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

Reuniram-se, aos 27 dias do mês de fevereiro de 2019 para reunião ordinária do
Conselho Municipal de Turismo de Pontal do Paraná, às 14h30 na sala de reuniões da
Prefeitura de Pontaldo 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, Gilbedo Espinosa representando as entidades representativas das
atividades comerciais do município, Luciana G. Costa representando o Departamento
de Turismo da secretaria Municipal de Desenvolvimento, Daniel A. de Lima
representando a Sociedade civil organizada, Gilberto Kersele representando a
ADETUR Litoral, , Fernanda Mossanik da Silva representando a AMPP e como
convidado o sr. Roberto Stelmacki Junior e o sr. Ercio Weschenfelder, tendo como
pauta: Assinatura da ata da última reunião - Leitura e aprovaçäo dos documentos
solicitados para protocolo, - Apresentação do relatório pela Comissão de vistoria/
Terminal de Embarque - Assuntos Gerais. O presidente abriu a reunião dando as boas-
vindas a todos. Em seguida, deu-se a leitura da ata. A sra. Fernanda solicitou a inclusão
de um questionamento feito por ela. Os demais conselheiros aprovaram a ata. Na
sequência deu-se a leitura dos documentos que seräo encaminhados para o gabinete
do prefeito e para o fiscal das obras do terminal de embarque. Após algumas
observaçöes, os documentos foram aprovados. Dando continuidade, o sr. Gilberto
Kersele apresentou o relatório de vistoria realizado no terminal aquaviário em Pontal do
Sul, por comissäo designada por este conselho. O relatório apontou algumas
irregularidades e solicitou que sejam tomadas as medidas cabíveis para a soluçäo dos
problemas (relatório anexo). Decidiu-se que o relatório deverá ser enviado ao fiscal do
contrato, através de protocolo. Dando sequência à pauta, a sra. Luciana falou sobre a
campanha de marketing turístico e colocou em votaçäo o slogan e os segmentos a
serem explorados no material. O slogan escolhido foi "Pontal, a sua praia" mantendo
"energize-se " para ecoturismo "Aventure-se" para o náutico para " lnspire-se" para Sol
e Praia. Quanto aos temas, as segmentaçöes foram aprovadas com algumas
alterações, conforme segue: Ecoturismo - Caminhadas na Natureza - Estrada Ecológica
do Guaraguaçu / Café Caiçara Sol e Mar Balneabilidade Faixa de areia e Temperatura
da água nascer do sol Prainha em Pontal do Sul (Canto das Pedras), Náutico. Pesca
esporliva Pesca artesanal, Terminal de embarque, Navegação de lazer Surf e esportes
Náuticos Rio Guaraguaçu e proximidade com a llha do Mel. Vencida a pauta, em
assuntos gerais abordou-se a questão da regulamentaçäo das atividades de para motor
e sugeriu-se que fosse acionada a Federação Estadual de para motor parc intervir a
favor. O sr. Jaime falou sobre a competência da prefeitura na delimitação dos espaços
e que, para a próxima temporada deverá haver uma definiçäo, inclusive da delimitaçäo
das raias para atividades aquáticas. O sr. Gilberto Kersele sugeriu que isto se desse
antes do feriado de sete de setembro. O sr. Jaime falou que haverá capacitação par
que a guarda atue na fiscalizaçäo do canal. Na sequência o sr. Jaime apresentou o
projeto para a terceira etapa de reformas no terminal (catracas e sala de embarque.).
Todos os conselheiros aprovaram. A sr. Fernanda sugeriu a instalação de totens no
terminale locais estratégicos pa ra a com pra das passagens. O sr. Jaime disse que está
será uma próxima etapa. O sr. Gi Espinosaeosr.Da
apresentad a arrecadação da tem rada 2019 d inh regu
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fiscalizaçäo pelos órgãos competentes. O sr. Jaime

uadas as I icenças e realizada
u a avenguar a

situaçäo. Nada mais havendo a tratar, deu-se por e a a reun

il,M,



Conselho Municipal de Turismo de Pontal do Paraná - COMTUR

Relatório de Vistoria - Terminal de Embarque

Data: 14 de março de 2019

Conselheiros Presentes:

Daniel, Fátima, Gilberto e Plinio.
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Os serviços realizados já apresentam desgastes, apesar do pouco tempo de uso. Observamos,
também, rachaduras em alguns pontos do trapiche.

Foi notad4 ainda, a falta de iluminação

Recomendação da comissão:

Análise do trabalho izado com a proposta licitada/aprovada, especialmente a descrição e

qualidade dos
plenitude.

Também, se o que estava previsto foi executado em suaem
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No trabalho realizado alguns itens chamam a aten$o:

1' Ausência do nome do engenheiro responsável pela obra, e a respectiva inscrição no
CREA-PB, no material afixado;

2. A qualidade dos materiais empregados, especialmente o madeiramento.
3. Madeiramento torto, com a ut¡l¡zação de tábuas que aparentemente buscaram

disfarçar o problema;

4' A qualidade dos acabamentos realizados: utilizaçäo de pequenos pedaços de madeira
para suportar as estruturas maiores, madeiramento sem o encaixe correto para
cobertura, pontas de arame aparentes na amarração das telhas.

Aqui também recomendamos seja realizada análise rigorosa pela área responsável,
confrontando o que estava prev¡sto na licitaçäo da obra, corn o mater¡alempregado.
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Itens observados:

1. Falta de låmpada no banheiro masculino;
2' Acabamento na colocação de revestimento cerâm¡co no banheiro masculino;
3' Manchas no banheiro masculino, que podem apontär vazamentos/infiltrações de água

nas paredes;

4' Rampas de acesso para PNE nos banheiros masculino e feminino. Aqui recomendamos
a elaboração de laudo que ateste que as mesmas estão ern conformidade com as
noÍmas gue regem a colocaçâo para PNE.

Por fim, recomendamos a do pagamento de aisquer valores devidos até que os
pontos aqui levantados nte elucida

o parecer da comissão.

pelas áreas
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