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REUNIÃO ORDINÁRIA

CONSELHO MUNICIPAL DE TURISMO

21/junho/2016

Klauber  Valente (presidente)  inicia  a  reunião às 10h25,  anunciando que há uma
única pauta: Fundo Municipal de Turismo. Diz que na reunião extraordinária, pela
apresentação de estudo de competitividade, montou um núcleo de monitoramento,
com dois acadêmicos em Políticas Públicas. Diz que deseja entregar vários projetos
e ações até o final do governo. 

Klauber Valente diz que, sobre o fundo de turismo, será o fim de uma polêmica de
anos. Diz que assumiu a TurisAngra há um ano, e que a mesma ainda não era
autossustentável. Diz que esta é uma de suas prioridades. Diz que aumentou a taxa
de fluxo de ônibus, mas que está revisando a nova lei, em que pretende diminuir a
taxa, mas torná-la obrigatória, pois as empresas estão utilizando estacionamentos
particulares para se isentarem do pagamento.

Klauber Valente destaca que o Fundo Municipal de Turismo foi criado numa lei de
junho de 1995, na extinta Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Turismo. Diz
que quando a TurisAngra foi criada em 2004, foi feita uma nova lei a revalidando,
porém ainda não regulamentada para uso. Destaca que as fundações públicas são
entidades com personalidade jurídica própria, sem fins lucrativos, para desenvolver
atividades, tem patrimônio próprio e um corpo da administração pública isolado dos
demais setores. Destaca que as fundações estão sujeitas à fiscalização e controle
exercido na administração pública. Diz que em 2009 foi criada uma lei reiterando a
criação da lei,  mas estava sem previsão de recursos. Ressalta que a TurisAngra
utilizava recursos de royalties, mas após alguns anos seu uso foi proibido na área de
turismo.  Diz  que  a  partir  de  2013  a  TurisAngra  começou  a  incrementar  a
arrecadação,  e  que  há  20  anos  o  Fundo  Municipal  de  Turismo  estava  sem
regulamentação. 

Klauber Valente diz que realizou uma reunião do conselho em agosto de 2015 para
debater a minuta do regimento do fundo,  e que enviou à Procuradoria  Geral  do
Município - PGM, em que esta devolveu em novembro de 2015, onde fez diversas
observações,  apontando  que  não  haveria  necessidade  de  existir  fundo  numa
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fundação. Diz que em Angra existem vários fundos: saúde, meio ambiente, direitos
da criança, assistência social,  etc. Diz que para existir  um fundo deve existir  um
organismo separado da TurisAngra, com outro CNPJ.  Diz que em fevereiro de 2015
encaminhou uma consulta final à PGM, indicando as fontes de receita. Destaca que
recebeu em abril o parecer da PGM, que alega que o fundo é um instrumento de
administração  financeira,  com natureza  meramente  contábil,  e  que  a  função  do
fundo  está  contida  na  finalidade  da  TurisAngra,  que  é  a  de  gerenciar  recursos
destinados ao desenvolvimento do turismo. Ressalta ainda que, segundo a PGM,
não há sentido existir o fundo e a TurisAngra com a mesma finalidade. Com isto,
pode colocar os recursos para execução. Diz que a TurisAngra tem autoridade para
gerir os recursos – aluguéis, taxas de navios e outras, fluxo de ônibus, bilhetagem,
etc. 

Klauber Valente destaca que o dinheiro do fluxo de ônibus deve ser destinado ao
fomento ao turismo e às atividades sob gestão da TurisAngra. Diz que tem 450 mil
reais em caixa. Diz que gostaria de fazer uma sugestão de utilização do recurso,
consultando o conselho de turismo, como acordado em reuniões anteriores, apesar
do parecer da PGM não exigir esta consulta. Destaca os principais projetos e ações,
e seus gastos estimados:
1) Nado Livre – Cataguás, Lagoa Azul,  Lagoa Verde, Jurubaíba e Piedade – R$
120.000,00
2)  Folheteria de promoção – R$ 70.000,00
3)  Bilhetagem  nos  cais  de  embarque  –  aquisição  de  software  e  equipamentos
(aumentará a arrecadação) - R$15.000,00
4) Reforma de cais - Japariz, Piedade, Saco do Céu e um pedaço do Cais do Abraão
–  R$15.000,00
5) Turismo Náutico – R$ 80.000,00 
6)  Legalização do Cais de Santa Luzia – R$ 30.000,00 
7)  Tenente  Loretti  (projeto  executivo  para  habilitar  numa  lei  de  incentivo)  –  R$
10.000,00 
8)  Eventos  (feiras  de  turismo  –  AVIRRP,  Gramado,  ABAV,  FIT)  e  eventos  do
calendário. R$ 100.000,00 
Diz que não há garantia de utilização de todo o recurso. Caso não gaste tudo, ficará
em Caixa, como saldo para o próximo ano. 

Klauber  Valente ressalta  que o próximo passo é a extinção da lei  do fundo e a
definição da minuta de decreto regulamentando a consulta prévia sobre a aplicação
dos recursos no Conselho Municipal de Turismo, assim como a prestação de contas.

