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REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA 

 

CONSELHO MUNICIPAL DE TURISMO 

 
28 de Abril de 2015 

 
  
Silvia Rubio (presidente) inicia a reunião às 10h20, dizendo que está feliz em ter cumprido 

sua missão junto com a equipe da TurisANGRA. Começa a apresentar suas ações, como 

seguem: 

 

Ações do 3º quadrimestre de 2014: 

 

 I Festival Gastronômico da Ilha Grande 

 I Festival da Sardinha, que fomentou o consumo do produto nos restaurantes 

 Reveillon na Vila do Abraão 

 Procissão Marítima, com trio elétrico no mar 

 Apoio ao evento “Neutrons 2014”, realizado pelo moto clube homônimo 

 1.713 traslados, 1.348 passeios e 3.662 pessoas atendidas na Estação Santa Luzia  

 3.006 traslados, 2.820 passeios e 6.972 pessoas atendidas na Estação Abraão 

 Centro de Informações da Praia do Anil atendeu 2.035 passageiros 

 Centro de Informações da Serra D'água atendeu 457 pessoas 

 Centro de Informações da rodoviária atendeu 593 pessoas 

 Emissão de 1.732 autorizações do fluxo de ônibus, com grande aumento na 

arrecadação e controle 

 Recepção de 18 navios de turismo 

 Emissão de 1.258 pessoas autorizações para a Praia do Aventureiro 

 Organização da atividade dos carreteiros do Abraão, com distribuição de uniformes e 

cursos de capacitação 

 Participação nas feiras de turismo FIT (Argentina), Festival de Gramado e AVIRRP 

(Ribeirão Preto – SP) 

 Ordenamento do turismo náutico através do Projeto Turismo Legal 

 Instalação de placas de ordenamento nas praias e pontos turísticos 

 

 

Ações do 1º quadrimestre de 2015: 

 

 Carnaval do Abraão 

 Emissão de 1738 autorizações para a Praia do Aventureiro 

 Emissão de 2011 autorizações do fluxo de ônibus 

 Ordenamento e fiscalização de praias e campings 
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 Encontro com secretário de estado de turismo – Nilo Félix 

 Sinalização de praias – sinalização de um buraco negro na Praia da Itinga, que já 

ocasionou dois óbitos 

 Reforma dos píeres de Santa Luzia e Abraão. No Cais do Carmo foi feita uma reforma 

pela própria Prefeitura. Diz que a reforma do Cais do Abraão está quase pronta. Diz 

que a Estação Santa Luzia passará por pequena reforma. 

 Operações em feriados no CIT Praia do Anil e nas estações de embarque 

 Participação em duas edições do Projeto Cidades Maravilhosas, divulgando Angra no 

Pão de Açúcar, através da TurisRio 

 Em andamento a realização do Circuito Gastronômico “Gula do Divino” 

 Participação no Seminário de Turismo da Costa Verde, realizado pela TurisRio. 

 

Edmilton Fonseca, Assessor de Controle Interno da TurisANGRA, demonstra os valores do 

orçamento da TurisANGRA, sendo resumidamente: 

 

 

2013 – somente orçado atualizado 

ordinário atualizado: 4.324.013,80 

diretamente arrecadado: 775.160,92 

royalties do petróleo: 398.000,00 

 

 

2014 – somente orçado atualizado 

ordinário atualizado: 3.960.357,47 

diretamente arrecadado: 1.818.199,55 

Ministério do Turismo: 931.471,20 

 

 

2015 – somente orçado atualizado 

ordinário atualizado: 2.822.550,00 

diretamente arrecadado: 1.098.000,00 

 

Os valores efetivamente pagos foram demonstrados na tabela. 

 

Edmilton Fonseca demonstra os saldos atualizados das contas-correntes, do recurso ordinário 

e do recurso diretamente arrecadado. Explica que os recursos de fluxo de ônibus e de aluguel 

dos restaurantes do cais não possuem lei de regulamentação para utilização. Mariana Elias 

(conselheira) questiona o motivo de ainda não existir esta lei específica. 

 

Edmilton Fonseca demonstra os valores de restos a pagar. Diz que o fundo municipal de 

turismo ainda não foi criado. Demonstra algumas das despesas realizadas pela TurisANGRA: 

 aluguel do prédio da TurisANGRA 
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 locação de veículos 

 manutenção da TurisANGRA 

 pagamento de bolsa estágio 

 Projeto Nado Livre 

 Capacitação profissional 

 Manutenção e conservação de logradouros, pórticos e próprios turísticos 

 

Silvia Rubio diz que o livreto do Seminário será encaminhado a todos do conselho, por e-

mail. 

