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

Reuniram-se, virtualmente, aos 25 dias do mês de agosto de 2020 para reunião ordinária do

Conselho Municipal de Turismo de Pontal do Paraná, às 09h30 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, Gilberto Keserle

representando a Adetur Litoral, Lafaete Jacomel representando a UFPR, João Bondan Junior

representando a Sala do Empreendedor, Daniel A. de Lima representando a ABALINE, Flavia

Caroline Deable Zacarias, representando o departamento de Meio Ambiente, lzabelle Francine

Maciel Santos e Diego U. Barandas, representando a Câmara Municipal, tendo como pauta:

letreiros turísticos, apresentação das obras e despesas realizadas pelo FUMTUR 2018/2019,

participação do município no FIT CATARATAS 2020, - apresentação do projeto para as

passarelas em Pontal do Sul, instalação de passarela em Santa Terezinha, considerações sobre

as eleiçöes para diretoria. Luciana apresentou os novos representantes da Câmara Municipal e

passou a palavra ao presidente que abriu a reunião, cumprimentando os presentes e dando

início à pauta. A conselheira Fernanda, como propositora da pauta, falou sobre a qualidade dos

materiais utilizados na confecção dos letreiros turísticos. Alegou que em pouco tempo estão se

deteriorando e a pintura se desfazendo e informou a abertura de um protocolo, pedindo que

fossem tomadas as providências. O sr. Jaime comunicou que a empresa responsável foi

notificada para que corrija o projeto e comentou sobre os atos de vandalismo que também

contribuem para que as estruturas sejam danificadas. O sr. Gilberto falou que a utilização de

materiais de má qualidade tem sido recorrente, lembrou a construção da cobertura da

bilheteria no terminal de embarque e sugeriu que os pagamentos de futuras obras realizadas

com os recursos do FUMTUR, só sejam concluídos após relatório do COMTUR. Os demais

conselheiros concordaram em analisar a proposta. A sra Luciana lembrou que o Art 4e da lei de

criação do conselho (1809/2018), coloca como uma das principais atribuições do COMTUR a

"aprovação e fiscalização da aplicação dos recursos do Fundo Municipal de Turismo." A sra

Fernanda falou que as empresas que agem de má fé, deveriam ser impedidas de participar de

novas licitações. O sr. Daniel sugeriu a realização de visitas técnicas a municípios vizinhos que

já implantaram letreiros, para aperfeiçoamento dos nossos projetos. O sr. Jaime disse que os

reparos devem ser realizados ainda este mês e que esta ata será anexada à solicitação já



encaminhada à empresa. Dando sequência, a sra. Luciana se comprometeu a encaminhar aos

conselheiros, a planilha sobre as obras realizadas com recursos de FUMTUR, como sugerido

pelo sr. Gilberto. O sr. Jaime apresentou o extrato do fundo e o sr. Daniel solicitou que, quando

possível, seja apresentado o montante repassados pela ABALINE e pela COTRANAUTA,

separadamente. O sr. Jaime reforçou que a maior parte dos recursos são repassados pela

ABALINE. Continuando, a sra. Luciana lembrou a todos que as regras para utilização da Van já

foram disponibilizadas ao grupo e que aguarda os pareceres para a elaboração do decreto. Em

seguida, o sr. Jaime apresentou ao conselho o projeto da passarela de Pontal do Sul que será

construída com recursos do Fundo do Meio Ambiente. O sr. Lafaete perguntou sobre uma

possível necessidade de complementação de recursos pelo FUMTUR, porém, a sra. Flavia

esclareceu no chat, que os recursos serão suficientes para a realização do projeto, que está

sendo readaptado. O sr. Jaime teceu comentários a respeito da iluminação das passarelas que

será de led e utilizará painéis solares. Na sequência, a sra. Luciana apresentou o projeto para o

Stand do FIT Cataratas 2020 que ocorrerá nos dias 02, 03 e 04 de dezembro, frisando a

importância da participação neste evento para a retomada do turismo na região. O sr. Gilberto

falou que seria interessante que os materiais estivessem também em espanhol. A sr. Luciana

afirmou que a revista, já aprovada pelo conselho, será feita em português e espanhol. Falou

também que, com a colaboração da conselheira Fernanda, temos o vídeo do "Pontal a sua

praia" legendado em espanhol e que os livretos da campanha estão nos dois idiomas. Após

apresentados os custos para a aquisição do stand e demais despesas, o conselho aprovou por

unanimidade RS 30.000,00 (trinta mil reais) do FUMTUR para o evento. Dando continuidade, o

sr. Jaime falou sobre a necessidade de instalação da passarela de acesso à praia em Santa

Terezinha, nos mesmos moldes das outras já aprovadas pelo conselho e colocou em votação o

valor de RS 160.000,00 (cento e sessenta mil reais). A proposta foi aprovada por unanimidade.

O sr. Lafaiete pediu para que a planta da passarela seja apresentada na próxima reunião. Antes

do encerramento da pauta, a sra. Fernanda pediu a palavra e colocou os conselheiros a par da

proposta para captação, de um curso técnico para a formação de guias e de como estão

ocorrendo as negociaçöes para a consolidação. Explicou o papel do poder público na

articulação e cumprimento da burocracia necessária e reforçou a importância da manifestação

favorável do conselho para validar a proposta. Os conselheiros se manifestaram positivamente

e aprovaram integralmente a vinda do curso. O sr. Gilberto sugeriu que a ADETUR litoral

participe do processo. Antes de retomar a pauta, foram tecidos comentários sob apo ível



instalação de estrutura para manutenção de embarcações, uma antiga solicitação da ABALINE,

e da necessidade de uma rampa pública, projetos que deverão ser discutidos em uma próxima

oportunidade. Como último assunto a ser tratado, colocou-se em discussão as eleições para a

diretoria do COMTUR, visto que os dois anos da atual diretoria encerram no mês de agosto.

Após algumas considerações, os conselheiros deliberaram que, devido à pandemia e todos os

contratempos por ela causados e devido ao projeto de retomada do turismo que está em

andamento, as eleições devem ser adiadas para a última reunião do ano, ou seja, no dia 16 de

dezembro, conforme calendário de reuniões ordinárias. A sra. Luciana solicitou que as

entidades enviem ofícios com a indicação de novos membros ou afirmando a continuidade dos

atuais, para a próxima gestão do conselho. Nada mais havendo a tratar, deu-se por encerrada

a reuntao


