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Ata 03 da Reunião do Conselho Municipal de Turismo - COMTUR de Balneário             
Camboriú, realizada no dia vinte e cinco de junho, as quinze horas, via plataforma              
GoToMeeting. Estiveram presentes os(as) conselheiros(as):Luciana Vargas      
(Tiular/Secretaria de Turismo); Valdir Rubens Walendowsky (Titular/SECTUR);Lilian       
Fernanda Martins Camargo (Titular/FCBC); Adalberto Rodrigues Costa (Titular/SEMAM);        
Maico Francisco Alcântara (Suplente/Bombeiros Militar); Maurino Adriano Vieira Junior         
(Suplente/Secretaria de Articulação); Janaina Domingues (Suplente/UNIVALI); Maxfabian       
Mota (Suplente/ SINDISOL); Margot Rosenbrock Libório - (Titular/Convention & Visitoors          
Bureau); Osny Maciel Junior (Titular/ACIBALC); Samuel Carvalho Mafra (Titular/AGUITUR);         
Patrícia Olsen de Mello Barreto (Suplente/SECOVI); Antonio Demos (Suplente/AMPE).         
Contando com a presença de outros representantes: Daniela Carla Ramos(Casa dos           
Conselhos). Pauta: 1- Cadastur; 2- Resultado pesquisa de intenção de viagem BC; 3- Selo               
de segurança sanitária municipal; 4- Visita ao centro de eventos; 5- Campanha de             
arrecadação de alimentos com ACIBALC; 6 -Acordo de Cooperação com Província de            
Salerno; 7- Assuntos gerais. Presidente Osny inicia a reunião e passa-se à discussão dos              
itens de pauta de forma alternada. Pauta 2 - Resultado pesquisa de intenção de viagem               
BC: Valdir diz que a pesquisa foi feita especificamente para Balneário Camboriú e faz a               
leitura da pesquisa que segue anexa em ata. Margot elogia a pesquisa e diz que de                
setembro em diante vai acontecer uma melhora gradual e que a pesquisa reflete a              
realidade desse momento. Valdir diz que a pesquisa foi transmitida primeiramente para o             
conselho e que já estão em conversa com o SECOM para a divulgação da mesma. Margot                
acrescenta sobre a importância da pesquisa em trazer esperança para o setor pois muitos              
equipamentos turísticos estão fechados e os que estão abertos tem faturamento muito            
baixo. Osny diz que já é visível de como a pandemia vai modificar a forma de como o                  
turismo será feito e a pesquisa traz um auxílio de quais atitudes tomar em relação a                
divulgação e ações. Pauta 4 - Visita ao Centro de Eventos: Osny diz que recebeu               
juntamente com Valdir, o Presidente da Santur Mané Ferrari e tiveram uma reunião com o               
Arquiteto Vladimir sobre os licenciamentos do Centro de Eventos pois a própria Santur quer              
adiantar essa parte burocrática de licenciamentos e vistorias. Osny relata que teve uma             
reunião via telefone com Mazoca para verificar o que falta a Prefeitura realizar no Centro de                
Eventos. Valdir acrescenta que faltam três itens importantes a serem concluídos: instalação            
de quatro elevadores (sendo dois hidráulicos e dois mecânicos), instalação das paredes            
divisórias da área de convenção e instalação de ar condicionado e maquinários. Valdir diz              
que será liberado pelo Governo do Estado um decreto para fazer a licitação de forma               
presencial e on-line, foi contratado pela Santur guarda particular vinte e quatro horas pela              
Orbenk e caso seja necessário execução de algum evento existe a possibilidade de             
contratar um caminhão preparado com chiller para acoplar no ar condicionado e estima-se             
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que em trinta dias esteja tudo concluído. Osny propõe uma visita técnica do Trade Turístico               
e dos Conselheiros ao Centro de Eventos no dia quinze de julho e diz que a sala da defesa                   
civil está sendo preparada para licitação de forma on-line e em julho será possível informar               
a data desta licitação. Valdir diz que Mané informou que mesmo na pandemia tem              
empresas interessadas na licitação. Osny diz que várias empresas tem procurado o            
Governo do Estado para se instalar em Santa Catarina e uma das primeiras será o CD                
(Centro de Distribuição) do Mercado Livre com investimento de quatrocentos milhões de            
reais e tem muitas empresas tanto nacionais como internacionais interessadas no Centro            
de Eventos. Pauta 5 - Campanha de arrecadação de alimentos com ACIBALC: Osny             
agradece a Margot por emprestar a plataforma para realizar a reunião e diz que o Trade                
Turístico foi umas das principais atividades econômicas atingidas pela pandemia e tem            
muitas famílias com necessidade de alimentos, sendo assim, fizeram juntamente com a            
ACIBALC uma campanha para arrecadar alimentos e pede auxílio das entidade para a             
divulgação da campanha e diz que o ponto de arrecadação será no Hotel Sibara. Pauta 1 -                 
