
 

ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA DE BALNEÁRIO CAMBORIÚ 
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CONSELHO MUNICIPAL DE TURISMO - COMTUR 

Ata 04 da Reunião Ordinária do Conselho Municipal de Turismo - COMTUR de             
Balneário Camboriú, realizada no dia trinta e um de julho de dois mil e vinte às quinze                 
horas, via Jitsi Meet. Estiveram presentes os(as) conselheiros(as): Valdir Walendowsky          
(Titular/Secretaria de Turismo e Desenvolvimento Econômico), Luciana Vargas        
(Tiular/Secretaria de Turismo e Desenvolvimento Econômico), Nilzete Teixeira Macaneiro         
(Titular/ Secretaria de Educação), Major Maico Alcântara (Suplente/ Corpo de Bombeiros           
Militar), Marilene Rosana Severino Cardoso (Titular/Secretaria de Articulação), Isaac Vaz          
Sepetiba (Titular/SINDISOL), Olga Aparecida Ferreira (Titular/SECHOBAR), José Roberto        
Cruz (Suplente/CDL/BC), Margot Rosenbrock Libório (Titular/Balneário Camboriú Com Vida         
Convention & Visitors Bureau), Renato Manoel Giacomini Antunes (Suplente/AGUITUR),         
Hélio Dagnoni (Titular/SINDILOJAS), Patrícia Olsen de Mello Barreto (Suplente/SECOVI),         
Osny Maciel Junior (Titular/ACIBALC). Justificaram ausência: Célia Denise Uller         
(Titular/UNIVALI) e Janaina Domingues (Suplente/UNIVALI) Contando com a presença de          
outros representantes: Daniela Carla Ramos (Casa dos Conselhos). Pauta 1-          
Deliberações referentes ao Regimento Interno. Osny dá início a reunião explicando que            
houve mudança na Casa dos Conselhos, e que a Marilene, ex-diretora que acompanhou as              
deliberações para finalizar e publicar o novo regimento interno conduzirá a discussão da             
pauta. Marilene inicia informando que houve algumas orientações para finalizar o decreto,            
conforme reunião realizada no mês anterior com Maurino (secretaria de articulação),           
Daniela (casa dos conselhos), Osny, Valdir e Luciana. A primeira deliberação é o artigo              
quinto onde a constituição dos representantes público/privado se mantém paritário, de           
acordo com a lei vigente. A nominação das entidades/ órgãos representantes que não             
estavam incluídos, voltaram a ser incluídos como no regimento anterior. Os conselheiros            
presentes aprovaram em votação. Próxima deliberação trata do segundo capítulo, artigo           
terceiro, sobre o conselho fazer proposições ao executivo e legislativo, Marilene informa            
que conforme a legislação vigente o Conselho deve propor ao executivo. Os conselheiros             
aprovaram em votação a retirada deste. Terceira deliberação foi sobre a seção quatro,             
artigo décimo, que trata sobre a perda de mandato da entidade/ órgão que tenha três faltas                
injustificadas ou cinco dias alternados, incluindo na redação a excepcionalidade para casos            
de atestado médico e falecimento familiar. Os conselheiros aprovaram a alteração em            
votação. Quarta deliberação, no artigo trinta e oito fez-se a correção onde estava escrito              
que a “Lei” entraria em vigor, foi substituída por “decreto”, que é a forma como se publica                 
um regimento interno, aprovada em votação pelos conselheiros. Osny pede para que            
quando esta redação estiver finalizada, que seja enviada através de e-mail para todos os              
conselheiros para conhecimento e então será encaminhado para a secretaria de           
articulação para publicação. Pauta 2 - Orçamento Municipal para o Turismo em 2021,             
Osny informa que a Margot fez o convite para participarem hoje da audiência pública virtual               
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com a câmara de vereadores às dezessete horas, sobre as diretrizes da LDO 2021 do               
