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Ata 07 da Reunião Ordinária do Conselho Municipal de Turismo - COMTUR de Balneário Camboriú,               
realizada no dia quinze de dezembro de dois mil e vinte às catorze horas, no Hotel Sibara.                 
Estiveram presentes os (as) conselheiros (as): Valdir Walendowsky (Titular/Secretaria de Turismo           
e Desenvolvimento Econômico), Luciana Vargas (Titular/Secretaria de Turismo e Desenvolvimento          
Econômico), Sérgio Luiz Baggio (Titular/Secretaria de Planejamento), Nilzete Teixeira Maçaneiro          
(Titular/ Secretaria de Educação), Comandante José Ananias Carneiro (Corpo de Bombeiros           
Militar), Comandante Daniel Nunes da Silva (Polícia Militar), Delegado Giancarlo Rossini           
(Delegacia Civil), Comandante Douglas Ferraz (Secretaria de Segurança), Vilton João dos Santos            
(Titular/ CDL/BC), Isaac Vaz Sepetiba (Titular/ SINDISOL), Margot Rosenbrock Libório (Titular/           
Balneário Camboriú Com Vida Convention & Visitors Bureau), Renato Manoel Giacomini Antunes            
(Suplente/ AGUITUR), Rosemari Tomazoni (Suplente/ SINDILOJAS), Osny Maciel Junior (Titular/          
ACIBALC), Janaina Domingues (Titular/ UNIVALI), Alex Haacke (Titular/ SINDUSCON), Fabiane          
Schlindwein (Titular/ ACIBC). Convidados: Márcia (ICCO), Benvindo (Barco Pirata), Hederson          
(Acibalc), Mano e Kiko (Oceanic Aquário) entre outros não relacionados. O presidente Osny dá              
início a reunião falando sobre a pauta do dia e reforçando que além dos conselheiros há convidados                 
do trade participando. Pauta 1 – Apresentação das ações do 12º BPM para a temporada – O                 
comandante explana que além das ações de segurança terá o desafio de fiscalização e              
conscientização referente à pandemia covid-19. O comandante estima que o fluxo será semelhante             
aos anos anteriores. Faz uma explanação sobre as atividades operacionais e do sistema de              
inteligência da PM. Informa que noventa por cento dos delitos são chamados de “oportunidade”,              
por descuido das pessoas, e, dez por cento, são responsáveis por noventa por cento dos delitos                
maiores. Os cuidados são necessários para reduzir esse índice. Perturbação do sossego alheio é              
acima de quarenta por cento dos atendimentos aos finais de semana. A Patrulha do silêncio com a                 
responsabilidade desta fiscalização, só vai acontecer se chegar o reforço de efetivos. Fiscalização de              
lanchas e segurança náutica só vai acontecer com ajuda da Marinha. A Barreira Policial visa impedir                
a entrada de criminosos e apreender quando necessário. Na última semana foi criado o Comitê de                
Crise formado por vários agentes de segurança junto a fiscais de vigilância sanitária. Há dez pontos a                 
serem vistoriados, conscientização é um eixo, fiscalização outro eixo. O número de efetivos para              
operação veraneio contará com oitenta policiais para auxiliar nas demandas que devem aumentar             
após o Natal. Osny abre para perguntas. Em resposta o comandante diz que as Barreiras serão nas                 
entradas da cidade e também internas. Sobre a vinda de policiais da Argentina, esta parceria devido                
a crise econômica associada à pandemia, não houve ainda resposta quanto essa parceria este ano.               
Kiko do aquário relata que recebeu visita da PM para analisar as questões de segurança e parabeniza                 
a iniciativa. O comandante reforça a importância da iniciativa e relata que outra informação que               
deve se ter cuidado é com a entrada e saída de condomínios, para aguardar o fechamento completo                 
dos portões, evitando os delitos. Sobre o número de efetivos necessários para atender a demanda, o                
comandante responde que o número tem reduzido não apenas em SC, mas em todo o país.                
