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REUNIÃO ORDINÁRIA

CONSELHO MUNICIPAL DE TURISMO

17/fevereiro/2016

Às dez horas do dia dezessete de fevereiro de dois mil e dezesseis, Klauber Valente
(presidente) inicia a reunião. Diz que em janeiro não houve quórum mínimo para a
reunião ordinária. Questiona se ainda há divergência sobre a ata de dezembro de
2016.  Mariana  Elias  (conselheira)  diz  que  ainda  não  concorda  com o  que  está
escrito. Klauber Valente explica aos presentes que, por ser fundação, a TurisAngra
poderá aplicar os recursos, mesmo sem ser um fundo. Amanda Salazar (secretária)
lê o trecho da ata modificada pela última vez, e todos concordam com o texto. 

Sobre  a  Procissão  Marítima,  Klauber  Valente  diz  que  a  Prefeitura  gastava  R$
1.300.000,00 nas festividades de final de ano, com shows em 17 bairros. Diz que,
com a crise, a TurisAngra manteve a festa, mas suprimiu os bairros.
Destaca as despesas:

 Praia  do  Anil:  R$  218.000,00  –  com  duas  estruturas  de  apoio  médico
(exigência do Corpo de Bombeiros), shows e estruturas;

 Vila do Abraão: R$ 48.000,00 -  utilizou a unidade de saúde de 24 horas. Diz
que faltou energia na madrugada (ponto negativo). Gasto de R$ 20.000,00
em queima de fogos;

 Procissão Marítima e premiação: R$ 94.929,00 – CCR Barcas emprestou a
barca madrinha, o que ajudou a economizar 300 mil reais.

 Cachês artísticos:
Naldo: R$ 65.000,00
Nosso Som: R$ 4.000,00
Bangalafumenga: R$ 30.000,00
Raiz do Sana: R$ 13.000,00
Inspirasamba: R$ 4.000,00
Luiz Ferrar: R$ 11.370,00
Premiação: R$ 52.500,00
Estrutura de som no Cais de Santa Luzia: R$ 25.000,00
Relata como foram as fontes de recursos:
Recursos próprios da TurisAngra: R$ 509.104,00
Fonte da PMAR: R$ 77.200,00
Mariana Elias pergunta como se dá a contratação de fornecedores. Klauber Valente
responde que foram realizados pregões. Diz que os pregões foram concorridos. Diz
que fará as licitações no primeiro semestre para o próximo Réveillon. Diz que a
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TurisAngra fará registro de preços para todos os serviços. Quanto aos cachês, é
feita uma dispensa de licitação, pois não há como licitar. Diz que o show do Naldo foi
um grande show, com duração de 2 horas e meia, sem qualquer incidente. Mariana
Elias questiona a relação entre os recursos do fundo e os recursos da Procissão
Marítima. Klauber Valente diz que o Réveillon foi feito com recursos do aluguel dos
restaurantes do cais. Diz que o recurso do fundo é proveniente de taxas, e não de
aluguéis. 

Klauber Valente diz que a TurisAngra não tem restos a pagar do último ano. Diz que
o orçamento da TurisAngra está muito limitado, e que tem R$ 1.100.000,00 para
todas as despesas da TurisAngra, exceto a folha de pagamento. Diz que, com as
despesas  rotineiras,  sobra  cerca  de  70  mil  reais  para  investimentos.  Diz  que  o
recurso do fundo será fundamental para os projetos de 2016. Cipriano Feitosa (vice-
presidente) se preocupa se outras secretarias poderiam utilizar o recurso do fundo.
Amanda Salazar sugere a publicação de um decreto formalizando esta decisão do
conselho para a utilização do fundo de turismo. Mariana Elias questiona se algum
projeto prioritário gerará renda. Klauber Valente diz que será cobrada uma taxa de
embarque nos cais públicos. Anderson Zumpano (conselheiro) questiona o prazo
para isto. Klauber Valente responde que fará o possível para concluir neste ano. 

