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ATA . REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO MUNICIPAL DE TUR¡SMO DE PONTAL
DO PARANA

Reuniram-se, v¡rtualmente, 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
representando a AMPEC, Joäo Rempel representando a AMPP, Edivaldo Ghaves dos
Santos, representando a CONTRANAUTA, Ercio Weschenfelder representando a
ACIAPAR. O Sr. Lafaete abriu a reunião, e solicitou que 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 9546,
nomeando os membros do Conselho Municipal de Turismo para o biênio 202112023. Ëm
seguida deu continuidade aos assuntos da pauta da convocação,

1 - 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 Ogl0gl2Ù2l e Problemas
na execuçäo 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
realizou um levantamento com relação a vedação e pintura no term¡nal, guarda-corpos,
nova cobertura para o terminal, sala de embarque e que está em andamento o processo
de licitação com a secretaria de obras, porém o processo é demorado. Sra. Fátima
perguntou se há uma previsäo exata para a conclusão dos orçamentos, O Sr. Gilberto
explicou que o andamento é lento, e que a secretaria de obras está empenhada no
momento em reparar os estragos causados pelas chuvas. O Vereador Juvanete solicitou
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 reuniäo para que fosse liberado pagamento somente
depois do serviço findado, e se manifestou no sentido de solicitar a punição da empresa,
devido à má execução da obra. O Sr. Ricardo Aguiar, em resposta, informou que há
possibílidade de recorrer, que o prazo é de cinco anos, porém ao licitar, tem que constar
cláusula específica no contrato sobre a garantia de manutençäo. Sr. Ercio representando
a Aciapar, se manifestou concordando com a proposta de punição da empresa executora

serdas obras. Ao final, foi APRovADo o encaminhamento de ofício que



protocolado em nome do COMTUR, com o intuito de solicitar análise das providências
que poderão ser adotadas contra a empresa.

3 - PROJETO ORLA - O Sr. Lafaete solicitou que fosse relatado sobre a localização do
Projeto Orla para o município, já submetido ao Comtur anteriormente. O Sr. Gilberto disse
que não conseguiu localizar nada na prefeitura referente ao projeto orla. Sra. Fernanda
salienta que o projeto existe, e que foi apresentado em reunião do COMTUR, na qual ela
estava presente. Sr. Joäo Rempel também afirmou que existe, e que fosse averiguado
junto à Secretaria do Meio Ambiente. Sr. Ricardo sugeriu que se aguarde a Sra. Luciana
retornar da licença, para que possa prestar os esdarecimentos sobre o paradeiro do
projeto. Sra. Fernanda disse que o Sr. Givago arquiteto na época, elaborou o projeto. Sr.
Ricardo disse que esse projeto se arrasta há anos, porém no penúltirno mandato houve
uma mudança devido ao plano diretor. Sr. Plinio informou que conversou com a sra.
Luciana, e ela esclareceu que o projeto estava bem adiantado. A Sra. Fernanda se
manifestou informando que também conversou com a Sra. Luciana a qual informou que o
projeto estava em fase avançada, que faltava apenas a assinatura do prefeito Sr. Binho, o
qual envolvia um valor de R$ 128 milhöes disponívds no estado. Sr. Ricardo corrigiu a
fala da sra. Fernanda e esclareceu que não era esse valor, e que havia impedimentos
para tal, que poderia verificar no SINCOV. O Sr. Lafaete sugeriu que seria melhor
aguardar o retorno da sra. Luciana para maiores esclarecimentos.

4 - LEI DE REGULAMENTAçÃo DoS ESTACIONAMENToS: - Passando para o
próximo tópico da pauta, solicitou que o Vereador Juvanete se manifestasse sobre a lei do
estacionamento. Sr. Juvanete disse que irá verificar e que na próxima reuniäo
apresentara uma resposta.

5 - CONSERVAçÃO, PA|SAGISMO, S|NAL|ZAçÃO DA AV. ANTBAL KHURy; A. Sra.
Fátima disse que gostaria de marcar uma reunião para tratar desse assunto,'para
averiguar as possibilidades e os valores, para a realizaçäo de paisagismo. Sr. Ricardo
salienta que o projeto orla é muito importante, porém adequa oufaz um projeto de acordo
com as necessidades, pois a orla hoje encontra-se abandonada, e que na época do início
das obras recorda que não houve acordo com o pessoal do artesanato. Sr. João Rempel
sugere que seja realizado um projeto com a parceria dos empresários e moradores locais,
para patrocínio da ornamentação das ruas, limpeza e cuidados, para que cada um cuide
do seu bairro. Sra. Fátima apoia a ideia. Sra. Alice diz que pode haver um apoio da
comunidade e gue já está participando de um grupo chamado Manacá da Serra, para a
revitalização das áreas públicas. Sr, Ercio disse que concorda, porém deverá ser
adequado ao projeto orla. Sra. Fernanda complementa que há o plano de manejo da
restinga. Sra. Alice complementa que esse projeto näo cabe a orla e sim nas ruas e
praças. O Presidente do COMTUR Sr. Lafaete Jacomel se manifestou, informando que o
calçamento realizado na Av. Aníbal Khury pela última gestäo em Pontal do Sul encontra-
se sem a realização dos serviços necessários de manutençäo, que a vegetação está
tomando conta dos passeios e da rua. Ao final, foi APROVADO o encaminhamento de
ofício que deverá ser protocolado em nome do COMTUR, solicitando providências da
prefeitura com relação a manutenção, limpeza da calha e roçada das margens da Av.
Aníbal Khury no Balneário Pontaldo Sul

