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Ata n° 149/2018 – Aos onze dias do mês de janeiro de dois mil e dezoito, as quatorze horas
e quinze minutos no auditório da sede do Conselho de Desenvolvimento dos Municípios
Lindeiros ao Lago de Itaipu, reuniram- se os prefeitos que possuem balneários em seus
municípios, a diretoria deste conselho, membros da ADETUR Cataratas e Caminhos e
diretores da Itaipu Binacional para apresentação e deliberação sobre os Balneários. O
mestre de cerimonias, compõe a mesa de honra com a Presidente do Conselho Senhora
Cleci Rambo Loffi, Diretor de Coordenação Senhor Newton Luiz Kaminski, vice-presidente
do Conselho Prefeito de Santa Helena Airton Antônio Copatti, Secretário do Conselho Paulo
Rodrigo Copetti, Tesoureiro do Conselho, Edson Wamms, Presidente da ADETUR, Flávio
Degasperi, Alexandre Pacheco representando o setor de turismo da Itaipu Binacional. A
Presidente do Conselho dá as boas-vindas aos presentes, e fala da importância desta
reunião onde será apresentado alguns projetos que podem ser implantados nos balneários,
e que são necessárias estas mudanças, que a Itaipu estará apresentando também algumas
ações que podem estar sendo implantados em parceria. O Diretor de Coordenação da Itaipu
Newton Kaminski dá as boas-vindas a todos, fala da importância desta parceria, e que
existe vários convênios e ações da Itaipu Binacional, e fala que neste momento a equipe de
diretores da Itaipu está completo, e que agora com certeza em 2018 será realizado em
parceria muitas ações, de forma diferenciada e inovadora. Fala que estão estruturando
todos os trabalhos que serão realizados nos próximos 10 anos. O Senhor Alexandre
Pacheco, da coordenaria de turismo, é uma parceira da ADETUR, e está sempre apoiando
os trabalhos do turismo regional. Fala do convênio que existe entre Itaipu e ADETUR, onde
surgiu este trabalho que será entregue hoje para os 10 municípios que possuem acesso ao
Lago, de forma diferenciada. O Presidente da ADETUR faz a fala agradecendo a presença
de todos e falando da importância deste trabalho, e que esta parceria é muito importante
sobre os balneários, que tem que ser inovador os projetos. Fala da parceria entre ADETUR,
Conselho e Itaipu a importância da parceria. Airton Coppatti, agradece a presença de todos
e fala da imensa honra de ter todos em Santa Helena, e da importância desta reunião e
deste estudo. Fala que precisamos modernizar os balneários para poder atender melhor os
visitantes que vem da região para estas áreas de lazer. A Diretora da ADETUR Fernanda
Fedrigo apresenta o estudo realizado sobre os balneários. Fala sobre a importância da
ADETUR e qual é o papel da ADETUR, e sobre o convênio que existe com a Itaipu
Binacional. Proposta de uso Público dos Balneários. São 8 balneários e duas áreas de lazer
que foram realizados os diagnósticos e as propostas. É realizado a entrega formal para cada
um dos 10 municípios que foi realizado o estudo da proposta individual para cada município.
Será entregue um portfólio de eventos para cada um dos municípios nos próximos dias.
Neste momento o Senhor Alexandre Pacheco da coordenadoria de Turismo da Itaipu
Binacional, fala que a equipe está dedicando uma atenção especial para este tema dos
balneários, este trabalho é muito importante para a região, e pode-se potencializar muito
estas áreas de lazer junto ao lago de Itaipu. E que a Itaipu possui algumas diretorias e que
os balneários estão ligados diretamente a Diretoria de Coordenação. O Diretor de
Coordenação de Itaipu Senhor Kaminski, fala sobre as ações e planejamentos que a Itaipu
está procurando realizar de 10 e 20 anos, para poder melhorar a questão de turismo. Fala
que os comodatos são de 20 anos, e a Itaipu se compromete para mudar para 30 anos os
comodatos para viabilizar estes projetos que são lançados aqui. São Miguel já foi
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conveniado com a Itaipu para melhorar a estrutura do Balneário, e que os demais
municípios poderão estar tendo convênio com a Itaipu Binacional para reestruturação da
estrutura existente nos balneários. Fala que a Itaipu não poderá entrar com estruturas
comerciais. Os valores são de acordo com a necessidade de cada município pelo tamanho
dos balneários. Também está sendo pensado sobre o cicloturismo, pesca, alimentação.
Enfim a diretoria de Coordenação, está mais ligada com a coordenadoria de Turismo da
Itaipu, e isso auxilia muito nos projetos, fala da importância do Programa Oeste em
Desenvolvimento, aos programas de energias renováveis e tantos outros que estão sendo
trabalhados. O ideal é ser realizado estes convênios até no máximo março para que no
próximo verão já esteja pronto para uso. Fala sobre a questão de compensação de energia,
serão em órgãos públicos como colégios, etc., e que o ideal é ter o projeto de eficiência
enérgica. A presidente fala que o material entregue tem em torno de quinhentas páginas, e
que chegando nas prefeituras, tem que entrar em contato o setor de planejamento para
poder propor do que precisa. Que algumas coisas não têm tempo hábil até março para
fazer. Kaminski fala que tem algumas coisas dá para ser feito inicialmente este ano, mas
outros podem ser feitos o ano que vem. Também seria interessante marcar uma reunião
mais técnica, para poder fazer estes trabalhos, levantando as dificuldades, mas podendo
realizar o que é possível este ano. Reunião com equipe técnica da Itaipu, no dia 18 de
janeiro quinta feira, as 9h aqui no auditório do Conselho dos Municípios Lindeiros. A Prefeita
fala da reunião do dia 20 e 21 de fevereiro em Brasília, é muito importante a presença de
todos os prefeitos. Agradece a presença de todos e encerra a reunião. Eu Sandra Finkler
secretariei a presente reunião e assino esta Ata.

