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defuito- O sr. l-aFae{e sugeriu que o conselho encaminhe expediente para a prefeitura,so¡cbndo para a instalação de flutuante para atender à soúcitação feita pela
Cæa¡a¡ta. Corn a sugestäo acatada pelos conselheiros, encerra-se â paúta propósta,
pæsãrdo píra assuntos gerais.

È Resposta do lunicípio aos ofícios do COMTUR
O sr- G¡betto pede a palavra para responder aos conselheiros sobre os ofícios
ersni*¡adæ ao município.
- Corn relaÇao aos "efeitos do vendaval oconido dia 09/0312021 e problemas na
exeorção de obras no terminal de embarque", disse haver solicitado um estudo sobre a
ne*¡or forma de reparar os danos além de garantir a durabilidade da estrutura quandoreirffi e que o projeto está praticamente pronto.
- Referirxbse aos letreiros turísticos, solicitou aos conselheiros gue âprovassem a
dernolkFo visto que estão apresentando riscos aos moradores e visitantes. O sr. Lafaete
corEiJerou a demolição uma medida extrema, a princípio, e sugere a análise do contrato
quanto a multas e garantias. O sr. Ricardo informou que a lei permite que o responsável
tecfl¡co pela execução da obra seja punido e sugere que a demolição esteja cond¡cionada
à apresentaçäo de projeto para a substituição das estruturas atuais. O sr. Gilberto
ressattou o risco que os letreiros estäo oferecendo aos pedestres e reforçou a solicitação
para a demolição. A sra. Fátima disse que a segurança deve estar em primeiro plano mas
que se houver a demolição, ela deverá estar respaldada por laudo técnico. O sr. pl¡nio, se
posiciona contra a demolição e a favor da restauração dos tetreiros pela empresa
executora. O sr: Ercio se manifesta a favor de uma decisäo legal, baseada na análise
documental e laudo técnico para evitar um possível impacto político. O sr Gilberto se
propôs a analisar as possibilidades, porém reforçou que o impacto acontecerá de
quaþuer forma pois as estruturas oferecem risco a população e o município será
responsabilizado caso haja algum acidente. O sr Jackson sugere o isolamento das
estruturas e, juntamente com o sr. Juvanete, se posiciona a favoida análise do contrato.
O 9t. João pede que seja analisada a lei de garantia. Por fim, o presidente determinou
após concordância da maioria, que a decisão seja tomada com base em laudo técnico
elaborado por profissional qualificado para tal. O sr. Jackson, no uso da palavra, sugeriuque os conselheiros vejam o f¡acebook do sr. Marcel Bozza.

que sugeriu a possibilidade do município contratar os trabalhos do escultor referenciado
na postagem.

7- Alterações no decreto de nomeação dos membros
como último assunto, o presidente informa aos conselheiros que o decreto com a
composição atual do conselho será revisto, pois houve um equívoco na distribuição das
suplências. Solicitou então que a sra. Luciana explicasse o ocorrido. No uso da palavra, a
sra. Luciana lembrou que o conselho é enmposto por representantes de segmentos e que
a titularidade deve ser ocupada por uma entidade e a suplência por outra para garantir
uma maior participaçäo e representatividade dos setores. Desta forma, lembra que em
reuniäo no dia 1611212020 o conselho deliberou que a Cotranauta passaria a ocupar a
suplência que estava vaga no segmento das entidades representantes das atividades
cornerciais, industriais e de serviços e não a do segmento da Sociedade civil organizada,
oomo sugere o decreto. Esta suplência está até entäo ocupada pelo Rotary Clube. Neste
sentido, o sr. Lafaete disse ter recebido do Rotary, manifestação de interesse pela sua
continuidade no conselho. O sr. Ereio compreendeu o exposto e comunicou que

inhará novo ofício alterando a
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titularidade. Ficando esclarecida a questão, deu-se


