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REUNIÃO ORDINÁRIA
CONSELHO MUNICIPAL DE TURISMO

16/Dezembro/2015

A reunião foi iniciada às 10:40, com o presidente, Klauber Valente, justificando seu
atraso, em razão das demandas geradas pelos eventos de final de ano, realizados
pela Fundação de Turismo.
O primeiro item da pauta foi o Calendário, que está sendo produzido nos moldes do
que foi discutido na reunião anterior do conselho, falando sobre todos os eventos
que estão contidos no calendário, que será disponibilizado na segunda-feira, dia
21/12.
Lílian, conselheira, diz que vai cobrar ao pessoal dos restaurantes dois eventos
gastronômicos que também serão inseridos no calendário e encaminhará a proposta
até sexta-feira.
Klauber, presidente, explica que a pauta “Projetos Prioritários”, deve ficar para a
próxima reunião, pois não deu tempo, devido às demandas de Réveillon, de detalhar
as ações para o próximo ano e discutir com o conselho.
Samir, conselheiro, questiona como será usado o Fundo de Turismo, explicando aos
conselheiros como funciona o Fundo do Meio Ambiente.
Klauber diz que, conforme acordado com o conselho em reuniões passadas, os
recursos do fundo serão utilizados segundo a vontade do Conselho Municipal de
Turismo, sendo que, talvez não tenha necessidade de ter um fundo de turismo,
comparando com o fundo de meio ambiente. Diz que o de meio ambiente tem toda a
estrutura necessária para o fundo. Destaca ainda que, segundo a Procuradoria
Geral do Município, a TurisAngra, por ser uma fundação, pode utilizar seus recursos
sem a criação de um fundo. Os conselheiros demonstram receio pela possível não
criação do Fundo de Turismo, tendo em vista que a verba poderia ser utilizada
indevidamente por futuros gestores. Sugerem ainda que, na ausência do fundo, os
projetos apresentados inicialmente sirvam para capitalizar a TurisAngra, ampliando
seu poder de investimento em infraestrutura de turismo.
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Mariana, conselheira, pede maiores informações sobre a utilização do dinheiro
diretamente arrecadado pela TurisAngra, pois não entendeu a proposta que o
presidente do conselho, apresentou. Klauber, presidente, explica que ele está
propondo que, devido ao tempo de espera e a longa lista de prioridades, o CMT faça
um acordo de utilização desse dinheiro, a partir das demandas que o conselho tem
apresentado.
Mariana, conselheira, diz que visualizou no site do MTUR, as verbas que foram
recebidas ou deixadas de receber, e que é preciso tomar muito cuidado e pensar
direito em que será utilizado esse dinheiro, pois muitas vezes não se sabe onde
foram utilizadas essas verbas.
Mariana, conselheira, propõe que sejam apresentados projetos que façam crescer
sempre o diretamente arrecadado, para que não existam pendências.
Klauber, presidente, explica sobre algumas situações que aconteceram como essa
verba do MTUR e Deputados foi perdida e os porquês. E também as pendências do
dinheiro que ainda está tramitando.
Klauber, presidente, diz que Amanda Hadama, Gerente de Projetos, está à
disposição para auxiliar nos projetos que serão apresentados em janeiro e na
reunião ordinária de março, para que o CMT possa bater o martelo sobre quais
serão escolhidos.
Mariana, conselheira, pede que seja enviado esse material para acompanhamento
durante a apresentação e também para ser estudado, possibilitando, assim, uma
opinião embasada.
Klauber, presidente, diz que enviará um modelo padrão para a apresentação dos
projetos que será enviado junto com a próxima convocação do conselho.
Quintanilha, conselheiro, pede que sejam esclarecidos os critérios básicos para a
apresentação dos projetos, para que sejam divulgados e sigam na mesma linha.
Anderson, conselheiro, pede que as ideias a serem trabalhadas sejam em cima dos
segmentos que foram discutidos na última reunião do conselho.
Falando ainda do dinheiro diretamente arrecadado, Klauber explica que esse
dinheiro vem do fluxo de ônibus, de aluguéis de restaurantes e de uma eventual
futura cobrança de taxa de uso de banheiro público. Navios não estão incluídos.
Amanda Hadama, gerente de projetos, explica sobre o Nado Livre, e diz que a
empresa que ganhar a licitação tem que ser inscrita no Centro de Sinalização
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Náutica Almirante Moraes Rego – CAMR.
Klauber, presidente, explica sobre o processo que está sendo feito para manutenção
da estrutura do Nado Livre, pois não existe hoje.
Rafael Andreguetto, SEBRAE, explica a situação do Jardim Botânico e Parque
Barigui, em Curitiba, que são explorados por empresas que os mantém e exploram
esses espaços. O que poderia acontecer com o Nado Livre.
Mariana, conselheira, doa à TurisAngra o serviço de Consultoria / enxugamento do
projeto de reforma do CIT/Praia do Anil, desde que tenha um corpo técnico que
acompanhe esse enxugamento. Pede também que seja divulgado o nome dessas
pessoas. Klauber diz que isso ficará para o próximo ano.
Rafael, SEBRAE, inicia a pauta falando sobre o programa de Turismo Náutico, com
a criação da Câmara Técnica e os resultados do que foi realizado, sendo apenas o
primeiro passo de tudo o que ainda deve ser feito, pedindo que os empresários se
apropriem dessa causa, para o bem do setor. Entregando um relatório de toda a
oficina técnica realizada ao longo desse trabalho, as prioridades, as ações
necessárias, desenvolvendo um plano de ação e todas as atas das reuniões,
documento esse que será encaminhado digitalmente a todos conselheiros e
interessados. E também um termo de referência para o selo de qualidade do
Turismo Náutico.
Amanda Hadama, gerente de projetos, diz que serão disponibilizados, no site da
PMAR, todos os relatórios, conclusões, enfim, tudo o que foi trabalhado.
Lílian, conselheira, trouxe uma proposta para a cessão, por parte da TurisAngra, ao
Polo Gastronômico, do Oyster Bar, enquanto o mesmo não for licitado. Em paralelo
a isso, disse que o Polo Gastronômico trabalhará, trazendo eventos que
movimentem a cidade ao longo do ano.
Mariana, conselheira, sugere que seja feita alguma proposta que dê um retorno
financeiro e material para a TurisAngra. Klauber, diz que não pode ser doado
nenhum prédio público para atividades que visem atividades econômicas e rentáveis
sem que as empresas paguem por isso.
Mariana, conselheira, pede que seja feito um documento para o órgão responsável
pela coleta de lixo, uma notificação sobre problemas com o descarte de lixo nos
bairros pela empresa LIMPAR, sugerindo que seja feito um documento e assinado
por todos os membros do conselho.
A reunião é encerrada às 12:05.
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Câmara setorial ou
entidade
Presidente