município. Pauta 3- Ações realizadas em conjunto com o consórcio Citmar e com a              
IGR Convemar. Osny pede para Luciana falar e ela reforça a importância dos conselheiros              
saberem as ações feitas em conjunto através do colegiado de turismo do consórcio e da               
IGR. Passa a palavra para Margot que fala sobre as participações da IGR e suas               
demandas junto ao governo do Estado. Valdir fala que tem participado de reuniões virtuais              
em assuntos de turismo. Luciana fala sobre algumas ações realizadas junto ao Consórcio             
de turismo que continuam sendo aplicadas, ressaltando a pesquisa de demanda turística            
de alta temporada e o evento de observação de pássaros de forma virtual que no domingo                
anterior teve como sede Balneário Camboriú. Pauta 6 - Ações do fórum das entidades.              
Osny cita ações de conscientização da população sobre as medidas de combate a             
transmissão do Covid-19 e reunião com o prefeito onde cobram sobre as festas privadas, e               
a regulamentação do airbnb, através deste fórum. Pauta 4- Centro de eventos. Osny             
relata que a visita técnica neste mês foi adiada para não causar aglomeração de pessoas,               
mas informa que estão acompanhando junto a Santur e SCPar as tratativas para             
inauguração o mais breve possível. Informa que foi feito um novo estudo de equilíbrio              
econômico financeiro e que o Tribunal de Contas permitiu uma nova licitação para a              
outorga à empresa concessionária, que será realizada possivelmente no final de setembro.            
Informa que as obras continuam em andamento. Pauta 5- Visita técnica ao aeroporto de              
Navegantes. Osny informa que fez visita técnica com alguns conselheiros para           
acompanhar as reformas do aeroporto, imagens já postadas no grupo do whatsapp. Pauta             
8- Campanha solidária de alimentos e pão solidário. Osny fala sobre o sucesso destas              
campanhas em atender as famílias necessitadas desta ajuda, realizada pelo COMTUR,           
ACIBALC e por Andreza, sendo sessenta cestas entregues até o momento. Pauta 7-             
Mudanças Casa dos Conselhos. Osny informa que o novo diretor da casa dos conselhos              
passa a ser Douglas Aguirre e que houve algumas novas regras de serviços de apoio               
prestados. Informa que a partir de agora Luciana passa a fazer a redação das atas e que                 
as assinaturas serão de forma virtual. Pauta 9- Reunião com o Conselho Municipal de              
Relações Internacionais e Federativas. Osny informa que participou de reunião com este            
conselho, cujo presidente propôs realizarem reunião em conjunto, destes conselhos, para           
alinharem seus trabalhos, sendo reunião a ser realizada em sete de agosto, conselheiros             
aprovam. Daniela da casa dos conselhos informa que as atas passam a ser de forma               
reduzida, pois estão todas gravadas e arquivadas à partir de agora, sendo que o essencial               
permanece em ata como os assuntos, as deliberações e encaminhamentos discutidos. As            
assinaturas passam a ser digitalizadas em plataforma cujo teste será feito com esta Ata.              
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             
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serão nomeados ao final da mesma, dando legalidade ao conteúdo expresso eximindo a             
assinatura física, publique-se, arquive-se. 
Valdir Walendowsky 
Luciana Vargas  
Nilzete Teixeira Maçaneiro  
Major Maico Alcântara 
Marilene Rosana Severino Cardoso 
Isaac Vaz Sepetiba  
Olga Aparecida Ferreira 
José Roberto Cruz  
Margot Rosenbrock Libório  
Renato Manoel Giacomini Antunes 
Hélio Dagnoni  
Patrícia Olsen de Mello Barreto 
Osny Maciel Junior 
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Assinaturas (14)

