
ATA . REUNñO ORDINÁRN DO CONSELHO MUNIcIPAI DE TuR¡sMo DE PoNTAL Do
panaruÁ

Reuniram-se, presencialmente, aos 22 dias do mês de junho de 2021para reunião ordinária

do Conselho Municipal de Turismo de Pontal do Paraná, às 14:00 horas, no late Clube em

Pontal do Sul, os Srs. e Sras. Lafaete Jacomel, presidente deste conselho, Gilberto Keserle

representando a Secretaria de Turismo e Desenvolvimento Econômico, Luciana Goldschmidt

Costa representando o Departamento de Turismo, Fernanda Mossanik da Silva persegona,

representando o departamento de Cultura, Vereador Juvanete Pereira representando a

Câmara Municipal, Plinio Aguiar representando o SEHA, Fát¡ma Aguiar representando a

ADETUR Litoral, Edivaldo Chaves dos Santos, representando a CONTRANAUTÀ como

participantes e propositores de pauta, o Sr. Patrick Millo Marcomini e a Sra. Karina Jacomel,

representando a AMASUT (Associação dos Moradores e Amigos de Pontal do Sul) e, como

convidados, o Sr. Rudisney Gimenes Filho, Prefeito Municipal e Sra. Patrícia Millo Marcomini,

Vice Prefeita de Pontal do Paranå. O Presidente iniciou os trabalhos apresentando a AMASUL

aos conselheiros e após agradecer a presença de todos, abriu a pauta, conforme segue:

L' Apresentação do Proieto de Revitalização da Avenida Central do

Balneário Pontal do Sul (lniciativa da AMASUT|

O 5r. Patrick, relações públicas da associação, se apresentou ao conselho como empresário

local e fez um breve relato sobre a história da entidade e o importante papel no processo de

emancipação do município e do quanto conqu¡stou, naquela época, respeito por sua forte

atuação. Ðisse em poucas palavras que a associação está sendo reestruturada e que a

intenção é de que volte a atuar ativamente. Em seguida, passou à apresentaçäo da proposta

de revitalização da avenida central do Balneário Pontal do Sul, apontando as deficiências

identificadas em diversos aspectos corno segurança, paisagismo, áreas para estacionamento,

circulação de pedestres e ciclistas, entre outros. Falou que as soluções que serão

apresentadas foram fruto de diversos debates promovidos na associaçäo e baseadas nas

opiniöes dos proprietários de imóveis e comércios localizados na avenida e usuários

frequentes. Após a explanação, iniciou a apresentação de slides. Esclareceu que o projeto

contou com a colaboração de um engenheiro e um estudante de arquitetura e que gostaria

que o CONSELHO MUNICIPAL DE TURISMO encaminhasse oficialmente as sugestões da

comunidade ao Executivo Municipal. A Sra. Patrícia, ressalta o compromisso da com o
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prec¡sam ser aval¡ados, como por exemplo o fluxo de carros durante a temporada. Lembrou

que muito vem de outros balneárlos ou cidades para passar o dia em Pontal do Sul, atraídos

pelas condições para banho de mar e que o retorno ao final da tarde, causa

congestionamento. Lembrou tarnbém gue por lá há o transporte frequente de embarcações e

que muitas são de grande porte, portanto considera que o estreitamento das vias e os bolsöes

não atenderiam às necessidades reais do balneário em termos de mobilidade. O Sr. prefeito

ressaltou que todas as tendências apontam a diminuição dos estacionamentos e o incentivo à

implantação de estruturas privadas que absorvam a demanda. A Sra. Fátima disse que

concorda com o exposto e citou a Rua das Flores. A Sra. Karina se manifestou em defesa da

ciclovia central, apresentada pela associação e citou obras realizadas em Paranaguá como

exemplo. Uma com a pista na lateral, que dificulta a entrada e saída dos carros das garagens e

submete cos ciclistas e pedestres a riscos de atropelamento, a outra que acompanha um

canteiro central e que tem funcionado perfeitamente, tanto para ciclismo quanto para

caminhadas¡ sem prejuízo ao trânsito. A Sra. Fátima pediu para que esta questão seja

analisada com cuidado. O Sr. Prefeito disse que levará a questão à equipe que está discutindo

o plano de mobilidade e que não há nada definido ainda. Disse que Pontal do Sul precisa de

um investimento maior e demanda um planejamento mais minucioso por conta das

características peculiares gue apresenta. Em seguida falou sobre a Avenida Atlântica.