CADASTUR: Luciana diz que o CADASTUR é o sistema que cadastra pessoas físicas e              
jurídicas do setor turístico junto ao Ministério de Turismo, é um cadastro obrigatório porém              
não tem todos os empreendimentos turísticos das várias esferas cadastrados no           
CADASTUR. Luciana relata que no ano de dois mil e dezoito esteve em Balneário              
Camboriú um representante do Ministério do Turismo juntamente com um fiscal que            
acabou autuando duas empresas e reforça a importância do cadastro por ser uma forma              
das empresas cumprirem com o regulamento e oferecer segurança para os turistas e             
atualmente qualquer empresa turística que vá buscar financiamento em esfera federal           
precisa obrigatoriamente possuir o cadastro no CADASTUR. Luciana diz que o sistema            
para o cadastro foi atualizado e está mais simples e ágil, a empresa entra no site preenche                 
o formulário e um termo de compromisso e em média de uma semana o certificado fica                
pronto e pode ser emitido e oferece ajuda enquanto Secretaria de Turismo para qualquer              
eventual dúvida. Osny fala que para poder aderir o selo do programa Turista Seguro, o               
Ministério de Turismo exige o CADASTUR . Margot fala da importância do cadastro e              
explica que na formatação do mapa de turismo o índice de empresas cadastradas num              
destino conta como pontos para ser definido um destino A, B ou C. Samuel relata sobre a                 
dificuldade de renovação das carteiras de guias de alguns membros da associação.            
Luciana solicita que seja documentada essas dificuldades por e-mail para poder verificar e             
ressalta sobre a importância de somar esforços para permanecer na categoria A e assim              
ajudar também o município a captar esses recursos, e explica que a questão de pertencer               
a classe A do mapa do turismo influencia também no recurso que chega ao município, pois                
os patamares de valores são definidos de acordo com a categoria A,B,C,D e E, como               
Balneário Camboriú está na categoria A os repasses estão aprovados em quinhentos mil             
reais. Osny fala que um dos trabalhos da Casa dos Conselhos é de acompanhar a               
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participação dos Conselheiros nas reuniões do COMTUR e solicita que algum           
representante da Casa se pronuncie sobre as faltas. Daniela explica que são permitidas             
três faltas consecutivas ou cinco faltas alternadas, que os titulares e suplentes devem             
combinar sobre a questão da presença, a Casa dos Conselhos faz esse controle e após o                
número de faltas ultrapassadas é solicitado a substituição do Conselheiro. Osny reforça            
sobre a importância dos conselheiros nas reuniões pois em alguns momentos será            
necessário deliberar algum assunto. Pauta 6 -Acordo de Cooperação com Província de             
Salerno: Valdir explica sobre o acordo feito entre Prefeitura Municipal de Balneário            
Camboriú através da Secretaria de Turismo, BC Investimentos, UNIVALI através dos           
Cursos de Relações Internacionais, Turismo e Hotelaria e Gastronomia e SINDISOL que            
aborda a questão da Dieta Mediterrânea que é um patrimônio da UNESCO e se faz               
necessário para renovar o portfólio de atratividade e agregar valor ao turismo de Balneário              
Camboriú dentro do setor da gastronomia. Maxfabian diz que o acordo será um grande              
diferencial para o turismo que além das belezas naturais, hospedagens e ferramentas            
turísticas conta também com a gastronomia reconhecida e Balneário Camboriú vai ser            
pioneira no Brasil com a dieta mediterrânea que vai auxiliar muito na venda do município               
para todo o Trade. Valdir complementa que dentro deste convênio está a vinda de um               
pizzaiolo italiano que vai prestar treinamento in loco e toda a tecnologia da dieta              
mediterrânea será trazida para cá e será utilizado os insumos locais o que vai gerar um                
upgrade para os pequenos produtores . Margot fala sobre a importância de agregar a              
marca da cidade num reconhecimento da UNESCO, pois faz diferença na promoção do             
destino. Pauta 3- Selo de segurança sanitária municipal: Valdir fala da importância da             
questão de segurança sanitária e sobre o protocolo de procedimentos e produtos            
apresentado para a Secretaria de Saúde e Vigilância Sanitária em conjunto com o             
SINDISOL para que Balneário Camboriú possa ter o selo de segurança sanitária, pois o              
turista se mostra preocupado com as certificações do destino e é desejo do Prefeito que               
tanto a Secretaria de Saúde quanto a Vigilância Sanitária vejam os protocolos a serem              
adotados para que o município consiga a certificação. Osny diz que foi apresentado todo o               