Klauber Valente diz que em 11 de janeiro realizou uma reunião com a equipe da
TurisAngra para discutir as missões da TurisAngra para 2016, e que foi um encontro
proveitoso.  De  acordo  com as  discussões  no  encontro,  diz  que  as  pessoas  da
cidade não vêem o turismo com bons olhos, devido a falta de infraestrutura. Cipriano
Feitosa diz que as escunas têm deixado os turistas nas ilhas, o que causa grande
transtorno. Diz que haverá no próximo final de semana uma grande operação de
turismo náutico. Mariana Elias diz que a Capitania dos Portos não tem autuado nas
ocorrências com embarcações. Diz que houve acidente no Carnaval na Praia das
Flechas. 

Klauber Valente apresenta as ações prioritárias para 2016:
Planejamento

 Ordenamento do turismo náutico - Cais de Santa Luzia, Estação Abraão e
Cais de Barcas. Amanda Hadama (Gerente de Projetos da TurisAngra) diz
que  há  um  grupo  de  várias  secretarias  da  Prefeitura  cuidando  da
regularização dos cais.

 Promoção da cidade
 Construção da Estação Camorim com recursos de convênio. Diz que há um

impedimento  na  obra,  pois  há  construção  na  praia  (calçada  e  quiosque).
Estes devem ser legalizados antes da construção da Estação e reforma do
cais.

 Cadastramento de embarcações
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 Regulamentação de atividades náuticas de lazer – táxi boat, stand up, banana
boat, etc

 Reforma do CIT Praia do Anil
 Reforma do Cais de Barcas
 Dominialidade do Forte do leme
 Sinalização turística
 Reforma no madeiramento no Cais de Santa Luzia
 Plano de ação para reverter o resultado do Estudo de Competitividade – será

apresentado na reunião de março
 Plano de Ação 2016 e 2017, com a realização de um seminário, que também

será para renovação dos membros do conselho. 
 Projeto de observação de aves
 Turismo de Base Comunitária
 Turismo subaquático
 Ecoturismo – trilhas
 Vôo livre
 Participação em feiras de turismo
 Produção de folheteria
 Revitalização do site da TurisAngra
 Redimensionamento da marca da TurisAngra
 Eventos: Carnaval Abraão, Reveillon, etc
 Recadastramento das atividades turísticas 
 Traslado Abraão
 Aumento na fiscalização
 Implantação da bilhetagem eletrônica
 Aluguel de imóveis
 Revisão de leis, principalmente a do fluxo de ônibus. Diz que aumentou a

arrecadação,  mas  há  muitos  pedidos  de  isenção,  pois  os  ônibus  estão
utilizando estacionamentos privados.  Carlos Quintanilha (conselheiro)  pede
que seja feito como em Paraty

 Criação do regimento interno da TurisAngra e mudança da razão social da
TurisAngra.

Amanda Hadama destaca que as ações de turismo náutico são do plano de trabalho
montado pela câmara técnica. Lilian Carvalho (conselheira) reforça que há perigo
nas madeiras do Cais de Santa Luzia.

Cipriano Feitosa diz que o valor deve ser diferenciado para ônibus, vans e micro-
ônibus.  Rafael  Andregueto  (consultor  do Sebrae)  sugere  a aplicação da taxa de
Balneário Camboriú – SC.
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Sobre o decreto de turismo náutico, Klauber Valente diz que no ano passado seria
publicado um decreto muito amplo, e que agora é menor. Convida a todos para a
assinatura  do  novo  decreto  1048/2016,  dia  29/02,  às  10  horas,  no  Iate  Clube
Aquidabã.  Diz  que  é  um  grande  passo.  Amanda  Hadama  diz  que  todos  os
documentos gerados pela câmara técnica de turismo náutico estão disponíveis no
site  da TurisAngra  (www.angra.rj.gov.br/turisangra).  Rafael  Andreguetto  diz  que o
projeto tem sido discutido há cerca de dois anos. Diz que será lançado um selo de
qualidade, e que o Sebrae tem desenvolvido a rede associativa. Destaca que serão
realizadas várias ações em conjunto com diversas entidades. Diz que o projeto deve
ser contínuo, e deve ser absorvido pelo empresariado. Convida a todos para reunião
da câmara técnica do Sebrae às 14 horas hoje. Vanessa Cohen (coordenadora de
turismo  do  Sebrae)  diz  que  a  diretoria  do  Sebrae  ficou  satisfeita  com  a
implementação do decreto. Diz que a cartilha está praticamente pronta, em fase de
revisão final,  com a expectativa de lançamento no dia da assinatura do decreto.
Cipriano  Feitosa  apresenta  Bruno,  que  desenvolveu  EcoBilge,  um  filtro  para
embarcações. Diz que a ATAR está começando a usar o filtro nas embarcações.
Klauber  Valente sugere a inscrição do priojeto no prêmio de sustentabilidade da
Braztoa. Propõe inscrição no índice de competitividade. Bruno diz que o sistema
está em fase de testes. 

