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

Reuniram-se, aos 06 dias do mês de agosto de 2019 para reunião ordinária do Conselho

Municipal de Turismo de Pontal do Paraná, às 14h00 na sala de reuniões da Prefeitura de Pontal

do Paraná no balneário Praia de Leste, os Sras. e Sras. Jaime Luiz Cousseau, presidente deste

conselho, Luciana G. Costa representando o Departamento de Turismo, Robin Loose

representando a Mar Brasil, Fernanda Mossanik da Silva representando a AMPP, JoséJuvanete

Pereira representando a Câmara Municipal, Flávia Deable representando o Departamento de

meio ambiente e como convidados, Sr. DanielA. de Lima representando a Mar Brasil. o Sr. Paulo

Miró Secretário de Obras e lnfraestrutura, sr Roberto StelmachiJunior pela ACIAPAR, sr. Marcos

Cruz do lnstituto lamuque e a sra. Elair N. Mota pela Mar Brasil, tendo como pauta:

Apresentação dos projetos desenvolvidos pela Mar Brasil, Apresentação do Projeto da Grande

Reserva Mata Atlântica, Apresentação de projeto pela conselheira Fernanda e discussão sobre

as regras para a utilização do grupo de whatsapp. O secretário Jaime cumprimentou os

presentes e reforçou a necessidade de sermos objetivos para que se cumpra a extensa pauta.

Em seguida o sr. Robin a Mar Brasil apresentou aos conselheiros os projetos realizados pela

entidade e os benefícios gerados por eles para nossa região. Ficou claro aos conselheiros a

importância da atuação da entidade para a conservação e recuperação do ambiente costeiro e

da sua atuação junto àò comunidades tradicionais, buscando a melhoria de vida das

comunidades pesqueiras e a manutenção da biodiversidade. Dando continuidade à pauta, o sr.

Marcos Cruz foi apresentado ao conselho e após breve apresentação dos membros e das

entidades gue representam, iniciou a exposição sobre o projeto da " Grande Reserva Mata

Atlântica'._O projeto, que tem na Produção de natureza sua maior fonte, contempla o Litoral do

Paraná, Litoralsulde São Paulo e Litoral Norte de Santa Catarina e pretende darvisibilidade ao

grande remanescente de mata atlântica existente nestes três estados viabilizando o

desenvolvimento econômico da região através da pratica do turismo sustentável. O sr. Roberto

perguntou de que forma o projeto se posiciona com relação aos possíveis empreendimentos

que s instalarão em Pontal do Paraná e a faixa de lnfraestrutura. O sr. Marcos respondeu que a

postura do projeto é sempre trabalhar da melhor forma possível com os cenários existentes.

Após o esclarecimento, a reunião continuou com a apresentação da conselheira Fernanda sobre

a possibilida atrair para o município um grande empreendimento. Trata-se do S
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pretende instalar 03 estruturas no Brasil. A conselheira apresentou alguns vídeos e disse estar

em contato com os responsáveis e que já sinalizou o interesse do município. Os conselheiros

concordaram que é uma ótima oportunidade para Pontal do Paraná e que deveríamos

apresentar melhor o que temos a oferecer. Que uma visita dos investidores ao município, seria

bem-vinda para despertar o interesse. A sra Fernanda se comprometeu a estreitar os contatos

e trazer uma posição em uma próxima reunião e ressaltou que o município precisa criar

mecanismos para a atração de investimentos deste porte, como leis de incentivo por exemplo.

Fechando a pauta a sra. Luciana falou sobre o grupo de whats app. Falou que irá republicar as

regras no grupo, porém todos já as conhecem e reforçou que o Conselho é um colegiado de

entidades, e que as postagens devem refletir a opinião do segmento que representam e não

posições pessoais. Que todos conhecem os perfis das entidades que compöe o conselho e que

estes devem ser respeitados. O sr. Roberto, falando pela ACIAPAR, deixou clara a intenção da

entidade em retomar parcerias e trabalhar em busca de um consenso pelo bem do município.

Os demais conselheiros se mostraram fa ntinuidade do grupo respeitando-se as

regras propostas. Nada mais havend r, deu-se encerrada a reunião.
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