
 
 

Ata 01 da Reunião Ordinária do Conselho Municipal de Turismo - COMTUR de 

Balneário Camboriú, realizada no dia vinte e cinco de março de dois mil e vinte e 

um às catorze horas, via plataforma Jitsi Meet. Estiveram presentes os (as) 

conselheiros (as): Geninho Goes (Titular/Secretaria de Turismo e Desenvolvimento 

Econômico), Luciana Vargas (Titular/Secretaria de Turismo e Desenvolvimento 

Econômico), Maitê Uhlmann Suplente/ Secretaria de Turismo e Desenvolvimento 

Econômico), Helvys Zermiani (Suplente/Secretaria e Planejamento), Lilian F. M. 

Camargo (Titular/ FCBC), Maria Conceição (Titular/ Secretaria de Articulação), 

Capitão Marcus (Corpo de Bombeiros Militar), Vilton João dos Santos (Titular/ 

CDL/BC), Margot Rosenbrock Libório (Titular/ Balneário Camboriú Com Vida 

Convention & Visitors Bureau), Renato Manoel Giacomini Antunes (Suplente/ 

AGUITUR), Helio Dagnoni (Titular/ SINDILOJAS), Osny Maciel Junior (Titular/ 

ACIBALC), Janaina Domingues (Titular/ UNIVALI), Fabiane Schlindwein (Titular/ 

ACIBC), Patrícia Olsen de Mello Barreto (SECOVI), Dirce Maria Moser Fistarol 

(AMPE). Justificaram ausência: _. Ofícios Recebidos: _;Ofícios Expedidos:_. 

 
O presidente Osny inicia a reunião dando boas vindas ao secretário de turismo e sua 

equipe. Pauta 1 – Regimento Interno – Osny fala sobre o Decreto publicado com o 

novo Regimento Interno. Ressalta que não devemos ultrapassar duas horas de 

reunião, conforme previsto no regimento. Pauta 2 - Projeto quatro estações da 

secretaria de turismo – Geninho apresenta o projeto baseado no plano de governo 

do prefeito Fabrício e que atende algumas ações do PMT. Cita alguns projetos como 

o fortalecimento da marca BC, reestruturação da praia central, parque inundável do 

Rio Camboriú, BC Parques, incentivo ao mercado de trabalho +60, retomada da 

economia baseada no planejamento, eventos esportivos como atrativo, educação 

para o turismo, fomento ao ecoturismo, cento e vinte quilômetros de ciclovia. Fala 

sobre as áreas de atuação da secretaria e as vinte e uma ações previstas. Fala 

sobre o fechamento dos postos de informações turísticas do pontal norte e rodoviária 

e que iremos ter um totem de turismo onde o atendente fala sobre a cidade e o 

aplicativo movimenta BC sobre as empresas. Cita o selo de qualidade que vai 

atender cinco categorias e que será fiscalizado inclusive pelo próprio turista e o 

experimenta BC com opções de pacotes diferentes para serem ofertados aos 

receptivos. Fala que o plano de marketing será com ênfase no digital para alcançar o 

consumidor final. Cita negociação de uma regata internacional em julho. Fala sobre a 

campanha “renascer” dia dois de abril com uma ação de luzes com uma mensagem 

de esperança que será filmado e impulsionado nas redes sociais para todo o país. 

Hélio fala sobre retomar a Julifest. Pauta 3 – Adote uma câmera - Osny informa que 

foi convidado junto ao convention, AMPE e CDL pelo Conseg para ir ao 12ºBPM para 

a apresentação do projeto de instalação de câmeras que monitoram as placas de 



carro que circulam na cidade e analisam o histórico do veiculo. Como o batalhão 

não dispõe do recurso para bancar o 

 

 
 

projeto integralmente, a proposta é que as pessoas físicas possam adotar para 

apoiar o projeto. Osny informa que o presidente do Conseg fará uma apresentação 

para o conselho. Pauta 3 – Eleição Comtur – Osny informa que no próximo mês será 

feita a eleição da mesa diretora do COMTUR. Reforça que ele, juntamente ao 

secretário se candidatam a reeleição, mas quem quiser se candidatar pode se 

manifestar. Geninho diz que conversou com Luciana e acha que ser secretário 

executivo e fazer a parte técnica e as atas é melhor que fique com alguém indicado 

pelo secretário, no caso a Luciana. Osny diz que por decisão, como a secretaria tem 