Comunicou aos conselheiros que a TECHINT está renovando o alvará de funcionamento, que

está trazendo para o município o seu depósito e que este talvez seja o momento de pleitear as

melhorias nesta avenida, já que este projeto estava previsto como contrapartida da P76. Disse

que o projeto foi apresentado pela empresa ao DER e que por algum motivo não se

concretizou e que acha interessante que haja uma manifestação do Conselho no sentido de

questionar o IAT sobre o que estava pactuado e não foi cumprido no último projeto e a sua

execução seia requisito para a liberação da nova licença. A Sra. Fátima perguntou sobre a

possibilidade de apresentarmos a proposta da AMASUL para que haja padronização. O Sr.

Plinio sugeriu que o conselho agende uma reunião com o IAT o mais rápido possível. O Sr.

Edivaldo perguntou se o caminho seria apresentar o projeto ao DER. O Sr. Gilberto esclareceu

que o processo deve ser feito através do lAT. Os conselheiros concordam com o agendamento

da reunião. O Sr. Lafaete agradece à AMASUL pela apresentação e devolve a palavra ao Sr.

Prefeito que conclui sua fala colocando os conselheiros a par dos projetos existentes para

naPontal do sul, como a pavimentação da região do terminal de embarque e
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desenvolvimento do turismo e parabeniza a iniciativa do projeto. Retomando a fala, o Sr.

Patrick abordou a situação em que se encontra a PR 412 e disse que seria reconfortante

chegar em Pontal do Sul e encontrar uma situação mais acolhedora. Em seguida, sugeriu que

se dê sequência ao projeto para o balneário, estendendo as melhorias até o Campus da

UFPR/CEM, com incremento na iluminação e construção de calçamento padronizado no

trecho da Avenida Anibal Khury, onde existe um grande fluxo de transeuntes entre

estudantes, trabalhadores e turistas, que circulam naquela rua diariamente em meio ao

trânsito de veículos por falta de estrutura mínirna para os usuários, e por se tratar do acesso

ao local de maior fluxo de turistas de Pontal do Sul. A Sra. Fátima abordou a questão da

Avenida Atlântica e que seria interessante que ela também seja contemplada na proposta. O

sr. Patrick ressaltou que a avenida em questão não é municipal, mas concorda com a

conselheira Fátima que deve haver urn acordo. O sr. Edivaldo falou gue após iniciado o

projeto, as outras possibilidades devem seguir o mesmo ritmo e que é importante que seja

dado o primeiro passo. A Sra. Fernanda lembrou que em 2012 houve um trabalho, realizado

pelo departamento de turismo, de mapeamento de todas as ocorrências ao longo da pR 40L2.

A intenção era pontuar as ações necessárias para a reestruturação da avenida como um todo

e que é um anseio antigo da comunidade ver este trajeto bonito e bem organizado. A Sra.

Fátima ressaltou que esta seria uma das pautas do dia. Encerrada a apresentação, o sr.

Lafaete pede ao Prefeito que faça suas consideraçöes. O sr. Prefeito, cumprimenta a todos e

fala que a urbanização dos balneários vem sendo discutida e que Pontal do Sul está em pauta.

