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Aos dezesseis dias do mês de setembro, Klauber Valente (presidente) inicia a 
reunião às 10h25, iniciando com o assunto “Olimpíadas e Paralimpíadas 2016”. 
Disse que várias ações serão feitas pelos empresários. Inicia uma apresentação 
demonstrando o grande impacto na atividade turística do Rio de Janeiro e entorno. 
Disse que delegações começarão a chegar em junho, e a movimentação terminará 
em setembro de 2016. 
Aponta alguns números do evento: 
15 mil atletas 
25 mil profissionais de mídia 
70 mil voluntários 
Expectativa de público: 4 bilhões de pessoas 
4 meses de movimentação extra no Rio de Janeiro 
Relata que já não há mais quartos disponíveis para as Olimpíadas há alguns meses, 
e que há expectativa de mais de um milhão de pessoas no Rio por mais de 25 dias. 
Reforça que este público precisa de opções de viagem, além da sede do evento. 
Destaca a campanha da TurisRio “Rio mais 3”, em que divulga cidades a até 3 horas 
do Rio. Diz que esteve em agosto na Riotur com empresários de Angra em reunião 
sobre o evento. Disse que o encontro abriu possibilidades de parcerias futuras, como 
por exemplo, a colocação do produto Angra em quiosques da ticket center e Riotur 
na cidade. Diz que a TurisRio ofereceu acesso pleno de Angra ao Rio Convention e 
participação na feira da Braztoa em novembro de 2015, com um brunching by Angra. 
Destaca que Angra foi a primeira cidade a formalizar este interesse de parceria. Diz 
que o produto Angra será vendido de forma direta. Ressalta que será necessário 
demonstrar organização, capacidade e entrosamento do trade turístico. Diz que é 
necessário formalizar 5 pacotes, precificados em dólar, acompanhados de folheteria. 
Diz que a Riotur se comprometeu a levar o material de Angra para as feiras 
internacionais. Sugeriu que Cipriano Feitosa (conselheiro) coordene as ações para a 
montagem dos pacotes com os empresários. Daniela Milan (conselheira) diz que se 
preocupa com o foco nas ações para empresas que operam day use. Diz que a Ilha 
Grande deve ser destaque como destino nestes pacotes. Klauber Valente diz que os 
interessados devem participar da montagem dos pacotes. Deise Correia 
(conselheira) diz que está recebendo turistas franceses para o período do evento. Sr. 
Miro Reis (convidado) diz que se preocupa com o cansaço dos turistas que passam 
o dia na cidade, vindos dos ônibus e de hotéis do Rio. Klauber Valente diz que será 
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feita uma folheteria específica para as olimpíadas, com os pacotes. Anderson 
Zumpano (conselheiro) pergunta se o portal de Angra está funcionando. Klauber 
Valente diz que o site está no ar, mas depende apenas de mudança de provedor. 
Hélio Millan (conselheiro) diz que sua pousada não está no site. Deise Correa diz 
que as agências devem ser melhor diferenciadas no site, pois oferecem produtos 
diversos. Roberto Bomfim (conselheiro) diz que não há separação entre Angra e Ilha 
Grande na visão do turista. Diz que já existem muitos pacotes fechados para as 
olimpíadas na região da Costa Verde. Diz que os turistas serão distribuídos na 
cidade e na região, pois a cidade não tem muitos hotéis grandes. Diz que equipes 
também se hospedarão na região. Daniela Milan diz que ainda não tem reservas 
para as olimpíadas em sua pousada. Sr. Miro Reis ressalta que os empresários 
devem se unir para a montagem dos produtos, inclusive o setor de alimentação. 
Carlos Henrique (conselheiro) destaca que nas reuniões com a comunidade do 
Abraão todos estão contra as ações das olimpíadas, principalmente por conta da 
desordem no local. Diz que o governo deve se reunir com a comunidade do Abraão 
para esclarecimento dos projetos para as olimpíadas. Klauber Valente diz que não 
há consenso nas lideranças no Abraão. Destaca que as pautas de turismo serão 
sempre tratadas no Conselho Municipal de Turismo, e não no GT da Ilha Grande. 
Diz que o setor de turismo deve se organizar para buscar melhorias. Sr. Miro Reis 
diz que os empresários devem se organizar. Deise Correia diz que houve um abaixo 
assinado para acabar com os navios no Abraão. Diz que as pessoas do Abraão não 
estão interessadas em discutir as ações de turismo. Gino Zamponi (conselheiro) 
distribui a todos um folheto do Angra Convention, que distribuiu em diversas feiras 
de turismo nacionais e internacionais, há mais de um ano. Diz que alguns 
empresários consideram a divulgação internacional desnecessária, o que considera 
um absurdo. Diz que o Angra Convention tem se dedicado na divulgação 
internacional. Diz que participou da Fitur em Madri, e que está indo na FIT 
(Argentina) e na feira do Chile, em Puerto Varas. Diz ainda que irá na feira de 
Londres, Itália e Barcelona. Diz que está apoiando jornalistas internacionais através 
de fan tours, e que os empresários estão se dedicando na divulgação, mas a 
Prefeitura está pecando na falta de infraestrutura. Diz que o Angra Convention está 
atuando há seis anos, e que o site do Angra Convention está quase pronto, em que 
haverá um sistema de reservas. Pede que a TurisAngra faça uma parceria estreita 
para divulgação do material de Angra junto com a Riotur. Daniela Milan propõe a 
criação de uma câmara especial do conselho para as ações das olimpíadas. Se 
coloca à disposição para parcerias com o Angra Convention. Sr. Gerson (convidado - 
Secretaria de Atividades Econômicas) reforça que a Ilha Grande deve ser destaque 
e preocupação para as olimpíadas, e que a TurisAngra deve conversar com a 
comunidade da Ilha Grande. Deise  Correa destaca que o saneamento do Abraão é 
um grande problema, pois não tem estrutura para comportar a movimentação normal 
de turistas. Carlos Henrique diz que a comunidade da Ilha Grande precisa ver 
resultados.  
Ver com Valente a colocação do Gino, que discordou da qualificação do Mtur. Índice 