Maico F. Alcantara (Participante)
Assinou em 16/09/2020 às 12:48:36 (GMT -3:00)

Valdir R. Walendowsky (Participante)
Assinou em 14/09/2020 às 16:49:44 (GMT -3:00)

Renato M. G. Antunes (Participante)
Assinou em 14/09/2020 às 23:12:27 (GMT -3:00)

José Roberto Cruz (Participante)
Assinou em 16/09/2020 às 17:54:37 (GMT -3:00)

Nilzete T. Maçaneiro (Participante)
Assinou em 16/09/2020 às 11:26:47 (GMT -3:00)

Hélio Dagnoni (Participante)
Assinou em 14/09/2020 às 17:11:51 (GMT -3:00)

Patrícia O. de Mello Barreto (Participante)
Assinou em 16/09/2020 às 13:13:02 (GMT -3:00)

Luciana Vargas (Participante)
Assinou em 14/09/2020 às 15:19:07 (GMT -3:00)

Olga Aparecida Ferreira (Participante)
Assinou em 14/09/2020 às 15:00:16 (GMT -3:00)
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Casa dos Conselhos (Participante)
Assinou em 18/09/2020 às 16:58:33 (GMT -3:00)

Marilene R. S. Cardoso (Participante)
Assinou em 15/09/2020 às 09:41:20 (GMT -3:00)

Isaac Vaz Sepetiba (Participante)
Assinou em 18/09/2020 às 19:20:47 (GMT -3:00)

Margot R. Libório (Participante)
Assinou em 14/09/2020 às 15:40:19 (GMT -3:00)

Osny Maciel Junior (Participante)
Assinou em 14/09/2020 às 16:56:46 (GMT -3:00)

Histórico completo

Data e hora Evento

14/09/2020 às 15:19:07 
(GMT -3:00)

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

14/09/2020 às 14:51:49 
(GMT -3:00)

Casa dos Conselhos solicitou as assinaturas.

14/09/2020 às 15:40:19 
(GMT -3:00)

Margot R. Libório E-mail margotcamboriu@hotmail.com, IP: 
189.15.206.214 assinou.

14/09/2020 às 15:00:16 
(GMT -3:00)

Olga Aparecida Ferreira E-mail olguinha2710@gmail.com, IP: 
177.51.79.145 assinou.

14/09/2020 às 16:56:46 
(GMT -3:00)

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

14/09/2020 às 16:49:44 
(GMT -3:00)

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

15/09/2020 às 09:41:20 
(GMT -3:00)

Marilene R. S. Cardoso E-mail mariseven2017@gmail.com, IP: 
45.231.0.253 assinou.
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Data e hora Evento

14/09/2020 às 17:11:51 
(GMT -3:00)

Hélio Dagnoni E-mail heliodag@hotmail.com, IP: 200.187.176.212 
assinou.

14/09/2020 às 23:12:27 
(GMT -3:00)

Renato M. G. Antunes E-mail renarows@yahoo.com.br, IP: 
179.105.39.191 assinou.

16/09/2020 às 12:48:36 
(GMT -3:00)

Maico F. Alcantara E-mail 13_scmt@cbm.sc.gov.br, IP: 170.82.223.63 
assinou.

16/09/2020 às 13:13:02 
(GMT -3:00)

Patrícia O. de Mello Barreto E-mail secovi-sc@secovi-sc.com.br, IP: 
200.225.251.193 assinou.

16/09/2020 às 11:26:47 
(GMT -3:00)

Nilzete T. Maçaneiro E-mail nilzete.teixeira@edu.bc.sc.gov.br, IP: 
170.82.223.13 assinou.

18/09/2020 às 19:20:47 
(GMT -3:00)

Isaac Vaz Sepetiba E-mail isaacvpires@gmail.com, IP: 189.112.63.70 
assinou.

16/09/2020 às 17:54:37 
(GMT -3:00)

José Roberto Cruz E-mail betocruzzz@hotmail.com, IP: 181.223.84.70 
assinou.

18/09/2020 às 16:58:33 
(GMT -3:00)

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