Disse que a gestão está estudando a melhor forma de investimento e que em breve deve

iniciar o projeto em alguns balneários. Falou que o canteiro central de Pontal do Sul já foi

discutido nas reuniões do Plano de Mobilidade e que uma das questões levantada foi, se

haveria necessidade de duas pistas na Av. Central. Se não houver, existe a possibilidade de

aproveitar este espaço para estruturas de ciclovia, acostamentos, calçadas entre outros. Em

seguida, teceu algumas observaçöes sobre o paisagismo, faixa de pedestre e outras propostas

apresentadas pela AMASUL e disse que a secretar¡a responsável está estudando os projetos e

que pretende apresenta-los às regiões. Falou sobre algumas hipóteses sugeridas para pontal

do Sul, como o estreitamento da avenida e a construção de um calçadão com ciclovia laterat e

não central e que os estacionamentos ficariam em bolsões. O sr. Patrick comentou que

durante a construção da proposta, a questão do estacionamento foi exaustivamente discutida

e que inclusive a proposta do bolsão foi considerada, porém existem alguns que
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iluminação; construçäo do mercado do peixe no Linhares, que já está licitado e a

pavimentação do acesso até lá; melhorias no projeto da passarela no canah reforma do posto

salva-vidas para que se torne um mirante, seguindo o mesmo padrão da passarela e a obra

mais importante que será a da reforma do mole de pedras e a instalação da passarela. Disse

que pretende pleitear recursos junto ao Governo do Estado para tal. O Sr. Plinio parabenizou

a AMASUL e sugeriu que a gestão dê mais apoio à associação para que trabalhe em parceria

para o desenvolvimento de futuras propostas. O Sr. Prefeito disse que a gestão está de portas

abertas para as associações e ressaltou a importância do trabalho apresentado. Falou que

estas iniciativas contribuem muito para dar agilidade aos processos e após mais algumas

consideraçöes, encerou a sua fala se colocando à disposição da AMASUL para discutir futuras

parcerias. O 5r. Presidente encerrou esse item da pauta e deu continuidade à reunião

conforme descrito a seguir:

2' Apresentação do proieto para a cobertura do trapiche no Terminal

de Embarque.

O secretário Gilberto iniciou a apresentação justificando a construção de uma nova cobertura

em substituição à que está danificada. A estrutura proposta estará mais de acordo com as

condições climáticas e oferecerá mais conforto aos usuários. Em seguida, passou à

apresentação dos slides explicando que a obra envolve näo só a cobertura, mas também a

estrutura em concreto, guarda corpo em alumínio e corrimäo em madeira. O sr. Edivaldo

perguntou sobre a inclinação da cobertura e demonstrou preocupação por conta dos fortes

ventos que ocorrem no local. O sr. Gilberto explicou que este fator foi levado em

consideração, inclusive para a escolha do material. Após a apresentação e discussão da

proposta, solicitou aos conselheiros a aprovação do recurso no valor de RS 223.276,03 do

FUMTUR para execução da obra. O 5r. Plinio perguntou se está prevista a construção de

bancos. O secretário esclareceu que não, mas nada impede que seja firmada uma parceria

para gue seiam instalados futuramente. O sr. Lafaete observou que talvez não seja bom

incentivar a circulação mais intensa de pessoas na área de embarque desembarque. O Sr.

Edivaldo falou que os turistas gostam de ir até o trapiche para observar a paisagem. O Sr.

Gilberto disse que, caso os bancos sejam instalados, ficarão restritos a quem embarca e a

quem desernbarca. O Sr. Plinio sugeriu que o conselho atue mais efetivamente na fiscalização

das obras para que não ocorra novamente o mau uso do recurso empregado. Os conselheiros

aprovaram por unanimidade a liberação do recurso de RS RS 223.276,03 do FUMTUR raa
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real¡zaçäo da obra. Dado o avançado da hora, os conselheiros acordaram que as demais

pautas serão tratadas em outra ocasião. Nada mais havendo a tratar, o Presidente declarou

encerrada a reuniäo, e eu, Luciana Goldschmidt Costa, secretária executiva, lavrei a presente

il


