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Klauber Valente inicia a reunião às 10h15, com a pauta sobre o Turismo Náutico. Diz 
que, desde maio, esta é uma prioridade, pois a cidade precisa de regras para que a 
atividade se desenvolva com novas práticas e hábitos para o desenvolvimento 
sustentável, ressaltando que isso está sendo possível com a ajuda do SEBRAE. 
Afirma que parte desse processo que cabe à TurisAngra está praticamente pronto, 
que é o decreto, pedindo ao Cipriano Feitosa (conselheiro e vice-presidente) que 
endosse sua afirmação. 
 
Cipriano Feitosa (conselheiro) fala sobre a importância da Câmara Técnica e o 
comparecimento dos membros participando efetivamente das reuniões para dar 
andamento às ações, pois devido à falta de quórum, algumas ações sobrecarregam 
apenas dois membros do conselho, passando a palavra para Mariana fazer uma 
breve explanação do que foi realizado até o presente momento. Mariana Elias 
(conselheira) fala sobre o que foi feito e convida os membros do conselho a 
participarem da próxima reunião extraordinária que acontecerá na TurisAngra, 24/08, 
às 14h. E também 14/09 haverá a reunião ordinária, apresentando o plano de 
trabalho da Câmara Técnica, um documento resumido com uma série de 
apontamentos. 
 
Além do plano, há também algumas ações paralelas que estão sendo 
acompanhadas pela Gerente de Projetos da TurisAngra, Amanda Hadama. Klauber 
Valente fala também sobre a legalização do Cais, pois até os dias atuais, a obra não 
foi legalizada e sobre o trabalho que a TurisAngra está realizando para que isso 
aconteça. 
 
Klauber Valente apresenta os convidados para a reunião, o Comandante do Corpo 
de Bombeiros de Angra dos Reis, Paulo Rogério Escarani e os coordenadores da 
Vigilância Sanitária, os senhores Arthur e Fernando, explicando o porquê da 
presença deles na reunião, falando sobre o cadastramento dos meios de 
hospedagens que está sendo realizado pela Fundação e da dificuldade em receber 
o certificado do Bombeiro e da Vigilância Sanitária. 
 
Comandante Escarani começa falando sobre a burocracia que o quartel enfrenta 
para a liberação de alvará e pede desculpas por muitas vezes não conseguir liberar, 
se dizendo disponível para ajudar e esclarecer a todos os empresários a conseguir a 
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liberação desse alvará de funcionamento do Corpo de Bombeiros, dizendo que é 
uma licença fácil de se conseguir, desde de que se cumpram as exigências, 
sanando muitas dúvidas individuais de alguns membros do conselho. 
 
Klauber Valente dá um exemplo sobre irregularidades que acontecem, falando sobre 
a manifestação do Ministério Público que chegou até a TurisAngra, por um hóspede 
que foi passar o Réveillon em uma pousada na Vila do Abraão, reservada pelo site 
Hotel Urbano, quando chegou na pousada, encontrou, no estabelecimento, uma 
mistura de fiação, gás, madeiras expostas (materiais explosivos), dando exemplo de 
irregularidades que impedem de o Corpo de Bombeiros dar o alvará. 
 
Klauber Valente agradece e pede que seja registrada em ata, a presença do 
Comandante Escarani e do Vereador José Antônio, que fizeram com que o quorum 
da reunião fosse bem maior que o das reuniões anteriores. 
 
Um assunto sobre transporte e armazenamento de gás para as ilhas de Angra gerou 
grande discussão. Por conta disso, Klauber Valente se dispôs a conversar com o 
Comandante da Capitania dos Portos sobre esse assunto para esclarecer o 
conselho. Mariana sugere que o assunto seja trazido como pauta para a próxima 
reunião,  agradecendo mais uma vez a presença do Comandante Escarani, que 
deixou seus contatos telefônicos para ajudar no que fosse preciso 3377-8720 / 3377-
4610. 
 