Anderson Zumpano começa a falar sobre projetos para captação de turistas para as
Olimpíadas. Diz que esteve na Riotur, e prometeu entregar pacotes para visitantes
das olimpíadas,  para divulgar  na Braztoa,  que custaria  45 mil  reais.  Diz  que na
próxima semana irá a São Paulo num evento das olimpíadas, mas que não tem
pacotes para levar. Destaca que seriam pacotes classificados como ouro, prata e
bronze. Júlio César (assessor de comunicação da TurisAngra) diz que a TurisAngra
propôs pacote integrado com Paraty, mas que não conseguiu montar os de Angra,
pela  falta  de  valores  de  hospedagem.  Cipriano  Feitosa  diz  que  não  conseguiu
valores dos pequenos meios de hospedagem, e que a agência de receptivo precisa
dos valores determinados. Diz que vai se empenhar em consegui-los. Ressalta que
o Angra Convention não participou das reuniões.  Diz que é presidente eleito  do
convention, e que está com problemas em tomar a posse, tendo em vista que a ata
de  eleição  foi  alterada.  Rafael  Andreguetto  diz  que  os  empresários  tem acordo
comercial,  e que devem se reunir  para a formação dos pacotes das olimpíadas.
Anderson Zumpano diz que seu produto de mergulho está pronto e precificado para
as olimpíadas e que vai tentar ver valores de hospedagem. Diz que vai anunciar
seus produtos. Vanessa Cohen diz que vai cobrar dos meios de hospedagem este
compromisso em fornecer as tabelas. Paula Queirós (Hotel Porto Bali)  diz que o
hotel já tem as tarifas definidas de acordo com a sazonalidade.   

Sobre eventos, Klauber Valente diz que em março tem a Semana Santa, e que a
FITA foi transferida para o período de 06 a 22 de maio de 2016. 
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Paula  Queirós  reforça  que  o  principal  problema  de  Angra  é  a  falta  de  energia
elétrica. Klauber Valente diz que há muito furto de energia na Ilha Grande. Diz que a
falta de energia será melhorada até o final do ano. Diz que a Ampla vai soterrar um
novo cabo para a Ilha Grande. 

A reunião foi encerrada às 12h20. 

Eu, Amanda Salazar, redigi esta ata.

LISTA DE PRESENÇA DA REUNIÃO

 
Câmara setorial ou

entidade
Membro Presente Ausente

Presidente Klauber Valente de Carvalho x

Ambiente Urbano e
Ambiental

Titular: Mariana Elias Gonçalves x

1º suplente: Valéria dos Santos 
Rodrigues

x

2º suplente: Luciano Andrade dos Santos x

Associação 
Brasileira da Ind. 
de Hotéis – ABIH

Titular: Eny Góes Salviano x

1º suplente: Antônia Clécia Leite 
Delfôncio

x

2º suplente: Anderson Brum x

Angra Convention 
& Visitors Bureau

Titular: Gino Zamponi x

1º suplente: João Carlos Veronese x

2º suplente: Deise Correia x

Instituto Estadual 
do Ambiente – 
INEA

Titular: Álvaro Alexandre de Oliveira 
Segneri

x

1º suplente: João Emílio Fernandes 
Rodrigues

x

2º suplente: Vinícius Martuschelli Ramos x

Fundação Cultural 
do Município – 
Cultuar

Titular: Fernanda Ferreira Camargo dos 
Santos

x

1º suplente: Fernando Abrantes Maurat x

2º suplente: Marisa Ladislau Rodrigues x

Secretaria Titular: Ana Paula de Souza Nascimento x
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Municipal de Meio 
Ambiente

