
i- ,,Lei estacionamentosn, (460/003 * rgS8t0rg) , "Lei dos önibus" (15711015 -
62S1016) - Dando continuidade à pauta, o presidente passo-u a. palavra aos srs' Gilberto

r Juvanete. O sr. Gilberto informa que houve uma certa dificuldade na localização dos

locumentos, mas que, agora com
rrecisam ser ajustadas antes da
evisados e at alterações, aPós

ñunicipal. O sr. Plinio solicita agilidade no pr

leste ano e o sr. Gilberto se compromete' das taxas, é preciso que o município
us. O sr. Gilberto comunicou que esta

dando um local adequado' O sr' Lafaete

dar seParadamente s

raPidamente- O e

câmara assim que a

pauta, o sr. Juvanete sugere que haja padronizaçâo dos estacionamentos, inclusive na

utilização de uniformes pelos funcionários'

3- lnstalação de placas de sinalização para o terminal de embarque em Pontal do

Sul - Atenãendo a uma antiga demanda des

melhor sinalização até o Terminal de Emb

unanimidade a apresentaçäo de projeto

na avenida Beira Mar em Pontal do Sul

esta ação templada no plan_o de comunicação- o sr. Plinio, sugere que

as placas parceria com o cEM - UFPR. O sr. Gilberto disse que as

propostas adas, quanto a sua viabilidade, e colocadas em votaçäo

posteriormente.

4- Disponibilização de álcool e medidas de segurança-Terminal de embarque e

embarcaçOes ¿e pãrããgàito" - O presldente solicitou às empresas responsáveis pelo

transporte oe passãõã¡roã p"r" a ilha do Mer, que retomem e/ou reforcem as medidas de

segurança nas embarcações e nos momentos de embarque e desembarque nos

terminais. Alegou que recebeu reclamações de usuários quanto à lotação das

embarcaçöes e 
"pl¡õ'"ø" 

falha das medidãs de prevençäo durante a pandemia. o sr.

prinio corocou qu aído com a rotação correta do terminal de

embarque, porém que partem de Paranaguâ patT a llha' .O *''
Daniel alegou ter moradores da llha em gue definiram alguns

procedimentos para evitar a superlotaçã9 e que os barcos são disponibilizados conforme

a demanda. Se àìspOi também, a ieforçai as recomendaçÕes junto aos associados

ABALINË. O sr. O¡lbärto pediu ao conselhó a aprovação para a confecção de.ade-sivos' a

serem fixados nã, È"rdo", onde constarão os canais diretos de comunicação com

município e estado, para que o turista saiba a guem se dirigir quando houver qualquer

reclamaçäo ou rrtãiåã. Oå conselheiros, por unanimidade, aprovaram a iniciativa'

5- lnstalação de flutuante para espaço da Gotranauta
Respondendo a questionamentos, o sr..Çilberto esclareceu que os trapiches previstos

pàiãGr", instahäòs em pontaldô sul, são fruto de medida compensatória e que devem

necessariamente atender às comunidad'es pesqueiras, portanto não será possivel pleitear

esta estrutura pårá suprir a demanda das 
'6nchas que atuam com transporte de

passageiros no terminal de embarque. o sr. Jackson teceu alguns comentários sobre a

instalação de uma das estruturas na comunidade do Maciel e outra em local a ser
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