protocolo para a hotelaria de Balneário Camboriú, como também os empreendimentos:           
Aquarium, Zoológico, Parque Unipraias, Barco pirata, speedway também fizeram uma          
apresentação para o Governo do Estado que automaticamente foram aceitos e liberados.            
Osny diz que foi feito o convite para a Secretária Andressa junto a Vigilância              
Epidemiológica e Sanitária para fazer uma nova verificação dos protocolos sanitários para            
voltar com as atividades econômicas com segurança e estão no aguardo da confirmação             
para o próximo passo que seria demonstração de todos os procedimentos sanitários.            
Maxfabian fala que em relação aos restaurantes o protocolo já foi construído com a              
participação de Valdir, Osny e do médico infectologista do município e que está no              
Gabinete do Prefeito para ser homologado pela Secretaria de Saúde e pelo comitê do              
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COVID. Osny fala que Balneário Camboriú já passa uma boa imagem em relação a              
segurança pública e o objetivo é aliar a segurança sanitária e vão solicitar a permissão de                
realizar a promoção e divulgação da cidade pós pandemia, a verba está sendo recalculada,              
porém já existe e precisam no momento da autorização do Juiz Eleitoral permitindo essa              
propaganda como sendo um auxílio aos empresários da região e não como uma             
propaganda do trabalho da Prefeitura Municipal e vai informar no grupo como está o              
andamento da próxima reunião para a decisão do projeto que também inclui o selo              
sanitário. Pauta 7- Assuntos gerais: Adalberto da SEMAM diz que está participando pela             
primeira vez da reunião e se coloca a disposição para contribuir de alguma forma. Valdir diz                
que vai entrar em contato com Adalberto para ajuda com a questão das praias agrestes e                
reabertura do Morro do Careca. Luciana diz que devido a presença dos novos conselheiros              
se faz necessário uma chamada de reunião extraordinária para que os conselheiros            
entendam qual seu papel dentro do conselho, qual a importância desse conselho e num              
segundo momento sobre as ações feitas em prol do turismo e plano municipal do turismo e                
é importante que os conselheiros tenham ciência dessas ações. Margot diz que a instância              
de governança funciona no modelo de conselho e reúne entes públicos e privados e a               
instância de governança regional se juntou e elaboraram várias ações de retomada para             
atrair de forma mais coordenada o turismo de forma regional e aproveita para convidar para               
o encontro de toda a região turística da costa verde mar que vai acontecer no dia primeiro                 
de julho as dezesseis horas. Valdir fala sobre uma reunião que tiveram SENAC a respeito               
da questão de procedimentos de segurança em relação aos guias de turismo. Valdir fala              
sobre a pintura da passarela feita pelo Tom Veiga que passou a ser um novo atrativo na                 
cidade e diz que nessa semana a Coral trouxe mais mil litros de tinta para dar continuidade                 
no projeto para pintura nos muros de residências no bairro da Barra, nas praias agrestes.               
Lilian diz que a retomada econômica se dará através da cultura, do meio ambiente, da               
paisagem e do bom serviço e o perfil do turista vai ficar cada vez mais exigente buscando                 
atrativos em questões afetivas e culturais e Balneário Camboriú tem tudo isso a oferecer.              
Valdir diz que em breve será inaugurada a base da Polícia Militar ao lado da Passarela da                 
Barra, trazendo mais segurança ao local. Osny diz que foi feito um relatório de atividades               
do COMTUR no ano de dois mil e dezenove que ficou extenso pois é um conselho que tem                  
trabalhado muito e vão fazer uma votação no grupo de whatsapp para verificar se tem               
necessidade de fazer uma reunião extraordinária e agradece a presença de todos. É dada              
por encerrada a reunião e eu, Daniela Carla Ramos, lavro a presente ata para a devida                
publicação onde os conselheiros presentes nesta reunião virtual via GoToMeeting serão           
nomeados ao final da mesma, dando legalidade ao conteúdo expresso eximindo a            
assinatura física, publique-se, arquive-se. 
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Luciana Vargas 
Valdir Rubens Walendowsky  
Lilian Fernanda Martins Camargo 
Adalberto Rodrigues Costa  
Maico Francisco Alcântara 
Maurino Adriano Vieira Junior  
Janaina Domingues 
Maxfabian Mota  
Margot Rosenbrock Libório 
Osny Maciel Junior 
Samuel Carvalho Mafra  
Patrícia Olsen de Mello Barreto 
Antonio Demos 
Daniela Carla Ramos 
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Assinaturas (14)

