
ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA DE BALNEÁRIO CAMBORIÚ
SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO GOVERNAMENTAL -
CASA DOS CONSELHOS
CONSELHO MUNICIPAL DE TURISMO - COMTUR

Ata 06 da Reunião Ordinária do Conselho Municipal de Turismo - COMTUR de
Balneário Camboriú, realizada no dia dezessete de novembro de dois mil e vinte às
catorze horas, no Hotel Sibara. 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), Capitão Iuri Coura Lima (Representante da
Polícia Militar), TC José Ananias Carneiro (Representante do Bombeiro Militar) José
Roberto Cruz (Suplente/ CDL/BC), Andrezza Maciel Negrini (Suplente/ Balneário Camboriú
Com Vida Convention & Visitors Bureau), Renato Manoel Giacomini Antunes (Suplente/
AGUITUR), Rosemari Tomazoni (Suplente/ SINDILOJAS), Osny Maciel Junior (Titular/
ACIBALC), Célia Denise Uller (Titular/ UNIVALI), Alex Haacke (Titular/ SINDUSCON),
Fabiane Schlindwein (Titular/ ACIBC) Dirce Maria Moser Fistarol (Titular/ AMPE), Sérgio
Luiz Baggio (Titular/Secretaria de Planejamento), Helvys Zermianni (Suplente/ Secretaria
de Planejamento). O presidente Osny dá início a reunião explanando que aos finais de
semana os hotéis estão tendo uma demanda muito grande. As pessoas estão comprando
de último momento, mas perguntam sobre o controle e nível de risco da pandemia na
cidade e só reservam após observar o mapa de risco. Há vagas para contratação de
profissionais na hotelaria, mas tem poucas pessoas disponíveis por já haverem se
realocado. Valdir fala que a compra através de operadoras, decolar teve 86% e CVC 78%
de queda nas buscas em relação ao ano passado. Pauta 1 - Inauguração FG Big Wheel –
Osny informa que inauguração da FG Big Wheel será dia dez de dezembro, que terá um
telão no centro da roda que será para divulgação e que a contagem regressiva do réveillon
acontecerá nesta tela. Valdir complementa dados técnicos sobre a roda gigante e que a
inauguração terá limite de acessos e transmissão online de show musical. Osny informa
que até 29 de dezembro teremos outros equipamentos inaugurados como o museu do
automóvel e pizzaria do pirata, temática e com shows e para o próximo ano inaugura o mini
mundo similar ao de Gramado. Osny informa que foi apresentada a proposta de um navio
afundado na praia central para atividade de mergulho ao governo do Estado através da
Santur. Osny informa que ele e o secretário estiveram visitando o 12ºBPM e reforçaram o
pedido de aumentar o número de policiais para a temporada. Pauta 2 - Entrada de
ônibus. Valdir informa que houve uma redução significativa e pede para Luciana
apresentar o número de entrada de ônibus. Luciana informa que as entradas encerradas
em dezessete de março foram retomadas à partir de setembro obedecendo as normas
estabelecidas nos Decretos e Portarias Estaduais de enfrentamento ao Covid-19. Valdir
informa que está instalando um PIT na base da GM no Pontal Norte. Osny informa que é
importante informar ao secretário de segurança que com a redução da entrada de ônibus
houve um aumento na entrada de carros e que isso já nos feriados afetou a mobilidade
urbana, esse movimento é
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exatamente o que apontou as pesquisas realizadas pela Santur e o município. Osny diz
que a hotelaria pode enviar às forças de segurança um ofício sobre essa tendência de
aumento para a temporada. Pauta 3 - Ambulantes para a temporada – Luciana informa
que os cursos realizados para os ambulantes, apenas este ano foi suspenso devido às
medidas sanitárias de combate ao Covid-19. Informa que este ano a secretaria está
fazendo a análise documental dos inscritos e que já se encerrou a primeira fase que
habilita os trabalhadores ativos, das temporadas anteriores. Pauta 4 - Centro de Eventos -
Osny informa que hoje está acontecendo reunião no Governo do Estado e que a consulta
do termo de referência para a concessão até o momento foram de setenta e três empresas
e, que dia vinte e nove encerra as habilitações e dia vinte e quatro será a abertura do