6- DEFINçÃO SOBRE oS LETREIROS Dos BALNEÁRIoS; A consetheira Fernanda
havia solicitado a abordagem ao tema na reunião anterior. Relatou que os letreiros
instalados nos vários balneários do município se encontram em péssima situaçäo
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se analisar o contrato de execução das obras, a firn de exigir a reposiçäo dos letreiros
com padrão de qualidade ou penalizar a empresa. Sr. Gilberto informou que visitou os
letreiros para ver a situação e na ocasião fez dois vídeos, para mostrar o perigo que estão
oferecendo à população, e que já informou o departamento de obras, porém não há o que
fazer por ser de concreto, que no contrato consta outro tipo de material, que a única
opção é a demolição para näo oferecer perigo ao morador e turista. Sra. Fernanda disse
que já abriu um protocolo e irá resgata-lo para dar continuidade. Sr. Lafaiete recomenda
que a Sra. Fernanda lhe informe o número do protocolo para citar no oficio. Sr. Ercio,
sugeriu que seja feita uma comissäo de fiscalizaçâo com os membros do conselho para
acompanhar as obras realizadas com fundos oriundos do FUMTUR. Sr. Ricardo solicitou
que seja feito um laudo pelos engenheiros da prefeitura sobre as condições dos letreiro$,
para que medidas sejam tomadas. Sr. Gilberto sugeriu o resgate das atas anteriores, e a
partir dai verificar os procedimentos a serem adotados. Sr. Joäo Rempel questionou sobre
o desempenho dos engenheiros da prefeitura, que na sua opinião, deveriam fiscalizar
melhor as obras executadas pelo município, e principalmente adotar maior rigor por
ocasiäo do laudo de execução e o recebimento defìnítivo. Sr. Gilberto informou que as
solicitaçÕes que competem à manifestação e esclarecimentos da prefeitura devem ser
protocoladas, para melhor acompanhamento. Ao final, foiAPROVADO o encaminhamento
de ofício que deverá ser protocolado em nome do COMTUR, com o intuito de solicitar
análise das providências que poderäo ser adotadas contra a empresa que executou as
obras.

7 - TV DOADA PELA ACOMODEMA: O Sr. Lafaete informou que havia ficado uma
pendência na reunião passada, e indagou o Sr. Edivaldo sobre a TV doada pela
Acornodema para ser utilizada no terminal. Sr. Edivaldo, disse que está verificando a
possibilidade de conseguir a 2a via da nota fiscal e o recibo de entrega. Abrindo a palavra
aos membros, Sr. Plinio disse que a associaçäo garante gue comprou e doou a TV, que
alguém responsável da prefeitura levou a TV, pois a sala estava em reforma, relata que
conversou com o sr. Jaime ex-secretário e que ele ficou de verificar o paradeiro do
equipamento. Sr. Lafaete esclarece que a responsabilidade sobre os procedimentos a
serem adotados neste caso não é do Conselho, e sim da Acomodema. Sr. Plinio continua
se manifestando sugerindo que deveríamos como conselho, acompanhar a realização das
obras, para não levar a fama de "Conselho de Bananas", e que muitas obras realizadas
direcionadas ao Turismo no município, ocorreram sem a homologação do conselho, que
como membro, buscará alternativas para que fatos dessa natureza não mais ocorram, Sr.
Gilberto diz que foi averiguado a situaçäo das passarelas e dos letreiros. Levantou
também a questão da ambulância, que foi contratada em 2020 por determinaçäo do
Ministério Público, que em qualquer evento com 30 pessoas ou mais deveria ter
ambulância presente no local, que devido a esta exigência foi realizada uma licitaçäo para
atender os eventos e festas, porém com a pandemia esse serviço ficou sem nexo, e que o
atendimento passou para o terminal devido a reivindicação de uma UTI móvel para aquele
local, porém neste caso näo há recomendação de uma ambulância e sim uma UTl. Se
manifestou ainda, no sentido de que o terminal deverá reforçar os cuidados com a
limpeza e higiene, cuidados e informação ao turista.

A Sra. Fernanda solicita para colocar em pauta para a próxima reunião os temas como, a
orla, as catracas do terminal, a venda do ticket, totem interativo, host post para
informaçöes turísticas. Sr. Edivaldo solicitou que seja colocado em pauta para a próxima
reunião, o trapiche e flutuante. Sr. Daniel reforçou a importância do flutuante para
atendimento aos taxis náuticos, bem como o trapiche, e que trabalha com transparência e
que a Abaline está de portas abertas para quaisquer esclarecimentos. Nada
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havendo a tratar deu-se por errcerrada a reuniäo às 16:05 horas, e eu, lzabel Cristina
Pereira, secretárÌa, Iavreia presente Ata.
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