1º suplente: Samir Machado Assad x

2º suplente: Luciana Araújo Gomes x

Câmara Municipal 
de Angra dos Reis

Titular: Daniel Pinto de Amorim x

1º suplente: Mariana Almeida de Souza x

2º suplente: Fábio Macedo Dias x

Agências, 
Operadoras de 
Turismo Náutico e 
Guias de Turismo

Titular: Carlos Alberto Quintanilha x

1º suplente: Célia Demezio de Sales 
Firmino de Oliveira

x

2º suplente: Eufrásio Cipriano Feitosa
(vice presidente)

x

Condomínios e 
Marinas

Titular: Dirceu Borin x

1º suplente: Caio Lisboa Bremmer x

2º suplente: Roberto Bonfim x

Entretenimento e 
Eventos

Titular: Andrei Lara Soares x

1º suplente: Antônio Miguel Neto x

2º suplente: Waldir Firmino de Oliveira x

Estudantes de 
Turismo, 
Instituições de 
Ensino e Formação
Profissional

Titular: Eliane da Rocha x

1º suplente: Ana Maria da Silva Melo 
Filho

x

2º suplente: Emília Gonçalves Hard x

Corredor Turístico 
da Ponta Leste

Titular: Natalino Galdino dos Santos x

1º suplente: Marco Antônio Pereira Paiva x

2º suplente: Alessandra da Silva Couto x

Corredor Turístico 
da Ponta Sul

Titular: Hugo da Silva Pereira Nunes x

1º suplente: Leonardo Trisciuzzi Neto x

2º suplente: Aglaia Castano Ferreira 
Bazanella

x

Corredor Turístico 
do Contorno

Titular: Vinícius Correia Milagres x

1º suplente: Breno Sant'Ana Oliveira x

2º suplente: Zadir Holandino Bullé Filho x

Corredor Turístico 
do Centro

Titular: Livia Silva Oliveira x

1º suplente: Jurema da Costa Fernandes x

2º suplente: ************************** *****

Ilha Grande – 
Bananal a 
Ubatubinha

Titular: Carlos Kazuo Jasbick Tonack x

1º suplente: Amanda Luísa Meireles 
Teixeira Ueti

x
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2º suplente: Henrique Uehara Ueti 
Meireles

x

Ilha Grande – 
Longa a Parnaioca

Titular: Daniela Celidônio Teixeira Millan x

1º suplente: Marlúcia Pinto Pimenta x

2º suplente: Margareth Aparecida 
Rodrigues

x

Ilha Grande – Dois 
Rios a Freguesia

Titular: Aglaís Aparecida dos Santos 
Siqueira Bego

x

1º suplente: Altair Lopes Martins x

2º suplente: Carlos Henrique Lima x

Meios de 
Hospedagem

Titular: João Carlos Fernandes de Matos x

1º suplente: Maria de Fátima Cruz 
Rodrigues de Lima

x

2º suplente: Ana Maria Pinheiro Júdice x

Gastronomia 

Titular: Lílian Carvalho de Almeida x

1º suplente: Regina Maria Nicolau Silva x

2º suplente: Janine Arruda de Araújo 
Raposo

x

Turismo 
Subaquático

Titular: Anderson Luiz Zumpano x

1º suplente: Hélio Augusto Millan Filho x

2º suplente: Daniel Gouvea x

Secretaria de 
Governo

Titular: Anselmo Araújo de Santana x

1º suplente: Cláudia Aparecida da Silva 
Ribeiro

x

2º suplente: Everson Nascimento Lisboa x

Convidados:
Paula Queirós – ABIH
Rafael Andreguetto - Sebrae
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