Balneário Camboriú recebeu o maior número de efetivos do Estado, mesmo com outros destinos              
turísticos também necessitados. Osny informa que o Conselho junto ao CDL solicitou em ofício ao               
Governador o aumento de efetivos no quadro permanente em Balneário Camboriú. Valdir comunica             
que recebeu informação do gabinete do prefeito que foi entregue a liberação do IMA para               
ampliação da orla. Pauta 2 - Apresentação das ações do 13º BBM para a temporada – O comandante                  
inicia a apresentação mostrando os equipamentos e sede administrativa, em seguida informa que             
dispõe de treze postos de guarda-vidas considerando as praias agrestes e central. De efetivos são               
nove guarda-vidas militares e oitenta guarda-vidas civis. O curso de guarda-vidas que aconteceu na              



praia, gerou queixa quanto à aglomeração, mas ele é obrigatório para a operação veraneio. Reforça               
que prevenção e não resgate é o principal trabalho. A orientação aos turistas quanto ao COVID- 19 é                  
uma nova tarefa. O helicóptero arcanjo segue apoiando nesta temporada. Reforça os postos de              
guarda-vidas como ponto de apoio para orientação. Pede para o Conselho fazer o pedido de               
aumento de efetivos como foi feito para a PM. Por uma medida do Tribunal de Contas houve uma                  
redução do número de estagiários, o que dificultou ainda mais o trabalho. Osny pede para Luciana                
anotar para ser feito o ofício para encaminhar essa demanda. Osny abre para perguntas. Sobre               
embarcações muito próximas à orla, se há como colocar as boias limitadores, o comandante              
informou que a autoridade responsável é a Marinha, mas que eles fazem uso de um aplicativo de                 
comunicação direta com a Marinha para fazer essas denúncias e tomar providências. Convidado,             
Benvindo fala que o balizamento da praia central foi feito com o Conseg Mar através do                
equipamento Barco Pirata, duzentos metros da faixa de areia. É falado sobre o Hospital de               
Campanha que é uma forma de ajudar na triagem para não sobrecarregar os hospitais. Osny pede                
para anotar essa demanda que será enviada ao prefeito. Osny fala sobre as ações do Conselho                
durante o ano, que teve como uma das principais demandas o Centro de Eventos. Convida Kiko para                 
falar sobre as novidades. O Oceanic Aquarium ficou três meses fechado, mas investiu em ações de                
contenção à pandemia. Informa que três tubarões estão chegando como nova atração, um casal em               
extinção como ação de conservação. Haverá aquário de águas vivas a partir de janeiro. Informa               
abertura de novas atrações turísticas, museu do automóvel na Barra Sul com mais de 30 clássicos,                
lojas e bar temático. Outro atrativo será a Pizza do Pirata com gastronomia aliada à apresentação de                 
artistas. Pauta 3 - Apresentação das ações da Delegacia de Polícia Civil 29ª Delegacia regional para a                 
temporada – O Delegado informa que além da administração das sete delegacias desta regional, há               
também atividades relacionadas ao trânsito, com uma frota de noventa e seis mil veículos e cento e                 
noventa e dois mil condutores. O delegado espera que não tenham problemas com o Tribunal de                
Contas com relação aos estagiários, que são cinquenta e oito no momento e se não forem                
recontratados, todos os serviços serão paralisados. Informa que os trabalhos de intervenção são             
pela investigação e não preventivo. São apenas doze investigadores. Dos dezessete homicídios do             
ano passado, apenas um ainda não tem autoria. Este ano foram onze com dez solucionados. Serão                
oito agentes de polícia para a operação veraneio, três escrivães e um delegado. A equipe ainda irá                 
fazer orientação e distribuição de pulseiras de identificação das crianças na praia. Osny abre para               
perguntas. Osny fala sobre a questão dos fogos de artifício, se será feito algum trabalho preventivo                
para que a população não solte fogos por conta própria e fique pela praia após a virada, pergunta se                   
a secretaria de turismo junto a secretaria de segurança e prefeitura já estão tomando providências.               
O delegado acredita que será pior, porque existe uma dispersão após a queima, e sem o evento                 
culminante as pessoas podem perder a noção de tempo. Osny convida Isaac para falar sobre ações                
do Sindisol. Apresenta o vídeo de medidas sanitárias adotadas. A frase da campanha é “a vida em                 
primeiro lugar”, campanha sobre os protocolos adotados em conjunto com a secretaria de saúde.              
