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

Reuniram-se, aos 26 dias do mês de junho de 2019 para reunião ordinária 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. Luciana G. Costa representando o Departamento de Turismo e

Vice presidente do Conselho, Gilberto Kersele representando a ADETUR Litoral, Fernanda Mossanik da

Silva representando a AMPP, José Juvanete Pereira representando a Câmara Municipal como convidado

o sr Everson Luiz Pinheiro, tendo como pauta:Apresentação do andamento da campanha "Pontal, a sua

praia", Ação para o Dia Municipal do Turismo, Resultados do FIT Cataratas, apresentação de proposta

de Marketing pela ACIAPAR. A Sra. Luciana iniciou a reunião ando boas-vindas a todos e justificando a

ausência do presidente Jaime Luiz Cousseau. Na sequência iniciou-se a apresentação da proposta da

Aciapar. O Sr. Everson se apresentou aos demais e falou sobre falou sobre a necessidade da atração de

turistas para a movimentação do comércio em baixa temporada. Neste sentido, apresentou aos

conselheiros proposta para a elaboração de um calendário de eventos mensal e sua divulgação

televisiva. Os conselheiros consideraram proposta válida e sra. Luciana disse que esta ação poderia estar

aliada à campanha de marketing turístico que está sendo desenvolvida. O Sr. Gilberto Kersele pediu

maiores esclarecimentos e solicitou que a proposta seja melhor detalhada e rediscutida pelos

conselheiros, todos concordaram em colocar o assunto novamente em pauta em uma próxima reunião.

O Sr. Everson citou como exemplo os festivais de música que acontecem no litoral. A Sra, Luciana disse

haver a intenção de realização de um festivalde MPB e Chorinho em Pontaldo Paraná. Disse que alguns

empresários já se manifestaram como parceiros desta ação. Citou também as caminhadas como aliadas

para a captação de turistas na baixa temporada. O sr. Everson perguntou sobre a procedência dos

turistas que frequentam as caminhadas. A sra. Luciana esclareceu que a maioria vem de outras

localidades e que felizmente a comunidade tem participado mais ativamente nos últimos anos. Falou-

se também na oportunidade gerada pelos Jogos de Aventura e Natureza que ocorrerão em agosto e

outubro em nosso município. Em seguida, a sra. Luciana apresentou em slides os resultados da

participação de Pontal do Paraná no Fit cataratas, ressaltando a importância destas ações para a

projeção do destino. Em seguida, os conselheiros foram informados sobre o andamento da campanha

de marketing turístico a aprovaram os posts e capa para facebook enviados pela agencia. A sra. Luciana

disse que a campanha será lançada no dia 1"2 de julho, ocasião em que se comemora o "Dia Municipal

do Turismo" e solicitou a colaboração do conselho para a execução desta ação. Todos concordaram com

a data e se colocaram à disposição para auxlliar na divulgação da ação no municí Nada mais havendo

a tratar, encerrou-se a reunião
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