
ATA . REUNñO ORDINÁR|A DO CONSELHO MUNICIPAL DE TURISMO DE PONTAL
DO PARANÁ

Reuniram-se, virtualmente, aos 16 dias do mês de março de 2021 para reunião ordinária
do Conselho Municipal de Turismo de Pontal do Paraná, às 14:00h os Srs. e Sras.
Lafaete Jacomel, presidente deste conselho, lzabel Cristina Pereira representando o
Departamento de Turismo, Fernanda Mossanik da Silva Persegona representando o
Secretaria de Esporte, Cultura, Eventos e Juventude, Gilberto Keserle representando a
Secretaria Municipal de Turismo e Desenvolvimento Econômico, Ricardo Domingues de
Aguiar representando a UNINTER, Daniel A. de Lima representando a ABALINE, José
Juvanete Pereira, representando a Câmara Municipal, Maria de Fátima Cordovil Aguiar,
representando ADETUR Litoral, Plinio Aguiar, representando o SEHAS, Alice Dalastra

Santos, representando a CONTRANAUTA, Ercio Weschenfelder representando a
ACIAPAR. O Sr. Lafaete abriu a reunião, e solicitou gue a ata seja realizada por tópicos
para facilitar o encaminhamento dos temas abordados aos departamentos competentes
da prefeitura. APROVADO. lnformou que a prefeitura divulgou o decreto no g546,
nomeando os membros do Conselho Municipal de Turismo para o biênio 202112023. Em
seguida deu continuidade aos assuntos da pauta da convocação,

I - Saldo existente no FUMTUR: Perguntado, o Secretário Gilberto Keserle informou que
o saldo.do Fundo Municipal de Turismo é de R$ 864.103,99 (oitocentos e sessenta e
quatro mil, cento e três reais e noventa e nove centavos);

2 - Terminal de Embarque:-Efeitos do Vendaval ocorrido dia Ogl03l2Û21 e Problemas
na execução de obras; O Sr. Daniel, Presidente da Abaline, cumprimentou a todos e
solicitou providencias para o terminal de embarque, devido ao vendaval ocorrido na
semana passada. Sr. Lafaete pediu que o sr. Daniel detalhasse melhor as ocorrências. O
Sr. Daniel explicou que precisa de uma manutenção. O Secretário Sr. Gilberto disse que

de licitaçäo com a secretaria de obras, porém o processo é demorado. Sra. Fátima
perguntou se há uma previsão exata para a conclusão dos orçamentos, O Sr. Gilberto
explicou que o andamento é lento, e que a secretaria de obras está empenhada no

-.- que seja encaminhado um ofício à prefeitura, propondo a penalização e o impedimento da
empresa que realizou os últimos serviços, para participar de novas licitações, devido à má
qualidade dos materiais empregados e dos serviços executados, o que causou vários

___ problemas nas obras. A Sra. Fernanda disse que há como realizar esse impedimento, que-*-* tais problema já constam em outras atas. Sr. Plinio disse que houve erro por parte da

--: 
prefeitura que atrasou o pagamento para a empresa. Sra. Fernanda disse que houve
solicitaçäo da suspenção de pagamento, devido a irregularidades na obra. Sr. Gilberto,-_: disse que foi recomendado em reunião para que fosse liberado pagamento somente

_*-- depois do serviço findado, e se manifestou no sentido de solicitar a puniçäo da empresa,- 
devido à má execuçäo da obra. O Sr. Ricardo Aguiar, em resposta, informou que há
possibilidade de recorrer, que o prazo é de cinco anos, porém ao licitar, tem que constar
cláusula específica no contrato sobre a garantia de manutenção. Sr. Ercio representando
a Aciapar, se manifestou concolbando com a proposta de punição da empresa executora

ser

\

--das obras. Ao final, foi APROVADO o encaminhamento de ofício que d
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