Cita os cartazes distribuídos com as orientações. Isaac apresentou ao promotor Dr Alvaro Pereira as               
medidas tomadas pelo Sindisol e foi parabenizado pela ação. Isaac informou que temos cinquenta              
mil leitos, sendo vinte e quatro mil de hotéis e vinte e seis mil de locação em plataformas. Disse que                    
o promotor irá notificar essas plataformas buscando informação sobre as medidas tomadas quanto à              
prevenção. Cita o Termo de consentimento sobre se foi auferida a temperatura e estado de saúde                
do hóspede em sua entrada e que ele pode ser responsabilizado judicialmente por descumprir caso               
ocorra algum fato. Informa acordo celebrado com Sechobar com doze mil funcionários, dois acordos              
foram firmados durante a pandemia para evitar mil e setecentas demissões. Fala sobre os              
empresários que doaram recursos para dispor dois leitos ao centro covid-19. Osny fala que convidou               
o prefeito para falar principalmente sobre a campanha para os moradores de rua e de               
conscientização da pandemia. Uma demanda que seria apresentada seria sobre o transporte público             
da cidade, que tem dificultado a contratação de funcionários porque muitos moram nas cidades              
vizinhas. O conselho aguarda uma resposta. E também será enviado ofício cobrando qual será o               
investimento em turismo e, que até março tenhamos uma resposta quanto aos investimentos e              
programas previstos para a próxima temporada. Osny informa que Maria está deixando a diretoria              



da ACIBALC, parabeniza o trabalho e dá as boas vindas a Ederson. Passa a palavra para Margot que                  
fala sobre os trabalhos do Convention. Fala sobre a edição do Balneário Saboroso, que está               
surpreendendo. Fala que terá um trabalho ainda mais agressivo de promoção em 2021 com o               
projeto Visite BC. Cita oaplicativo movimenta BC, projeto de apoio à retomada. Pauta 4 -               
Apresentação das ações para a temporada da Guarda Municipal - O comandante fala sobre os               
trabalhos realizados e sobre a participação no comitê covid-19. O foco será o monitoramento.              
Diminuir o tempo de resposta com novas motos potentes para atender as ocorrências, pois o               
trânsito impede a agilidade. Cita a Operação se Cuida BC com fiscalização do comércio e orientação                
aos usuários nas Orlas. Pauta 5 - Apresentação das ações para a temporada da Celesc: Pedro diz que                  
vai aumentar trinta por cento o número de empregados no período diurno com doze carros e mais                 
quatro para atender ações como após vendavais. Informa que a demanda de energia está preparada               
para os próximos vinte anos, com subestação das mais modernas do Estado. Relata a preocupação               
de substituição dos fogos por balões com fitas metálicas, que embrulha nas redes e que representa                
vinte por cento da queda de energia. Com todo o trânsito e a dificuldade de chegar para atender os                   
chamados, a Celesc está pedindo a colaboração de todos os sindicatos e condomínios para que               
informem sobre não utilizar esses materiais. Osny abre para perguntas. Margot pergunta sobre             
queda de energia e oscilação em elevadores mesmo em dias de baixo movimento. Pedro responde               
que precisa verificar caso a caso, porque pela medição do número de quedas ou oscilações de                
energia, Balneário tem um dos melhores desempenhos do Brasil, com menos tempo e frequência de               
queda. Informa que em alguns elevadores e equipamentos médicos importados pode acontecer a             
oscilação. Informa o novo telefone para contato 0800 048 0196. Apresentação das ações para a               
temporada da Emasa – Douglas fala sobre novo emissário de esgoto na Barra Norte que foi feito no                  
último ano. Ano passado houve rompimento de uma rede antiga de esgoto na Barra Sul, este ano foi                  
refeito e modernizado. ETE está com problemas que estão buscando ser solucionados. Prevê até              
dois mil e vinte e três encerrar a instalação de esgoto no Estaleiro e Estaleirinho. Fala que há mais                   
dezesseis km de obras projetadas para toda a cidade para almejar uma cidade cem por cento                
saneada, acima da média nacional. Informa sobre o projeto do parque inundável em área base da                
rizicultura em Camboriú, para reservação de água que é uma barragem em área de cento e trinta                 
hectares, para gerar segurança hídrica nos próximos cem anos. Esta reservação proporciona vinte e              
dois dias de abastecimento sem precisar captar água do rio. Há um ano, este projeto foi protocolado                 
no IMA. Há uma ação junto com a Amfri para captação de recursos, para uma empresa explorar esse                  
parque inundável como atividade econômica. Hoje é orçado em cento e cinquenta milhões de reais.               