envelope, onde Osny e Valdir estarão na mesa que avaliará a proposta vencedora. Vai ser
transmitido pelo facebook e youtube. Osny informa que realizará visita técnica dia primeiro
de dezembro com vinte e uma vagas. Pauta 5 - Campanha de sensibilização combate
ao coronavírus junto ao colegiado de turismo CITMAR/ AMFRI - Valdir informa que
como não houve uso do recurso para outros projetos do colegiado de turismo devido a
pandemia, este recurso foi destinado para uma campanha de sensibilização através de
placas, máscaras e cartazes, uma ação que ajuda na conscientização que é o que os
especialistas tem reforçada sobre a importância de persistir nesta ação. Luciana disse que
vai colocar a imagem da placa no grupo e que as placas são ilustradas e serão instaladas
em espaços públicos. Comenta que os turistas estão sendo demonizados pelos moradores
em toda a região, porque dizem que os turistas estão trazendo os vírus para sua cidade,
então essa campanha reforça o compromisso dos municípios de alertar turistas e
moradores sobre obedecer as regras mínimas de convivência em tempo de pandemia.
Osny avisa que em abril será feita a eleição da diretoria do conselho e coloca o nome dele
e do Valdir a disposição para reeleição. Pauta 6 - Roteiro “A Europa Brasileira”
operadora Schultz - Valdir informa que a operadora de Curitiba que já trabalha com este
sistema de grupos rodoviários na Europa, criou um itinerário que inclui entre outras cidades
Curitiba, Florianópolis e Balneário Camboriú. O passageiro tem flexibilidade no circuito,
podendo estender a permanência em cada parada com alternativas de outros passeios.
Informa que o lançamento será amanhã. Vai ser necessário fazer famtur. Luciana disse que
o empresário deixou muito claro que quer que haja sustentabilidade nas cidades do roteiro,
por isso ele disse que a viagem sempre será durante o dia para que as pessoas possam
consumir no caminho. Relata que quando trabalhou em agência o próprio estrangeiro não
conseguia fazer esses passeios pelo custo e esta é uma alternativa, e que no primeiro
momento vai atender o mercado doméstico e que depois será utilizado pelo mercado
internacional. E que teremos também uma grande divulgação no mercado internacional
através deste pacote promovido pela operadora. Renato disse que já fez esse roteiro em
viagem na Europa e elogia o produto. Pauta 7 - Sistema de avaliação e desenvolvimento
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de destinos turísticos inteligentes Sebrae - Luciana informa que a Girus soluções
através do Capellini apresentou este projeto para o Sebrae Nacional e o Ministério de
Turismo e foi aprovado para ser um projeto piloto em SC. O mapeamento está sendo
realizado em treze municípios e Balneário é o eleito da região. São dados abrangentes que
buscam indicar o nível de competitividade como destino inteligente, no modelo smart cities.
Quando for finalizada as pesquisas e o material estiver pronto Luciana irá enviar aos
conselheiros. Pauta 8 - Apresentação dos novos comandos de segurança pública –
Giancarlo Rossini - Delegado Regional Polícia Civil 29ª DRPC - Osny informa que
houve um erro por parte da casa dos conselhos e foi transmitida a data equivocada da
reunião para o delegado da polícia civil, por isso ele não está presente. Ten. Cel. José
Ananias Carneiro - Comandante do 13° BBM se apresenta e coloca-se a disposição do
Conselho. Capitão Iuri representando o Comandante do 12° BPM – se apresenta e
informa que o Comandante está em reunião em Florianópolis e fala que ele apresentará os
planos em outra oportunidade. Iuri disse que o comandante tem tentado ampliar o número
de policiais para a operação veraneio. Mas que o interesse é aumentar os efetivos não
apenas nesse período que encerra em fevereiro e sim manter permanentemente. Relata
que os níveis de segurança pública em Balneário são ótimos em comparação a SC e
Brasil. Ele fala que tem observado o aumento de fluxo de carros e que estão se preparando
para uma nova forma de fazer as barreiras frente essa dificuldade na mobilidade urbana.