 

Lilian Carvalho diz que o Sebrae tem o Sebrae Tec, com programa de marketing, que seria 

interessante para a TurisANGRA. Silvia Rubio diz que a UFF vai digitalizar os dados do 

inventário, além de atualizá-los.  

 

Mariana Elias questiona em que momento poderá falar durante a reunião. Klauber Valente 

(futuro presidente) diz que a reunião foi dividida em duas etapas, mas que todos poderão falar, 

através de inscrição. 

 

Mariana Elias inicia seus questionamentos, afirmando que uma fundação que não possua  não 

pode ser uma fundação. Diz que legalmente a entidade não poderia fazer projetos. Diz que a 

TurisANGRA perdeu os recursos do Ministério do Turismo, e que é um absurdo não ter 

recursos do mesmo em 2015. Coloca sua indignação quanto ao saldo de receitas em 2015, por 

seu valor tão baixo. Questiona se vale a pena a existência da TurisANGRA. Silvia Rubio diz 

que a TurisANGRA que ainda não possui recursos do Governo Federal, pela mudança de 

governo. Amanda Salazar responde que o convênio de sinalização foi perdido por falta de 

autorização do DNIT para a instalação das placas na Rodovia Rio-Santos. 

 

Klauber Valente diz que a TurisANGRA ainda necessita de ajustes para sua independência 

financeira. Diz que o valor apresentado de receita própria de 2015 está acima do esperado. 

Diz que a TurisANGRA está aumentando aos poucos sua receita de arrecadação direta. Diz 

que a assinatura de convênio não significa sua realização, pois depende de aprovação do 

projeto e licenciamentos. 

 

Carlos Quintanilha (conselheiro) diz que participou da elaboração do site, e que o site é 

fundamental para o turismo. Diz que os dados coletados pelo Ideias estão desatualizados.  

Mostra sua preocupação quanto ao resultado do trabalho. Silvia Rubio diz que a UFF vai 

realizar o trabalho com recursos do Prodetur. 

 

Waldir Firmino diz que a TurisANGRA funciona como uma secretaria, pela falta de recursos 

próprios. Pergunta se as vans de pesca pagam taxa de entrada na cidade. Diz que no Cais do 

Camorim faltam tábuas. Diz que a cidade está com muitos problemas de lixo. Diz que o 

conselho poderia fazer um planejamento. Silvia Rubio diz que poucas vans fazem o turismo 
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de pesca, e que estão organizados. 

 

Daniela Millan pede que as pautas sejam enviadas nas reuniões ordinárias, e não sejam 

discutidas nas reuniões extraordinárias, com pauta específica. 

 

Lilian Carvalho diz que o Cais de Santa Luzia está perigoso em sua estrutura. Pede que seja 

tomado cuidado com o peso nas réguas quando da realização de eventos. Diz que o banheiro 

não tem estrutura para receber grandes eventos. Fernanda Camargo diz que a Cultuar utiliza a 

parte de concreto em seus eventos, mas considera pertinente a observação da Lilian.  

 

Mariana Elias pede que os assuntos abordados sejam pertinentes à pauta de hoje – balanço de 

ações e projetos. 

 

Silvia Rubio pede que os debates sejam menos calorosos, que as colocações sejam feitas de 

forma mais harmoniosa. Silvia Rubio diz que sai da TurisANGRA com a sensação de dever 

cumprido. Agradece a participação de todos do conselho. Cipriano Feitosa agradece à Silvia 

Rubio pela atuação na TurisANGRA. 

 

Waldir Firmino diz que está contente pela organização atual do Conselho de Turismo. 

 

Klauber Valente inicia sua apresentação agradecendo à Silvia Rubio pela atuação em sua 

gestão. Diz que está há alguns dias lendo materiais e visitando locais para aprendizado. 

Propõe como ponto de pauta para a próxima reunião o detalhamento de cada ação que vai 

apresentar. Inicia sua apresentação, como segue: 

 

Ações de curto prazo (4 meses): 

 Criação de rotina semanal de reuniões gerenciais, com participação de conselheiros 

 Sustentabilidade da TurisANGRA 

 Melhorar relação com trade turístico, principalmente com marinas e condomínios 

 Patrocinadores para as atividades 

 Normas do Conselho Municipal de Turismo 

 Feiras e eventos, com calendário mínimo 

 Calendário cultural 

 Reforma do CIT Praia do Anil e transferência de sede 

 Ocupação do banheiro do cais. Diz que vai propor uma gestão compartilhada 

 Recuperar emergencialmente o Cais de Santa Luzia 

 

Ações de médio prazo (até o final do ano): 

 Lei Geral do Turismo 

 Ementário jurídico do Turismo Legal 

 Regulamentação do Fundo Municipal de Turismo 

 Regimento Interno da TurisANGRA 
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 Turismo da terceira idade e turismo religioso, com apoio do Governo do Estado 

 Projeto Nado Livre 

 Cais auxiliar para descarte de lixo 

 Uso dos cais de turismo e pesca, com mapeamento 

 Planejamento do turismo náutico 

 Estação Camorim, com recursos de convênio com o Ministério do Turismo 

 Olimpíadas 2016 – vai propor à comissão olímpica alguma participação de Angra dos 

Reis no evento. Quintanilha propõe conversa com o Moscatelli, que poderá ajudar 

nisto. 

