
 
 

 

DECRETO Nº 1.337/2021 

 

 

“Nomeia Membros do Conselho 

Municipal de Turismo – 

COMTUR e outras 

pprovidências”. 

 

 

AGNALDO DERESZ, Prefeito Municipal do 

município de Barra Bonita, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições legais e 

em conformidade ao inciso VI do art.73 da Lei Orgânica Municipal de 11 de dezembro 

de 1997, e ainda em conformidade com o art. 8º a Lei Municipal nº 801/2017;  

 

D E C R E T A 

 

Art.1º.  Fica nomeado como membros do Conselho Municipal de Turismo – COMTUR, 

do Município de Barra Bonita os seguintes membros:  

 

I. Membros Titulares representante da entidades governamentais: 

Eva Carolina Maioli Vitcoski, Neura Maria Schonardie Deres, Gabriela 

Guaragni, Orlando Fuchs; 

II. Membros suplentes representante da entidades governamentais: 

Diana Marcia Wieczorek Caneppele, Nadia Maria Ferronatto Bernardi, Roberto 

Francisco Giongo, Diandra Andreolla; 

III. Membros Titulares representante das entidades não - governamentais: 

Deivid Dassi, Claudemir Luiz Dassi, Mauricio Diehl, Cleomir Estevão 

Amarante; 

IV. Membros suplentes  representante da entidades não governamentais: 

Rodrigo Faliguski Stringhini, Paulo Sergio Boff, Edson Mulinari, Valdecir 

Dresch; 

 



 

Art. 2º. O Presidente será eleito na primeira reunião dos anos pares, exceção feita 

quando da constituição inicial do Conselho, que poderá prorrogar o primeiro mandato 

por mais 1 (um) ano. 

§ 1º. O Presidente designará o 1º e 2º Secretários dentre os membros do Conselho. 

§ 2º. O Regimento Interno será aprovado por dois terços(2/3) dos Membros, por meio 

do decreto elencado no caput deste artigo. 

Art. 3º. O COMTUR reunir-se-á em sessão ordinária uma vez a cada dois meses 

perante a maioria de seus membros, ou com qualquer quórum trinta minutos após a hora 

marcada, podendo realizar reuniões extraordinárias ou especiais em qualquer data e em 

qualquer local. 

§ 1º. As decisões do COMTUR serão tomadas por maioria simples de votos, exceto 

quando se tratar de alteração do Regimento Interno, caso em que serão necessários os 

votos da maioria absoluta de seus membros. 

§ 2º. O Suplente representará o respectivo titular na sua ausência podendo ser 

convocado pelo Presidente do COMTUR para participar de todas as reuniões a fim de 

inteirar-se dos assuntos pertinentes. 

§ 3º. O mandato de membros do Conselho terá duração de 2 (dois) anos e será contado a 

partir da nomeação dos conselheiros pelo Prefeito Municipal, sendo permitida sua 

recondução. 

 

§ 4º. Em caso de vacância, por qualquer motivo do qual decorra o afastamento 

definitivo do conselheiro titular e suplente da entidade, o preenchimento da vaga se 

dará, no máximo, em 30 (trinta) dias corridos após a oficialização da vacância. 

 

§ 5º. Em caso de vacância do representante do Poder Público, o chefe do Poder 

executivo Municipal indicará o nome de outro servidor, lotado na mesma secretaria ou 

órgão, para preencher a vaga. 

 



 

 

§ 6º. A entidade participante será excluída do Conselho quando faltar injustificadamente 

a 3 (três) reuniões consecutivas ou 5 (cinco) reuniões intercaladas. 

 

§ 7º. Em caso de exclusão de uma entidade, uma nova será submetida ao Conselho em 

assembléia geral. 

 

Art. 4º.   Este decreto entra em vigor na data de sua publicação e revoga-se as 

disposições em contrário.  

 

Prefeitura Municipal de Barra Bonita, 19 de Março de 2021 

 

 

 

AGNALDO DERESZ 

Prefeito Municipal 
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