
ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA DE BALNEÁRIO CAMBORIÚ 
SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO GOVERNAMENTAL - 
CASA DOS CONSELHOS  

CONSELHO MUNICIPAL DE TURISMO - COMTUR  

Ata 05 da Reunião Ordinária do Conselho Municipal de Turismo - COMTUR de             
Balneário Camboriú, realizada no dia vinte e quatro de agosto de dois mil e vinte às                
catorze horas, via Jitsi Meet. Estiveram presentes os(as) conselheiros(as): Valdir          
Walendowsky (Titular/Secretaria de Turismo e Desenvolvimento Econômico), Luciana        
Vargas (Titular/Secretaria de Turismo e Desenvolvimento Econômico), Nilzete Teixeira         
Maçaneiro (Titular/ Secretaria de Educação), Isaac Vaz Sepetiba (Titular/SINDISOL), Olga          
Aparecida Ferreira (Titular/SECHOBAR), Margot Rosenbrock Libório (Titular/Balneário       
Camboriú Com Vida Convention & Visitors Bureau), Renato Manoel Giacomini Antunes           
(Suplente/AGUITUR), Rosemeri Tomazoni (Suplente/SINDILOJAS), Patrícia Olsen de       
Mello Barreto (Suplente/SECOVI), Osny Maciel Junior (Titular/ACIBALC), Célia Denise         
Uller (Titular/UNIVALI), Adriana Fonseca Paulo de Souza (Suplente/ ACIBC) . Contando           
com a presença de outros representantes: Daniela Carla Ramos (Casa dos Conselhos),            
Benvindo (Barco Pirata), Sonia Lopes Pimentel (Parque Unipraias), Márcia Achutti          
(Complexo Ambiental Cyro Gevaerd). Pauta Única – Propostas de turismo para o Plano             
de Governo ao candidato a reeleição Fabricio de Oliveira. Osny dá inicio a reunião              
informando que convidou para reunião o núcleo de turismo da ACIBALC, representante do             
Zoológico, Barco Pirata, parque unipraias, Oceanic Aquário e Cristo Luz. Ele esclarece que             
alguns representantes do turismo na cidade foram convidados a participar de uma reunião             
com o candidato a reeleição prefeito Fabrício de Oliveira, dessa forma os conselheiros             
decidiram que através desta reunião cada representante formulasse suas sugestões para           
apresentar a todos os candidatos a prefeito da cidade. As sugestões apresentadas nesta             
reunião serão entregues ao prefeito na sexta-feira. A primeira sugestão foi da conselheira             
Margot, que são relativas ao Plano Municipal de Turismo - PMT para que seja cumprido e o                 
PEDEM. Dirce fala sobre a importância do PMT, que engloba as proposições já discutidas              
pelo Conselho, sugere também embelezar a cidade e aumentar o orçamento do turismo.             
Osny fala sobre oito propostas discutidas com Valdir, sendo: contratação de agência para             
aplicação de place branding, cumprimento integral do PMT, aumento do orçamento da            
secretaria de turismo, planejamento estratégico da secretaria de turismo, gestão do pessoal            
da secretaria de turismo, criação de plano de promoção do destino, dragagem, limpeza e              
campanha de conscientização do Rio Camboriú, criação de uma PPP para Passarela da             
Barra e Morro do Careca. Isaac sugere manter as regras de embasamento para construção              
de hotéis novos, sobre a área mínima de construção. Nilzete fala sobre o projeto de               
educação para o turismo com a Amfri e levar para as unidades escolares e comunidade               
conhecimento sobre o turismo. Luciana complementa informação sobre o projeto piloto de            
educação realizado pelo colegiado pedagógico e turismo da Amfri e fala que o             
fortalecimento deste projeto já está elencado entre as ações do PMT. Rosemeri sugere             
atenção e cuidado com a Ilha das Cabras, plantar árvores e  
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cuidar com carinho. Célia reforça a fala de Nilzete e Luciana sobre a importância da               
educação para o turismo especialmente nas séries iniciais, sensibilização pela valorização           
da formação do profissional de turismo e dos empregadores. Olga sugere disponibilizar            
creches em período de férias para que os trabalhadores do turismo tenham onde deixar              
seus filhos. Pede que os Itinerários do transporte público atendam as necessidades do             
trabalhador nos bairros e Camboriú. Renato solicita um local de trabalho para os guias              
dentro do PIT para oferecer seus serviços, fiscalização de guias não regulamentados            
especialmente do Mercosul e sugere credencial municipal para autorizar o trabalho. Sugere            
fortalecer a proposta de educação para o turismo com um tour realizado pelo guia de               
turismo contratado pela prefeitura. Benvindo pede que o trade sugira transporte turístico            
para a nova concessionária de transporte público e reforça pedido de aumento do             
orçamento para o turismo. Luciana informa que o Plano de mobilidade urbana foi realizado              
através das reivindicações e necessidades de turistas e moradores para dispor de            
transporte público eficiente e que os candidatos devem aplicar esse plano, visto que já foi               
aprovado e discutido em audiência pública. Luciana sugere manter e ampliar certificação            
internacional Bandeira Azul. Osny encerra fazendo convite para visita técnica ao centro de             
eventos dia quinze de setembro às quinze horas. 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 (13)