Antonio Demos (Participante)
Assinou em 22/09/2020 às 21:16:06 (GMT -3:00)

Samuel Carvalho Mafra (Participante)
Assinou em 23/09/2020 às 10:36:05 (GMT -3:00)

Casa dos Conselhos (Participante)
Assinou em 24/09/2020 às 17:32:14 (GMT -3:00)

Lilian F. M. Camargo (Participante)
Assinou em 24/09/2020 às 17:19:48 (GMT -3:00)

Patricia O de M. Barreto (Participante)
Assinou em 21/09/2020 às 17:48:28 (GMT -3:00)

Luciana Vargas (Participante)
Assinou em 21/09/2020 às 17:24:15 (GMT -3:00)

Maurino A. Vieira Junior (Participante)
Assinou em 21/09/2020 às 17:30:27 (GMT -3:00)

Margot R. Liborio (Participante)
Assinou em 21/09/2020 às 17:53:41 (GMT -3:00)

Maxfabian Mota (Participante)
Assinou em 21/09/2020 às 17:47:23 (GMT -3:00)
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Valdir R. Walendowsky (Participante)
Assinou em 21/09/2020 às 18:04:21 (GMT -3:00)

Maico F. Alcantara (Participante)
Assinou em 23/09/2020 às 18:10:56 (GMT -3:00)

Osny Maciel Junior (Participante)
Assinou em 21/09/2020 às 19:00:13 (GMT -3:00)

Adalberto R. Costa (Participante)
Assinou em 21/09/2020 às 19:12:07 (GMT -3:00)

Janaina Domingues (Participante)
Assinou em 21/09/2020 às 20:46:13 (GMT -3:00)

Histórico completo

Data e hora Evento

21/09/2020 às 17:30:27 
(GMT -3:00)

Maurino A. Vieira Junior E-mail maurino.junior@bc.sc.gov.br, IP: 
170.82.223.2 assinou.

21/09/2020 às 19:00:13 
(GMT -3:00)

Osny Maciel Junior E-mail osny.gerencia@sibaraflathotel.com.br, IP: 
177.67.201.42 assinou.

21/09/2020 às 17:47:23 
(GMT -3:00)

Maxfabian Mota E-mail max@bardabrahma.com.br, IP: 179.221.206.152 
assinou.

21/09/2020 às 17:53:41 
(GMT -3:00)

Margot R. Liborio E-mail margotcamboriu@hotmail.com, IP: 191.54.86.25 
assinou.

21/09/2020 às 18:04:21 
(GMT -3:00)

Valdir R. Walendowsky E-mail valdir.walendowsky@bc.sc.gov.br, IP: 
170.82.223.2 assinou.

21/09/2020 às 17:16:23 
(GMT -3:00)

Casa dos Conselhos solicitou as assinaturas.

21/09/2020 às 17:24:15 
(GMT -3:00)

Luciana Vargas E-mail luciana.vargas@bc.sc.gov.br, IP: 170.82.223.2 
assinou.
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Data e hora Evento

21/09/2020 às 17:48:28 
(GMT -3:00)

Patricia O de M. Barreto E-mail secovi-sc@secovi-sc.com.br, IP: 
189.112.148.248 assinou.

21/09/2020 às 19:12:07 
(GMT -3:00)

Adalberto R. Costa E-mail adalberto599@hotmail.com, IP: 191.32.3.128 
assinou.

21/09/2020 às 20:46:13 
(GMT -3:00)

Janaina Domingues E-mail janaina@univali.br, IP: 181.221.134.179 
assinou.

22/09/2020 às 21:16:06 
(GMT -3:00)

Antonio Demos E-mail antoniodemos@hotmail.com, IP: 187.55.6.220 
assinou.

23/09/2020 às 10:36:05 
(GMT -3:00)

Samuel Carvalho Mafra E-mail samucacarvao@outlook.com, IP: 
177.74.254.238 assinou.

23/09/2020 às 18:10:56 
(GMT -3:00)

Maico F. Alcantara E-mail 13_scmt@cbm.sc.gov.br, IP: 179.220.41.133 
assinou.

24/09/2020 às 17:19:48 
(GMT -3:00)

Lilian F. M. Camargo E-mail lilian.camargo@bc.sc.gov.br, IP: 170.82.223.2 
assinou.

24/09/2020 às 17:32:14 
(GMT -3:00)

Casa dos Conselhos E-mail bccasadosconselhos@gmail.com, IP: 
177.124.1.195 assinou.
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