 

Ações de longo prazo (julho/2016): 

 Concurso público da TurisANGRA 

 Consórcio de Turismo da Costa Verde, legalizado, com pessoa jurídica 

 Guarda municipal de turismo. Vai tentar modificar a carga horária dos patrulheiros 

 Calendário único de eventos 

 Centro de convenções 

 Parque Municipal Turístico 

 Controle de carga na Ilha Grande 

 Melhor utilização da Praia do Anil, como estrutura/ponto turístico 

 Legalização do Cais de Santa Luzia perante o SPU 

 Soluções para o Cais da Manivela 

 Prodetur Ilha Grande 

 

Klauber Valente diz que outros pontos menores serão discutidos. Waldir Firmino diz que a 

obra do aeroporto é urgente. Klauber Valente diz que a gestão do aeroporto é da Secretaria de 

Aviação Civil. Disse que o aeroporto de Angra é prioridade, e que a União deve licitar até o 

final do primeiro semestre.  

 

Lilian Carvalho questiona como o município pode receber recursos de patrocínio. Klauber 

Valente diz que todo recurso de patrocínio será bem-vindo.  

 

Cipriano Feitosa dá as boas vindas ao Klauber Valente, e reforça sua preocupação quanto ao 

embarque desordenado em Conceição de Jacareí. Diz que no ônibus da Costa Verde entra uma 

pessoa em Conceição de Jacareí pedindo para as pessoas desembarcarem no local para irem à 

Ilha Grande. Klauber Valente diz que é testemunha desta irregularidade.  

 

Cipriano Feitosa diz que para a criação da Guarda Municipal, há o respaldo da Lei Geral do 

Turismo. Pede maior discussão sobre o projeto de turismo náutico. Diz que o empresariado de 

turismo náutico não é participativo.  

 

Silvia Rubio mostra sua preocupação quanto ao Cais da Praia da Piedade, na Ilha da Gipóia. 

Diz que recebeu uma gravação de marinheiros de escunas dizendo palavras de baixo calão ao 
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microfone das embarcações. Mariana Elias diz que o conteúdo da gravação é absurdo. Silvia 

Rubio diz que o Ministério Público já foi acionado quanto aos absurdos que vêm ocorrendo 

no local. Lilian Carvalho diz que as empresas devem ser responsabilizadas pelas inúmeras 

irregularidades que vêm ocorrendo nas praias e ilhas.  

 

Mariana Elias pede que as atas sejam lidas no início das reuniões. Amanda Salazar diz que o 

assunto sobre a comunicação do Conselho de Turismo não entrou para a pauta da reunião de 

hoje. Fernanda Camargo diz que os conselheiros deveriam ler a ata enviada por e-mail.  

Valente diz que vai fazer cumprir o regimento interno do conselho, com cobrança de presença, 

envio de ata, etc, e que ainda, vai publicar no site da PMAR.  

 

Klauber Valente diz que vai acontecer hoje uma reunião com o Conselho Municipal de 

Turismo e a Capitania dos Portos para tratar sobre o embarque em Cataguás. Silvia Rubio 

propõe a ida de três integrantes da câmara de turismo náutico. Waldir Firmino pede que sejam 

representados por pessoas da área.  

Fica assim definido: 

Daniela Millan 

Cipriano Feitosa 

Anderson Zumpano 

 

Silvia Rubio e Klauber Valente encerram a reunião às 12h35. 

 

Eu, Amanda Salazar, redigi esta ata.  

 

 

 

 
LISTA DE PRESENÇA DA REUNIÃO 
  

Câmara setorial ou 
entidade 

Membro Presente Ausente 

Presidente  Maria Silvia Rubio 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 Titular: Gino Zamponi  x 
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& Visitors Bureau 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 

2º suplente: Alessandra da Silva Couto  x 

Corredor Turístico Titular: Hugo da Silva Pereira Nunes  x 
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da Ponta Sul 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 
Ribeiro 

 x 

2º suplente: Everson Nascimento Lisboa  x 
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