 

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 

 

Estado do Rio de Janeiro 

MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS 
Fundação de Turismo de Angra dos Reis 

Conselho Municipal de Turismo 

do Ministério do Turismo. Categorização A para Angra dos Reis. Diz que se o Mtur 
vai enviar recursos, devem ser usados em infraestrutura. Klauber Valente diz que 
deve ser reduzido o número de visitantes na Ilha Grande, e não aumentar a 
infraestrutura. Roberto Bomfim diz que os condomínios se sentem marginalizados 
pelo poder público. Diz que através de pesquisa sabe que o setor de condomínios 
gera 20 mil empregos diretos. Para concluir o assunto “Olimpíadas”, Klauber Valente 
sugere a marcação de uma reunião do conselho e alguns empresários para a 
próxima semana.  
 
Klauber Valente fala sobre o Concurso Nacional de Fotografias – Postais de Angra. 
Diz que conseguiu cotas de patrocínio para a premiação com diversos empresários. 
Diz que o concurso gerará novas imagens para a divulgação da cidade, com 
premiação prevista de 8 mil reais no total. 
 
Sobre o Fundo Municipal de Turismo, Klauber Valente diz que está desde o início de 
sua gestão na luta pela implantação do Fundo Municipal de Turismo. Destaca que 
possui recursos em caixa que não podem ser usados, pela falta de regulamentação 
do fundo. Diz que o Conselho Municipal de Turismo debaterá sobre a utilização dos 
recursos. Diz que falta pouco tempo para a regulamentação. Diz que o dinheiro do 
fundo está parado desde 2006. Diz que devem ser definidas as taxas que serão 
usadas para a constituição do fundo. Destaca que há previsão de ficar pronto até o 
final de outubro. Reforça que a gestão de recursos do fundo é do Conselho 
Municipal de Turismo, através de projetos e votações de como os mesmos serão 
utilizados. 
 
