
ATA . REUNIÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE TURISMO DE PONTAL DO
PARANÁ

Reuniram-se, aos 23 dias do mês de maio de 2019 para reuniäo do Conselho Municipal
de Turismo de Pontal do Paraná, às 14h30 na sala de reuniões da Prefeitura de Pontal
do Paraná no balneário Praia de Leste, os Sras. e Sras, Jaime Luiz Cousseau,
Secretário Municipal de Desenvolvimento e Presidente deste conselho, José Juvanete
Pereira representando a Câmara Municipal, Lafaete Jacomel representando o
segmento das entidades de ensino superior com atuaçäo no município, Gilberto
Espinosa e Plínio Aguiar, representando as entidades representativas das atividades
comerciais do município, Luciana G. Costa representando o Departamento de Turismo
da Secretaria Municipal de Desenvolvimento, Gilberto Keserle e Fátima Aguiar
representando a ADETUR Litoral e como convidados o srs e
sras. Ercio Weschenfelder, Carolina Cerdini e Joäo Lino, tendo como pauta a
participação do Município no 140 Festival de Turismo das Cataratas que ocorrerâ de 12
a 14 de junho de 2019 em Foz do lguaçu. O presidente abriu a reunião dando as boas-
vindas a todos. O sr. Ercio encaminhou ofício da ACIAPAR que mantém o sr. Gilberto
Espinosa como membro do conselho após a mudança de diretoria e fez um convite ao
Conselho de turismo para participar de reunião que será sediada pela ACIAPAR, para
tratar de uma campanha de divulgaçäo do município. Em seguida a sra Luciana
apresentou os resultados do Salão Paranaense de Turismo e o sr Jaime deu abertura
à pauta expondo a importância da participaçäo do município no Fit Cataratas e colocou
em votação a liberaçäo de R$ 5.815,00 (cinco mil, oitocentos e quinze reais) referente
ao pagamento do stand. Ressaltou que o stand será dividido entre Pontal, Guaratuba,
Matinhos, Paranaguá e ADETUR Litoral. A proposta foi aprovada por unanimidade. Em
seguida, o sr. Jaime apresentou o protótipo da sacola que o departamento de turismo
pretende confeccionar parc levar ao evento e abriu para sugestões. O sr. Joäo Lino
sugeriu que a llha do Mel fosse citada no material. O sr. Gilbefto Keserle sugeriu que
fosse feita, no texto lateral, a seguinte modificaçäo: onde se lê: Baía de Paranaguá,
leia-se: a baía mais bela do Estado do Paraná, As sugestões foram acatadas por todos.
Dando sequência, o sr. João Lino pediu a palavra e falou sobre a falta informaçöes
turísticas de qualidade no terminal de embarque em Pontal do Sul. O sr. Jaime falou
sobre a construção da sala de espera que será equipada para fornecer informações
mais precisas e de melhor qualidade. A sra Fátima sugeriu que sejam passados vídeos
de divulgaçäo de todo o litoral neste espaço. O sr. Gilberto Keserle falou sobre o vídeo
produzido pelo governo do estado. Após breve discussäo, os conselheiros julgaram
desnecessária a realizaçäo da reunião ordinária no dia 29105 conforme calendário
mensal do COMTUR, ficando esta como a reuniäo oficial do mês de maio de 2019.
Nada mais havendo a tratar, deu-se por encerrada a reunião.
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