Mariana Elias (conselheira) diz que a TurisAngra tem obrigação de prestar contas ao
Conselho Municipal de Turismo, e que a aplicação dos recursos deve ser submetida
ao conselho. Ressalta que a prestação de contas deve ser feita periodicamente.
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Pollyana Rabello (tesoureira da TurisAngra) explica que o recurso da taxa de ônibus
fica numa conta separada das demais.

Mariana Elias pede que os assuntos sejam abordados na ordem.

Klauber Valente abre para votação para saber quem é contra a incorporação dos
recursos do fundo na TurisAngra. Mariana Elias diz que é de acordo, desde que o
Comtur não perca sua força, devido à sua importância na gestão desta verba, sendo
o  mesmo  a  representação  empresarial  e  civil  da  cidade.  Diz  que  é  uma  das
atribuições  do  Comtur  a  fiscalização  da  aplicação  de  recursos  utilizados  pela
TurisAngra. Diz que se os conselheiros aprovarem a extinção do fundo, e se não
houver  prestação de contas  mensal,  o  Comtur  ficará enfraquecido.  Destaca que
deve ser feito como prestação de contas mensal e regular. Diz que concorda que o
dinheiro  seja  incorporado  na  conta  da  TurisAngra,  desde  que  seja  consultado
previamente ao conselho. 

Klauber  Valente  diz  que  o  fundo  não  existia,  não  podia  ser  aplicado,  e  que  os
conselheiros não possuíam recursos para utilizar.

Mariana Elias diz que a minuta do decreto sobre a consulta aos conselheiros ainda
será discutida. 

Hélio Millan (conselheiro) pergunta como será a prestação de contas sobre o fundo.
Klauber Valente responde que o decreto pode sugerir a apresentação do extrato de
receita do fluxo de ônibus na primeira reunião do ano, assim como um plano de
aplicação  de  recursos  para  o  exercício.  Daniela  Millan  (conselheira)  diz  que  os
projetos devem ser detalhados para a aprovação do conselho.

Mariana  Elias  ressalta  que  no  próximo  encontro  ou  seminário  o  conselho  será
renovado, e enquanto isto não acontecer, a gestão atual tomará estas decisões. 

Mariana Elias diz que se preocupa com o cumprimento do art.  12 do regimento
interno do conselho. 

Klauber Valente diz que a PGM não se manifestou sobre o conselho de turismo, mas
sim, sobre a utilização do recurso que está parado.  Diz que se o fundo não foi
regulamentado, nunca existiu, e que não foi utilizado por decisão administrativa de
outros gestores da TurisAngra. Não considera justo que o dinheiro fique parado.
Coloca em votação:
Pergunta se existe alguém contra a utilização dos recursos do fundo (atualmente a
taxa  de  fluxo  de  ônibus)  na  conta  da  TurisAngra,  desde  que  a  aplicação  dos
recursos seja submetida ao conselho, bem como a prestação de contas, e que este
acordo conste em decreto regulamentador. Destaca ainda que a minuta do decreto
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será discutida em reunião extraordinária no dia 30 de junho, às 10 horas, na sede da
TurisAngra. Todos se manifestaram a favor.

Klauber Valente destaca que, de acordo com o regimento interno, pela quantidade
de faltas,  estão aptos a votar: Mariana, Samir, Quintanilha, Cipiano, Emília, Daniela,
Lílian, Anderson e Hélio. 

Daniela  Millan  diz  que  se  preocupa  com  os  projetos,  pois  alguns  já  estão  em
andamento. 

Mariana  Elias  pede  que  todos  os  projetos  sejam  encaminhados  detalhados
previamente aos conselheiros, pois não aceita o que foi apresentado, principalmente
o projeto do Sebrae. Daniela Millan reforça de que não concorda com o gasto de R$
80.000,00  para  o  projeto  de  selo  de  turismo  náutico  do  Sebrae,  pois  poucos
empresários  aderiram.  Daniela  Millan  e  Hélio  Millan  se  manifestam  contra  este
gasto, pois os projetos do Sebrae contidos neste valor não tiveram sucesso.

Todos acordaram a realização de uma reunião extraordinária para aprovação de
minuta de decreto onde ficará estabelecida a aprovação dos conselheiros quanto à
aplicação dos recursos oriundos da taxa dos ônibus. A reunião será realizada no dia
30/06/2016, às 10 horas, na sede da TurisAngra.

A reunião foi encerrada às 12h30.

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
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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 
Municipal de Meio 
Ambiente

Titular: Ana Paula de Souza Nascimento x

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
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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

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 x
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Ribeiro

2º suplente: Everson Nascimento Lisboa x

CONVIDADOS:
Ricardo Rodrigues – Navegue Angra
Rodrigo - Eval

Av. Júlio Maria, nº 10 (sobrado) – Centro
CEP: 23.900-502 – Angra dos Reis/RJ.

(24) 3367-7866 / 3367-7826 (CIT)
www.turisangra.com.br


