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Pauta: Decisão / Encaminhamento:

1 – Abertura

O Sr. Paulo Monteiro (Setur) passou a palavra para a Sra. Valéria (Siedi) para a apresentação de novos projetos do DADETUR.

2 – Apresentação de Projetos para o DADETUR

2.1 Projeto para recuperação estrutural do Viaduto Aristides Bastos Machado

Encaminhamento: Após a apresentação, os conselheiros se deram por satisfeitos e aprovaram o projeto por unanimidade.

Encaminhamento: Após a apresentação, os conselheiros se deram por satisfeitos e aprovaram o projeto por unanimidade.

Reunião Ordinária nº: 123 Ata elaborada por: João Paulo Sorensen Moura

Local: SinHores Av. Conselheiro Nébias nº365 Data: 14/12/2017 Hora: 15:00 – 17:00

Lista de Presentes:  Anelise Piccoli, Antonio Carlos S. de Carvalho, Daniela Tineo,  Daniella Silva de Lima Martinez, José Alberto Iglesias, José Lopez 
Rodrigues, José Luís Blanco Lorenzo, Luis Trajano de Oliveira,  Marcos Lozano,Rosa Maria Tamizari.

Ausências justificadas: Rafael Leal (Setur), Vitor de Rosis (Sedurb), Glaucus Farinello (Sedurb), Wania Seixas (Setur) e Wellington Lima (Setur)

Presidente da reunião: José Lopez Rodrigues (Vice-Presidente do Comtur)

Secretário Executivo: Paulo Gonzalez Monteiro 

Técnicos da Secretaria de Infraestruturas e Edificações apresentaram as propostas de projetos para utilização de verba  do DADETUR para 2018, para 
aprovação do Conselho de Turismo, conforme descrito abaixo.

Com o objetivo de preservar a funcionalidade do Elevado Aristides Bastos Machado – importante eixo de acesso da entrada da cidade a equipamentos turísticos 
do Centro Histórico, tais como o Palácio José Bonifácio, o Museu do Café, Concais, entre outras – será elaborado o Projeto Executivo de Recuperação 
Estrutural do Viaduto, detectando as patologias sofridas no decorrer de seu uso, bem como definindo as soluções e técnicas para restabelecer sua condição 
estrutural adequada. Revela destacar que o Elevado foi inaugurado em 1976.
                                                                                                                                                                                                               

2.2 Pintura das fachadas do Museu Pelé

A intervenção no Museu Pelé consiste na execução de pintura em todas faces externas e platibandas do edifico – desgastada devido à vulnerabilidade às 
intempéries e poluição - objetivando a conservação do prédio, em continuidade às intervenções já iniciadas, de reparo na cobertura.
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Encaminhamento: Ficou definido que, na próxima reunião, serão escolhidos os membros que farão parte desta câmara temática.

5 Sugestões do Conselho de Turismo para PDR

Encaminhamento: O Sr. Paulo enviará por e-mail a planilha para ser preenchida pelos conselheiros.

6 Assuntos Gerais

3 Temporada de Verão 2017/2018

O Sra. Daniella Martinez (Setur) informou quanto a programação a ser realizada na cidade durante a temporada de verão 2017/2018: Queima de Fogos (dez 
balsas), Tendas de Verão (três tendas - Pompeia, Boqueirão e Embaré - começam no dia 31/12 até 13/02), Festividades do Aniversário da Cidade, os 
tradicionais Carnabonde (dia 10/02) e Carnabanda, Desfiles de Carnaval (2 e 3 de fevereiro), Baile da Cidade (28/janeiro), Arena esportiva na Praça das 
Bandeiras (dois mil lugares) para shows e jogos na praia, e o Carnaval no Centro da Cidade (11 e 12/02, sem a presença do Bonde). 

4 Câmaras Temáticas

Foi sugerido que as Câmaras Temáticas de Captação de Recursos e Discussão de Projetos sejam unificadas, tendo em vista que são assuntos 
complementares. A ideia foi aprovada pelos conselheiros por unanimidade. 

O Sr. Paulo Monteiro (Setur) explicou a solicitação da Ouvidoria em incorporar as sugestões dos Conselhos Municipais na elaboração dos indicadores do 
próximo contrato do PDR (Partipação de Desempenho e Resultados), programa que visa uma melhor eficiência na excelência e economia dos serviços 
prestados.

O Sr. José Lopez Rodrigues (Sinhores) informou quanto ao projeto-piloto de Coral nas janelas do Hotel Atlântico, no dia 22 de dezembro que, a exemplo dos 
corais realizados em Curitiba, tem tudo para ser um grande sucesso. Informou que o evento, todo patrocinado, já conta com o apoio da CET e terá as avenidas 
fechadas. O Sr. José Lopez também informou quanto a problemática de prédios particulares estarem prestando serviços de hotelaria, solicitando um maior 
controle da Prefeitura. Finalizou, em seguida, a reunião, agradecendo a presença de todos os presentes.
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Assinaturas

Anelise Piccoli (GPM)

Antonio Carlos S. de Carvalho (SINDEGTUR)

Daniela Tineo (SETUR)

Daniella Martinez (SETUR)

José Alberto Iglesias (SEMAM)

José Lopez Rodrigues (SINHORES)

José Luís Blanco Lorenzo (SKAL)

Luis Trajano de Oliveira (SIEDI)

Marcos Lozano (SEMES)

Rosa Maria Tamizari (ETEC)


	Planilha1