Em uma ação pioneira no país com arranjo jurídico, foi feita locação dessa área de rizicultura de                 
cento e cinquenta hectares. Foi feito um acordo ano passado com os rizicultores, para que               
seiscentos e cinquenta hectares do total de novecentos e cinquenta hectares foram reservados para              
que não realizando a safrinha houvesse reserva de água, que garantiu não acontecer o              
desabastecimento. Este ano foi reeditado o acordo ampliando para oitocentos e cinquenta hectares,             
o que gera uma segurança hídrica de dez dias, caso ocorra estiagem. Disse que a drenagem é feita                  
em parceria com a secretaria de obras para limpeza das bocas de lobo. Osny abre para perguntas.                 
Benvindo pergunta sobre o veneno dos arrozais para nossa água. Douglas responde que sim, mas               
que toda água que chega na nossa captação é tratada. O Monitoramento constante do Rio Camboriú                
apresentou em alguns momentos agrotóxicos, que são tratados na estação. Algumas ações são             
tomadas junto aos rizicultores inclusive junto ao comitê da bacia hidrográfica e MP para que               
nenhum agrotóxico que não seja permitido seja utilizado. Sobre a Balneabilidade na Lagoa Taquaras.              
Informa que nos últimos meses os treze pontos apresentaram balneabilidade, através do IMA, que              
são contestados pela prefeitura. A lagoa ainda é uma incógnita, acontecem alguns fenômenos ainda              
não entendidos. Informa que uma ETE foi desativada no final do ano passado, mas ainda não se sabe                  
o que acontece com a oscilação de dados apresentados lá. Mesmo com o “se liga na rede” e                  
modernização das bombas das elevatórias não foi sanada esta questão. Mas há estudos ambientais              
para tentar solucionar. Um convidado relata que presenciou algumas vezes caminhão descartando            
esgoto no local. Douglas disse que não sabia dessa denúncia. Informa que a Associação tem um                
projeto arquitetônico para um novo projeto na área da ETE. O Marambaia finaliza estudos              



ambientais para a dragagem do lodo, mas a partir disso será feita estimativa para retirada. Pauta 5 -                  
Apresentação das ações para a temporada da Prefeitura – Osny informa que Valdir fará a               
explanação, representando o prefeito. Valdir fala sobre as ações que a secretaria de turismo realizou               
durante o ano. Relata sobre o início da pandemia, a repatriação dos estrangeiros, ação reconhecida               
pelo círculo argentino e consulado de Florianópolis. Informa que foi realizada reforma do PIT              
avenida do estado, abertura do PIT Pontal Norte junto a base da GM e, reabertura do PIT na                  
rodoviária. Informa participação junto ao Osny do comitê formado pelo governo do Estado para              
tratativas relativas ao centro de eventos. Informa que junto ao Osny tem realizado o              
acompanhamento da reforma do aeroporto de Navegantes. Relata que tem realizado contato com             
os operadores de turismo do país. Fala sobre a parceria com a operadora de turismo Schultz para a                  
formatação de Balneário no circuito rodoviário “Europa Brasileira”. Informa que este ano a             
realização da inscrição dos Ambulantes que trabalham na Orla, ficaram sob responsabilidade da             
secretaria de turismo. Sem mais a ser tratado, é dada por encerrada a reunião e eu, Luciana Vargas,                  
lavro a presente ata para a devida publicação onde os conselheiros presentes nesta reunião virtual               
serão nomeados ao final da mesma, dando legalidade ao conteúdo expresso eximindo a assinatura              
física, publique-se, arquive-se. 
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