duas vagas e a casa dos conselhos não assessora mais fazendo as atas, foi decidido 

que sim, o secretário pode escolher alguém para fazer o trabalho de secretario 

executivo e agradece o trabalho realizado até o momento por Luciana. Geninho 

concorda com a decisão e diz que está presente para apoiar o conselho. Pauta 4 - 

Plano de trabalho do conselho – Luciana fala sobre o conselho criar seu plano de 

trabalho para o ano, podendo aliar ao planejamento estratégico as demandas 

pontuais para este ano. Informa que este Plano passará a ser uma exigência na 

atualização do mapa de regionalização do turismo que deve ocorrer ainda no primeiro 

semestre, então já devem aproveitar para deixar pronto. Sugere que seja o assunto 

seja discutido após a eleição da mesa diretora em abril. Pauta 5 – Projeto 

Movimenta BC – Margot fala sobre a oportunidade de negócios através do 

aplicativo. Entre algumas ações do movimento cita os cupons de descontos para 

turistas e moradores, identidade visual, o aplicativo e divulgação e agenda de 

eventos. Fala que o valor anual da empresa que quiser participar é de cinquenta e 

seis reais. Vilton fala que o projeto é bom, mas precisa crescer. Geninho disse que 

apoia o projeto e que a secretaria quer escolher o que quer que seja incluído. Pauta 
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– Estabelecer as datas das próximas reuniões do conselho – Osny fala sobre as 

datas, que são as últimas quintas-feiras dos meses até julho e os conselheiros deram 

o aceite. Assuntos gerais – Osny relata que dia doze de março foi aberto o 

processo de licitação do centro de eventos, que em sessenta dias serão abertos os 

envelopes para verificar os interessados. A empresa vencedora terá sessenta dias 

para entregar o contrato, fazer o pagamento da outorga e pegar as chaves do centro 

de eventos. A última licitação deu deserto então foi aberto processo de sondagem de 

mercado e as empresas disseram que não tinha uma previsão perante o cenário mas 

que a previsão de vacinação deu uma melhor perspectiva para que não houvesse 

investimento sem retorno neste momento. Osny informa que entregou a carta que já 

foi entregue em outro momento para a presidente da Santur Flavia, com as 



demandas do trade da cidade, mas diz que foi voto vencido e não foi atendido. Osny 

disse que em quarenta e cincos dias irá à Santur ver a abertura dos envelopes e 

convida quem quiser ir junto. Osny informa que foi eleito para a diretoria da Abih e 

que conversou com a Margot para que na primeira reunião do fórum de entidades a 

Abih gostaria de ser representada por Osny que assinará em nome da Abih qualquer 

pleito do trade. Osny dá as boas vindas ao capitão Marcus novo subcomandante do 

13ºBBM que 

 

 
 

vai ser suplente neste conselho. Capitão Marcus diz que já trabalhou dois anos na 

cidade no grupo técnico e mais dois anos no comando, que já participou do conselho 

nessa época e que estava comandando o batalhão de Itapema nos últimos três anos. 

Informa que já mora na cidade desde os dez anos e se coloca à disposição. Hélio 

relata sobre sua insatisfação com o andamento do centro de eventos, diz que já 

conversou com o prefeito e diz que o presidente da Santur visita e promete coisas 

que não está cumprindo. Fala que as demandas feitas ao governo do Estado não 

foram atendidas no processo licitatório. Osny disse que pesquisou e descobriu que 

as empresas concessionarias costumam ceder dez por cento dos dias do ano, 

equivalente a trinta e cinco dias e na leitura verificou que o governo do Estado tem 

para uso da forma que quiser, podendo ceder ao município. Reforça que isso foi o 

que ele encontrou na pesquisa. Vilton informa que Ademar Zonta da empresa 

Dimatel faleceu pela covid-19, uma pessoa importante para o comercio de nossa 

cidade. Luciana lembra aos conselheiros que para a eleição na próxima reunião é 

necessário que haja quórum, portanto o mínimo de presentes deve ser treze, senão 

não haverá o numero mínimo de votos para validar. Dirce dá as boas vindas aos 

novos conselheiros, parabeniza Osny pela diretoria na Abih, dá as boas vindas a 

Geninho, parabeniza Margot pela fala, agradece a Luciana que já trabalha há muitos 