Sobre o tarifário, Klauber Valente diz que a parte do continente foi concluída, com 
visita em 98 estabelecimentos, sendo apenas 19 com Cadastur. Diz que amanhã, dia 
17, começará o recadastramento no Abraão, e sabe que encontrarão muitas 
irregularidades. Deise Correa diz que os legalizados estão sendo fiscalizados, mas 
os ilegais, não.  
 
Klauber Valente diz que a TurisAngra participará da feira da ABAV no final de 
setembro. Diz que haverá lançamento das ilhas da ABITUR na feira da ABAV.  
 
Klauber Valente diz que de 19 a 23 de outubro receberá empresários da Ilha do Mel 
para visitação na Ilha Grande. Diz que receberá chefs de cozinha para visita do 
projeto do bijupirá.  
 
Sobre o decreto, Klauber Valente diz que o que estava sendo discutido era muito 
extenso. Diz que no dia 30/09 haverá reunião extraordinária para apresentação do 
decreto. Sobre navios de turismo, diz que esteve em reunião na MSC, e reforça que 
estão comercializando pacotes com paradas em Angra dos Reis. Diz que a 
TurisAngra deve melhorar o receptivo, com banheiros, organização, folheteria, etc. 
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Klauber Valente diz que fará uma pesquisa no Abraão e no continente na semana 
que vem sobre os navios. Deise Correia destaca que os turistas de navios voltam 
depois à cidade com suas famílias. Roberto Bomfim diz que há grande divulgação 
no boca a boca, mas que poucos turistas retornam. Klauber Valente diz que estão 
confirmadas paradas de navios para a próxima temporada.  
 
Daniela Milan diz que em Araçatibinha um barco está fazendo churrasco e desordem 
no local, além de ameaçar moradores com uma arma de fogo. Klauber Valente pede 
que seja feita denúncia na hora.  
 
Hélio Milan diz que os produtos de mergulho devem ser vendidos nos navios. 
 
Deise Correia pergunta sobre os resultados da reunião com a TurisRio. Klauber 
Valente destaca:  

 Pontos de energia: houve debate na Câmara, e será marcada uma reunião da 
Câmara com a Ampla.  

Roberto Bomfim destaca que as pessoas devem reclamar a falta de energia elétrica.  
Klauber Valente diz que a Ampla está tentando dobrar o fornecimento de energia 
elétrica. 

 Sobre segurança: vai marcar reunião com a Subsecretaria de Segurança 
Pública. 

 Sobre inspeção do Cadastur: aguardando novo agendamento de reunião com 
a TurisRio. 

 Sinalização turística: aguardando a regulamentação do fundo. 

 Limpeza do Lazareto: vai oficiar o INEA e SEA. 
Deise reforça que o turista estrangeiro visita bastante o Lazareto, e que está 
acumulando muito lixo. Reforça o problema do lixo e esgoto em todo o Abraão. 

 Sobre a Barcas S.A: diz que está sendo tratado no GT Ilha Grande, e que 
está agendando diversas reuniões. 

 
Destaca que a ABISUB vai realizar evento com 20 fotógrafos em Angra. Hélio Millan 
mostra sua preocupação quanto aos barcos de Paraty que vem mergulhar em Angra 
e pernoitam no mar com mais de 10 mergulhadores. Klauber Valente diz que vai 
agendar reunião com Paraty para esclarecer o assunto. Hélio Millan diz que 
exploram atividade comercial na cidade, e que são os barcos Antares e Atlantis. 
 
Klauber Valente encerra a reunião às 12h40. 
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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 
Municipal de Meio 

Titular: Ana Paula de Souza Nascimento  x 

1º suplente: Samir Machado Assad  x 
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Ambiente 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 

2º suplente: Henrique Uehara Ueti  x 
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Meireles 

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 

 
Convidado: 
Gerson Fagundes – Secretaria de Atividades Econômicas 