Osny informa que desde a gestão de Dirce o conselho luta para ampliar o número de
policiais para a cidade. Em reunião com o comandante sobre o aumento de efetivos Osny
apresentou à Santur ofício solicitando cento e cinquenta efetivos permanentes para a
cidade. O Governador ainda vai responder. Assuntos gerais - Osny fala sobre a data da
próxima reunião do conselho que tratará das ações para a temporada junto ao prefeito e
demais lideranças de segurança com presença de todos os conselheiros. Pede para
Luciana pedir a casa dos conselhos para enviar ofício fazendo o convite às autoridades
para fazer a explanação. Os conselheiros elegeram dia quinze de dezembro às catorze
horas para a próxima reunião. Osny informa que parabenizou o prefeito eleito em nome do
conselho. Informa que participou do fórum das entidades e que solicitou ações para todos
os candidatos a prefeito. Ações para temporada e frente à pandemia covid-19. Sérgio
pergunta se haverá decoração natalina e Valdir informa que a tarde acontecerá uma
reunião com o MP relativo ao réveillon e Natal sobre o que poderá ser executado. Osny fala
que se os conselheiros quiserem adiantar as perguntas que gostariam de fazer ao prefeito
podem ser enviadas para ele para que sejam adiantadas ao prefeito. Osny relata que
esteve em Gramado e viu que não tem show e apresentações Natalinas, mas está
decorada e que a cidade está superlotada com bastante desrespeito ao uso de máscaras.
Na feira de turismo a segurança sanitária estava adequada. O comandante dos Bombeiros
pergunta se está previsto algum regramento sobre o uso das praias. Valdir disse que
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depende do Decreto Estadual e seu regramento. Comandante disse que mesmo que tenha
regramento ele quer saber se vai haver fiscalização. Osny diz que essa responsabilidade é
por parte da PM, mas que é baixo o número de efetivos. O capitão Iuri diz que junto a GM
estavam fazendo por um tempo a orientação, mas não conseguiram mais dar continuidade
porque tem outras demandas de segurança para atender. Fala sobre o número de viaturas,
efetivos e ocorrências. Dirce pede para falar sobre uma sugestão para ampliar a
fiscalização. Fazer uso dos recursos para os fogos de réveillon para fazer um consórcio
com as forças de segurança e vigilância sanitária, distribuindo com tendas por toda a
extensão das praias para fiscalizar o cumprimento das normas de segurança sanitária o
que ajuda na imagem de nosso destino. Sugere que seja levada ao prefeito. Comandante
dos Bombeiros disse que pode fazer uso dos guarda vidas nesta ação em medidas de
orientação e também disponibiliza os postos de guarda vidas para instalar as placas de
conscientização. Cita que é uma forma de apresentar esse projeto ao MP para que não
sejam tomadas medidas como o lockdown. Conselheiros discutem que muitos bares e
casas noturnas estão lotadas e descumprindo as medidas de segurança. Alessandra fala
que a ação serve para transmitir a imagem de segurança aos turistas. Osny fala que esse
planejamento já está atrasado porque nos hotéis já estão com dificuldade de fazer cumprir
as medidas e, que esse plano deve incluir todas as praias, porque as agrestes também
estão lotadas e com os mesmo problemas da praia central. Sugere montar uma comissão
para ir falar com o prefeito sobre o assunto. Luciana sugere que junto com a campanha de
conscientização da região, mais a segurança que já aderiu à causa junto à forma de
fiscalização sugerida pela Dirce, que esse trabalho deve se estender além dos
estabelecimentos para os espaços públicos diminuindo o esforço do efetivo de segurança.
Osny vai marcar reunião com apenas alguns representantes do COMTUR. 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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