Próxima pauta a ser iniciada foi com os Coordenadores da Vigilância Sanitária, os 
Srs. Fernando e Arthur, explicando como funciona a fiscalização da Vigilância 
Sanitária e a documentação necessária, falando que o maior problema de Angra é 
que a maioria dos empreendimentos não foi criado para a atividade que exerce e sim 
adaptado, dificultando com que seja dado o alvará. Sanando algumas dúvidas dos 
membros do conselho, pedindo que sempre procure a Vigilância antes de construir 
ou reformar algum imóvel comercial, pois assim é mais fácil seguir as regras e não 
ter problemas futuros para receber o alvará. Deixando o telefone para denúncias 
3377-2742 e o telefone dos coordenadores 3377-9801. indicando o site 
www.anvisa.com.br para quaisquer dúvidas sobre manipulação e armazenamento de 
alimentos. 
 
Fernando e Arthur, se dispuseram a ministrar um curso de boas práticas para os 
restaurantes e pousadas. Klauber Valente reforça que a TurisAngra vai ajudar na 
divulgação e diz que a TurisAngra vai fazer um ofício para vigilância sanitária 
pedindo que seja realizada uma ação na Praia de Japariz, já que nela está 
concentrada a maioria dos restaurantes que sevem aos turistas que passeiam de 
barco. 
 
Klauber, finaliza a reunião com os seguintes informes: 

http://www.anvisa.com.br/
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 Reunião com o Secretário de Turismo do Estado, cobrando fiscalização, 
infraestrutura, problemas com a Ampla, porém de tudo o que foi reclamado, a 
única coisa que a secretaria pode ajudar, é na fiscalização. 

 

 Recadastramento, está em fase de término no continente e começará a ação 
na Ilha, a partir de uma reunião que acontecerá sábado, na Vila do Abraão. 

 

 No mês de setembro, sairá um edital para apoio dos eventos que serão 
realizados pela TurisAngra. Poderão participar todas as empresas que 
tenham eventos de cunho turísticos, podem ser apoiados ou não, serão 
classificados nas seguintes áreas, eventos de cunho cultural, técnico 
científico, gastronomia e esportivos. 

 
Alexandre (gerente operacional do Hotel Vila Galé) pede que seja dada uma atenção 
ao tema Olimpíada, para que possamos divulgar o município para visitação durante 
os jogos, informando que a rede de hotéis Vila Galé já está fazendo ações para 
atrair os turistas para Angra. Klauber diz que está preparando algumas ações para 
isso, com um fórum, convidando as agências do RJ, Convention, ou alguma 
entidade de agenciamento, para vierem à Angra, trazendo turistas que participarão 
das Olimpíadas. 
 
Ricardo (BR Marinas) diz que a Baía de Guanabara estará fechada para todo e 
qualquer tipo de esporte durante as Olimpíadas, pedindo que os conselheiros 
pensem em alguma ideia para essa área, já que temos uma baía muito propícia para 
a realização de esportes aquáticos. 
 

 Estudo de competitividade que está sendo realizado essa semana em Angra. 
 
Finalizando a reunião, Breno faz uma apresentação sobre o Clean up Day, 
convidando os conselheiros a participarem da ação que acontecerá em setembro. 
 
Encerra-se a reunião ao meio dia. 
 
Eu, Jacqueline Queirós, redigi esta ata. 
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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 
Ambiente 

Titular: Ana Paula de Souza Nascimento  x 

1º suplente: Samir Machado Assad x  

2º suplente: Luciana Araújo Gomes  x 

 
Câmara Municipal 

Titular: Daniel Pinto de Amorim x  

1º suplente: Mariana Almeida de Souza  x 
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de Angra dos Reis 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 
Meireles 

 x 

Ilha Grande – 
Longa a Parnaioca 

Titular: Daniela Celidônio Teixeira Millan  x 

1º suplente: Marlúcia Pinto Pimenta x  
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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 

 


