
 
 

Ata 02 da Reunião Ordinária do Conselho Municipal de Turismo - COMTUR de 
Balneário Camboriú, realizada no dia vinte e nove de abril 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), Lilian F. M. Camargo (Titular/ FCBC), Maria Conceição (Secretaria de 
Articulação), Tenente Coronel Ananias (Titular/ Corpo de Bombeiros Militar), 
Representante não identificado (Policia Militar) Vilton João dos Santos (Titular/ 
CDL/BC), Margot Rosenbrock Libório (Titular/ Balneário Camboriú Com Vida 
Convention & Visitors Bureau), Isaac Pires (Titular/ SINDISOL), Olga Aparecida 
Ferreira (Titular/ SECHOBAR), Bruno Nitz Neto (Suplente/ SINDUSCON), Renato 
Manoel Giacomini Antunes (Suplente/ AGUITUR), Helio Dagnoni (Titular/ 
SINDILOJAS), Osny Maciel Junior (Titular/ ACIBALC), Celia Denise Uller (Titular/ 
UNIVALI), Guilherme Pivatto (Titular/ Secretaria do Meio Ambiente), Fabiane 
Schlindwein (Titular/ ACIBC), Patrícia Olsen de Mello Barreto (SECOVI), Dirce Maria 
Moser Fistarol (AMPE). Convidados: Douglas Aguirre (Diretor/ Casa dos Conselhos) 
Justificaram ausência: _. Ofícios Recebidos: _;Ofícios Expedidos:_. 

 
Pauta única – Eleição Diretoria do Conselho – Douglas diretor da casa dos 

conselhos inicia a reunião explanando sobre o processo eleitoral, visto que há 

quórum. Vilton fala que a reunião deveria ser presencial e que as pessoas que estão 

pleiteando as vagas apresentassem suas propostas. Fabiane apoia. Douglas relata 

que pautas nacionais são resolvidas através da plataforma virtual, portanto não há 

falta de transparência na eleição desta forma. Olga concorda que pode ser dessa 

forma desde que todos sejam ouvidos. Douglas inicia o procedimento expondo sobre 

a alternância de poderes conforme regimento interno para compor a mesa diretora e 

cita outros conselhos municipais que são regidos da mesma forma. Agradece Osny 

pelo bom trato com a casa dos conselhos e na forma de condução do conselho nos 

dois anos de seu mandato. Diz que produziu e alavancou o conselho que resultou em 

pessoas engajadas pelo turismo. Coloca então em pauta que para que ocorra a 

alternância, um membro governamental se candidate. Geninho se apresenta e fala 

que a decisão não foi pessoal, mas que como está previsto no regimento, ele se 

colocou a disposição para a presidência. Osny pede a palavra e expõe que pediu no 

grupo se alguém do governo se candidatava a vaga, que caso não houvesse ele se 

colocaria a disposição para a reeleição. Desta forma, ele retira a candidatura, 

respeitando o regimento, que foi aprovado em sua gestão. Olga se manifesta 

elogiando Geninho, mas cita que o conselho deveria ser dirigido pela sociedade civil 

organizada para que a secretaria de turismo e a presidência do conselho não sejam 

exercidas pela mesma pessoa. Parabeniza também Osny pelo seu trabalho, Issac 

pela parceria, Dirce pelo esforço e de todos os hoteleiros. Isaac concorda com a fala 

de Olga e parabeniza os trabalhos realizados pelo Osny em sua gestão. Douglas 



retoma a fala sobre o processo eleitoral e pergunta novamente se há mais alguma 

manifestação para candidatura. Dirce fala que quer se candidatar a secretaria 

executiva do conselho, desta forma ficando a 

 

 
 

disposição e equilibrando poder público e sociedade civil organizada. Geninho volta a 

reafirmar que segue a alternância prevista no regimento, que se os conselheiros 

quiserem alterar devem discutir quando acharem oportuno. Douglas retoma o 

assunto de alternância, exemplificando que uma diretora governamental presente 

também é presidente do conselho da cultura. Douglas lê as atribuições previstas no 

regimento para o presidente e o secretário executivo, relatando as responsabilidades 

e salientando a dificuldade de fazer as Atas. Isaac se manifesta perguntando se Osny 

não teria interesse em se candidatar. Osny reitera que obedecendo o regimento ele 

não se candidatará. Douglas reafirma que pode ser candidato a secretario 

executivo. Olga diz que podemos rever o regimento. Douglas retoma afirmando 

Geninho como presidente e Dirce como secretaria executiva, e que a votação será 

por aclamação com os conselheiros falando ou escrevendo se aprova esta 

candidatura. Aprovado por unanimidade a nova mesa diretora. Douglas oferece o 

espaço administrativo, a estrutura física da casa dos conselhos. Osny agradece e 

elenca algumas atividades exercidas pelo conselho em sua gestão. Relata que se 

sentiu honrado pelo trabalho, agradece os membros do conselho e a secretaria no 

seu apoio ao trabalho. Geninho pede que Luciana siga apoiando o conselho. Luciana 

acata. Dirce agradece o trabalho de Osny, fala que todos devem seguir trabalhando 

juntos. Diz que Luciana é impressindivel e que precisam de seu apoio na condução 

dos trabalhos. Olga disse que pode contar com seu apoio. Isaac agradece o trabalho 

de Osny e parabeniza a nova diretoria. Vilton parabeniza Osny e fala da importância 

da união. Hélio parabeniza a nova diretoria e fala que este é um conselho muito 

importante e parabeniza também o trabalho de Osny. Geninho conclui parabenizando 

Osny e os presidentes anteriores do conselho, agradece Luciana por se colocar a 

disposição e Dirce pela confiança. 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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