anos pelo conselho, e a Hélio pela sua posição. Geninho fala sobre o movimento 

renascer na Páscoa e pede para que todos falem a mesma linguagem quando a 

imprensa consultar sobre as empresas estarem cumprindo os protocolos e que irão 

obedecer aos decretos. Osny disse que respondeu uma entrevista para o jornal globo 

e que o prefeito também, um dia antes, tinha respondido a imprensa e que 

perceberam um direcionamento para saber se há alguma ação no sentindo de conter 

essa entrada de turistas no feriado. Osny disse que a demanda realmente deve 

acontecer em decorrência dos dez dias de feriado em SP, mas que até o momento a 

procura estava baixa. Informa que o prefeito disse que, pelos próximos quinze dias, 

não haverá nenhum processo que impeça a entrada na cidade seguindo o direito de 

ir e vir. Hélio informou que também respondeu à imprensa que o comercio está 

seguindo os protocolos. Margot disse que respondeu à imprensa que não tem 

demanda por isso não vai ter barreira na entrada da cidade. Dirce disse que falou 



para a imprensa sobre os protocolos que estão sendo seguidos. 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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Assinaturas 
 

Margot Rosenbrock Libório  
Assinou 
Verificação do nome: 
Nome confere com a base de dados da Receita Federal. 
Data da assinatura: 
21 de abril de 2021 às 12:10 
Email: 
margotcamboriu@hotmail.com 
CPF: 
832.714.659-91 
Data de nascimento: 
17/05/1970 
 
Renato Giacomini Antunes  
Assinou 
Verificação do nome: 
Nome preenchido diverge do nome cadastrado na base de dados da Receita Federal. 
(Renato Manoel Giacomini Antunes) 
Data da assinatura: 
20 de abril de 2021 às 23:58 
Email: 
renarows@yahoo.com.br 
CPF: 
542.896.459-68 
Data de nascimento: 
29/10/1959 
 
Hélio Dagnoni  
Assinou 



Verificação do nome: 
Nome confere com a base de dados da Receita Federal. 
Data da assinatura: 
20 de abril de 2021 às 22:59 
Email: 
heliodag@hotmail.com 
CPF: 
309.450.039-00 
Data de nascimento: 
08/04/1959 
 
osny Maciel Junior  
Assinou 
Verificação do nome: 
Nome confere com a base de dados da Receita Federal. 
Data da assinatura: 
21 de abril de 2021 às 10:40 
Email: 
osny.gerencia@sibaraflathotel.com.br 
CPF: 
122.400.828-60 
Data de nascimento: 
25/10/1969 
 
Fabiane Schlindwein  
Assinou 
Verificação do nome: 
Nome confere com a base de dados da Receita Federal. 
Data da assinatura: 
21 de abril de 2021 às 06:23 
Email: 
fabi_imoveis@hotmail.com 
CPF: 
023.492.839-50 
Data de nascimento: 
14/01/1978 
 
Genivaldo Goes  
Assinou 
Verificação do nome: 
Nome confere com a base de dados da Receita Federal. 
Data da assinatura: 
22 de abril de 2021 às 18:12 
Email: 
geninho.goes@bc.sc.gov.br 
CPF: 



083.645.718-85 
Data de nascimento: 
05/03/1967 
 
luciana vargas  
Assinou 
Verificação do nome: 
Verificação em andamento. 
Data da assinatura: 
20 de abril de 2021 às 16:55 
Email: 
luciana.vargas@bc.sc.gov.br 
CPF: 
026.870.519-42 
Data de nascimento: 
27/10/1978 
 
Vilton João dos Santos  
Assinou 
Verificação do nome: 
Nome confere com a base de dados da Receita Federal. 
Data da assinatura: 
22 de abril de 2021 às 10:35 
Email: 
viltonjsantos@hotmail.com 
CPF: 
505.596.139-20 
Data de nascimento: 
02/02/1964 

 

 

Patricia Olsen de Mello Barreto  

Assinou 

Verificação do nome: 

Nome confere com a base de dados da Receita Federal. 

Data da assinatura: 

4 de maio de 2021 às 17:39 

Email: 

secovi-sc@secovi-sc.com.br 

CPF: 

683.953.709-97 

Data de nascimento: 

25/04/1969 

 

Maria Conceição Albuquerque Garcia  

Assinou 



Verificação do nome: 

Nome confere com a base de dados da Receita Federal. 

Data da assinatura: 

5 de maio de 2021 às 18:00 

Email: 

concgarcia47@gmail.com 

CPF: 

741.584.819-53 

Data de nascimento: 

30/10/1968 

 


