
ATA. REUNTÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO MUNICIPAL DE TURISMO DE PONTAL DO PARANÁ

Reuniram-se, virtualmente, aos 22 dias do mês de julho de 2020 para reunião ordinária do

Conselho Municipal de Turismo de Pontal do Paraná, às 14h00 os Srs. e Sras. Jaime Luiz

Cousseau, presidente deste conselho, Luciana G. Costa representando o Departamento de

Turismo, Fernanda Mossanik da Silva Persegona representando a AMPP, Fátima Aguiar e

Gilberto Keserle representando a Adetur Litoral, Lafaete Jacomel representando a UFPR, Plinio

Aguiar representando o SEHA, Luiz Carlos Kresinski representando o Rotary Clube, Roberto

Stelmacki Junior representando a ACIAPAR, João Bondan Junior representando a Sala do

Empreendedor e como convidada, Patrícia Cristina Assis Santos, diretora executiva da ADETUR

Litoral, tendo como pauta: o preenchimento do questionário MTur, retomada do turismo em

Pontal do Paraná / Proposta para Revista Turística "Pontal a sua Praia" e "selo "Turismo

Responsável", regras para a utilização da van, letreiros turísticos, apresentação das obras e

despesas realizadas pelo FUMTUR 2018/2019. O presidente cumprimentou os presentes e

esclareceu que a ordem da pauta será seguida, conforme apresentada, e caso algum assunto

fique pendente, será discutido em extraordinária. Na sequência, solicitou que fosse iniciado o

preenchimento do questionário Mtur para o "PLANo DE AçÃO DE ESTRUTURAÇÃO TURíSTICA

DE MUNICíplOS". As questões foram amplamente discutidas e após alguns esclarecimentos

feitos pela sra. Patrícia, ficaram pendentes as questões números 8 e L3 do bloco "Atrativos

Turísticos" e 4,6,8,IO, II e 12 do bloco "sazonalidade e Oferta". As perguntas 11 e 12, estavam

confusas e a sra Patrícia se encarregou de esclarecer junto ao MTur, para que sejam

respondidas adequadamente. As demais devem ser levantadas, pelo departamento de

turismo, na Prefeitura, através de consulta aos órgãos competentes. Dando continuidade à

pauta iniciou-se a apresentação para a confecção da Revista "Pontal a sua Praia", QUê será parte

das estratégias para a retomada do turismo no município, pós pandemia. A revista dará

continuidade à campanha "Pontal à sua Praia" e destacará os atrativos do município, mantendo

a linha criativa da campanha e explorando mais profundamente o turismo de experiência. O

conteúdo pretende despertar nos leitores o desejo de conhecer Pontal do Paraná, atraídos

pelas suas características naturais, gastronômicas e culturais. Toda a produção do material

custará em torno de RS L5.000,00. Após alguns esclarecimentos, houve votação para liberação

dos recursos pelo Fundo Municipal de Turismo. A proposta foi aprovada por unanimidade.



sra Patrícia no uso da palavra, lembrou a todos do papel da ADETUR litoralcomo apoiadora de

atividades, projetos e iniciativas do turismo no litoral, e reforçou as ações que envolvem

estratégias de comercialização dos destinos. Falou também sobre as parcerias com o Governo

do Estado e sobre o programa de qualificação que está sendo formatado para auxiliar o trade e

os municípios na retomada das atividades turísticas. Dando continuidade, foram apresentadas

as regras para a utilização da Van Turística, porém notou-se que o documento estava incorreto.

A sra Luciana ficou responsável por realizar as correções e disponibilizar aos conselheiros por

WhatsApp para fossem feitas as observações e sugestöes de cada entidade, de forma que as

regras deverão constar no corpo da próxima ata. O sr. Lafaete Jacomel, solicitou a palavra e

comunicou que famílias estão residindo na restinga de uma das praias mais frequentadas de

Pontal do Sul, sob lona e de forma precária. Falou que devemos estar atentos a estes fatos, pois

interfere negativamente no turismo local e sugeriu que a ATA seja encaminhada ao setor

cornpetente da prefeitura, para as providências de atendimento social. Devido ao adiantado da

hora, os outros tópicos da pauta ficaram pendentes, devendo serem discutidos na próxima

reunião. Não havendo mais nenhuma colocação, o sr. Jaime deu por encerrada a reunião.

Jaime Luiz
Presidente do