Patricia O. de Mello Barreto (Participante)
Assinou em 14/09/2020 às 17:05:30 (GMT -3:00)

Renato M. G. Antunes (Participante)
Assinou em 14/09/2020 às 23:11:35 (GMT -3:00)

Nilzete T. Maçaneiro (Participante)
Assinou em 17/09/2020 às 16:03:04 (GMT -3:00)

Casa dos Conselhos (Participante)
Assinou em 18/09/2020 às 16:57:04 (GMT -3:00)

Margot R. Libório (Participante)
Assinou em 16/09/2020 às 12:23:25 (GMT -3:00)

Luciana Vargas (Participante)
Assinou em 16/09/2020 às 13:44:51 (GMT -3:00)

Olga Aparecida Ferreira (Participante)
Assinou em 16/09/2020 às 08:53:00 (GMT -3:00)

Rosemari Tomazoni (Participante)
Assinou em 16/09/2020 às 17:39:19 (GMT -3:00)

Valdir R. Walendowsky (Participante)
Assinou em 14/09/2020 às 16:50:27 (GMT -3:00)
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Adriana F. P. de Souza (Participante)
Assinou em 16/09/2020 às 12:14:33 (GMT -3:00)

Célia Denise Uller (Participante)
Assinou em 14/09/2020 às 15:23:17 (GMT -3:00)

Isaac Vaz Sepetiba (Participante)
Assinou em 18/09/2020 às 19:21:09 (GMT -3:00)

Osny Maciel Junior  (Participante)
Assinou em 14/09/2020 às 16:56:07 (GMT -3:00)

Histórico completo

Data e hora Evento

14/09/2020 às 16:56:07 
(GMT -3:00)

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

14/09/2020 às 15:23:17 
(GMT -3:00)

Célia Denise Uller E-mail celia.ul@univali.br, IP: 191.179.142.247 assinou.

14/09/2020 às 15:20:10 
(GMT -3:00)

Casa dos Conselhos solicitou as assinaturas.

14/09/2020 às 16:50:27 
(GMT -3:00)

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

14/09/2020 às 17:05:30 
(GMT -3:00)

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

16/09/2020 às 12:14:33 
(GMT -3:00)

Adriana F. P. de Souza E-mail adriana@imoveisfonseca.com, IP: 
179.104.168.91 assinou.

16/09/2020 às 12:23:25 
(GMT -3:00)

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

14/09/2020 às 23:11:35 
(GMT -3:00)

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

16/09/2020 às 08:53:00 
(GMT -3:00)

Olga Aparecida Ferreira E-mail olguinha2710@gmail.com, IP: 
177.51.79.180 assinou.
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Data e hora Evento

16/09/2020 às 13:44:51 
(GMT -3:00)

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

16/09/2020 às 17:39:19 
(GMT -3:00)

Rosemari Tomazoni E-mail rosemari_tomazoni@hotmail.com, IP: 
179.179.157.162 assinou.

18/09/2020 às 16:57:04 
(GMT -3:00)

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

17/09/2020 às 16:03:04 
(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 19:21:09 
(GMT -3:00)

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