Membro
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Klauber Valente de Carvalho

x

Titular: Mariana Elias Gonçalves

x

Ambiente Urbano e 1º suplente: Valéria dos Santos
Ambiental
Rodrigues

Associação
Brasileira da Ind.
de Hotéis – ABIH

Angra Convention
& Visitors Bureau

Instituto Estadual
do Ambiente –
INEA

Fundação Cultural
do Município –
Cultuar
Secretaria
Municipal de Meio
Ambiente

x

2º suplente: Luciano Andrade dos Santos

x

Titular: Eny Góes Salviano

x

1º suplente: Antônia Clécia Leite
Delfôncio

x

2º suplente: Anderson Brum

x

Titular: Gino Zamponi

x

1º suplente: João Carlos Veronese

x

2º suplente: Deise Correia

x

Titular: Álvaro Alexandre de Oliveira
Segneri

x

1º suplente: João Emílio Fernandes
Rodrigues

x

2º suplente: Vinícius Martuschelli Ramos

x

Titular: Fernanda Ferreira Camargo dos
Santos

x

1º suplente: Fernando Abrantes Maurat

x

2º suplente: Marisa Ladislau Rodrigues

x

Titular: Ana Paula de Souza Nascimento

x

1º suplente: Samir Machado Assad

x

2º suplente: Luciana Araújo Gomes
Titular: Daniel Pinto de Amorim

Câmara Municipal
de Angra dos Reis

Ausente

x
x

1º suplente: Mariana Almeida de Souza

x

2º suplente: Fábio Macedo Dias

x

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

Titular: Carlos Alberto Quintanilha
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x

1º suplente: Célia Demezio de Sales
Firmino de Oliveira

x

2º suplente: Eufrásio Cipriano Feitosa
(vice presidente)

x

Titular: Dirceu Borin

x

1º suplente: Caio Lisboa Bremmer

x

2º suplente: Roberto Bonfim

x

Titular: Andrei Lara Soares

x

Entretenimento e
Eventos

1º suplente: Antônio Miguel Neto

x

2º suplente: Waldir Firmino de Oliveira

x
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Turismo,
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Profissional

Titular: Eliane da Rocha

x

1º suplente: Ana Maria da Silva Melo
Filho

x
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x

Titular: Vinícius Correia Milagres

x

1º suplente: Breno Sant'Ana Oliveira

x

2º suplente: Zadir Holandino Bullé Filho

x

Titular: Livia Silva Oliveira

x

1º suplente: Jurema da Costa Fernandes

x

2º suplente: **************************
Ilha Grande –
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Ubatubinha

*****

Titular: Carlos Kazuo Jasbick Tonack

x

1º suplente: Amanda Luísa Meireles
Teixeira Ueti

x

2º suplente: Henrique Uehara Ueti
Meireles

x

Titular: Daniela Celidônio Teixeira Millan
Ilha Grande –
1º suplente: Marlúcia Pinto Pimenta
Longa a Parnaioca
2º suplente: Margareth Aparecida
Rodrigues
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Ilha Grande – Dois
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Titular: Aglaís Aparecida dos Santos
Siqueira Bego

x

1º suplente: Altair Lopes Martins

x

2º suplente: Carlos Henrique Lima

x

Titular: João Carlos Fernandes de Matos

x

1º suplente: Maria de Fátima Cruz
Rodrigues de Lima

x

2º suplente: Ana Maria Pinheiro Júdice

x

Titular: Lílian Carvalho de Almeida
Gastronomia

1º suplente: Regina Maria Nicolau Silva

x

2º suplente: Janine Arruda de Araújo
Raposo

x

Titular: Anderson Luiz Zumpano
Turismo
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Secretaria de
Governo

x

x

1º suplente: Hélio Augusto Millan Filho

x

2º suplente: Daniel Gouvea

x

Titular: Anselmo Araújo de Santana

x

1º suplente: Cláudia Aparecida da Silva
Ribeiro

x

2º suplente: Everson Nascimento Lisboa

x
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