
Tendo em vista a motivação por parte do Governo do Estado, por meio da Secretaria 

de Desenvolvimento Sustentável e do Turismo/COLIT e o anseio da Associação dos 

Municípios do Litoral do Paraná – AMLIPA, realizaremos a reunião na Reserva Natural 

Salto Morato – Fundação Grupo O Boticário, na data de 27 de novembro de 2019. 

Costumeiramente as reuniões se iniciam às 14h, o que permanece inalterado. Porém, 

como nesta reunião temos uma situação especial que demanda uma logística maior 

em relação às demais, devido à localização geográfica do Município e o local no qual 

ocorrerá a assembleia, estaremos nos deslocando à Guaraqueçaba no dia 27 de 

novembro (quarta-feira) às 8:30h, partindo do Trapiche Público Municipal de 

Paranaguá, localizado às margens do Rio Itiberê, o deslocamento tem duração de 

aproximadamente uma hora. Informamos que o deslocamento por barco será 

custeado por cada conselheiro (a), o valor é de aproximadamente R$ 30,00 (trinta 

reais), ressaltamos que estamos pleiteando um desconto junto à Empresa dos barcos 

para os senhores (as), levando em consideração a quantidade de membros. Para tal, 

necessitamos da confirmação de presença até a data de 18 de novembro de 2019, 

pelos email’s abaixo informados. 

Chegando ao píer de Guaraqueçaba, teremos veículos disponíveis para o deslocamento 

dos senhores (as) até a Reserva Salto Morato, gentilmente cedidos pela Prefeitura de 

Guaraqueçaba, bem como um lanche rápido cedidos pela AMLIPA. 

Chegando na Reserva Salto Morato faremos um passeio, guiados pelos Coordenadores 

da Instituição, que terá a duração de 1:30h, no qual iremos conhecer as belezas 

naturais do local. 

Ao término do passeio, a Fundação Grupo O Boticário, oferecerá gratuitamente um 

almoço para todos no refeitório da Reserva. 

Às 14:00h iniciaremos a reunião conforme a pauta em anexo. O retorno será logo após 

o término às 16:30h, para que possamos efetuar o retorno seguramente ainda com a 

luz do dia. 

Sendo está a última reunião do ano, contamos com a presença de todos, será 

oportunidade de confraternização do COLIT, em um dos nossos vários paraísos do 

litoral paranaense dentro da nossa Grande Reserva da Mata Atlântica. 

 


