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REUNIÃO ORDINÁRIA

CONSELHO MUNICIPAL DE TURISMO

Julho 2015

Aos quinze dias do mês de julho de dois  mil  e  quinze,  Klauber  Valente  inicia  a
reunião às 11h00. Agradece a compreensão de todos em realizar a reunião ordinária
no Hotel GTB, na Jacuecanga. Diz que deseja realizar a reunião do Conselho em
outros locais futuramente, inclusive na Ilha Grande. 

Antônio Miguel (conselheiro) inicia a apresentação da Costa Verde Negócios. Diz
que está na 11ª edição e será realizada de 08 a 11 de outubro, véspera de feriado,
na Praia do Anil. Destaca que, na última edição, o evento gerou 3 milhões de reais
em negócios realizados. Divulga o Fórum que será realizado um dia antes do início
da  Feira.  Pergunta  a  todos  se  os  presentes  gostariam  de  oferecer  pacote  de
serviços,  devido  ao  grande  número  de  expositores  de  fora  da  cidade,  a  fim de
prolongarem a estada no município. Divulga os contato de Jader Carlos, responsável
pelo evento – jader.ups@hotmail.com e contato.cvn@gmail.com. Cipriano pergunta
se  seria  possível  colocar  folheteria  da  associação  de  agências  no  espaço  da
TurisAngra. Klauber Valente responde que sim.

Klauber Valente inicia sua pauta sobre o Fundo Municipal de Turismo. Diz que é uma
demanda de muitos anos na TurisAngra, e que não é simples de gerenciar. Diz que
teve dificuldades em encontrar um município em que o fundo funcione plenamente.
Diz  que  o  Fundo  foi  criado  em  1995  e  que  acumula  receitas  desde  2007,
provenientes da cobrança de taxas de fluxo de ônibus e aluguel dos restaurantes.
Destaca  que  aumentou  a  fiscalização  dos  ônibus  e  com  isto  aumentou  a
arrecadação.  Diz  que  este  recurso  não  é  movimentado  pela  falta  de
regulamentação.  Ressalta  que  o  recurso  do  Fundo  não  pode  ser  usado  para
pagamento  de  pessoal  e  para  aquisição  de  bens  permanentes.  Diz  que  vai
regulamentar o Fundo sem alteração da lei, mas com a publicação de um Decreto.
Diz que a minuta do Decreto está em análise na PGM. Faz uma leitura rápida do
Decreto. Destaca, na leitura, que a gestão do Fundo é do Conselho Municipal de
Turismo e da TurisAngra. Diz que os recursos serão usados em ações e projetos de
fomento ao turismo, de acordo com o Plano Municipal de Turismo ou instrumento
equivalente.  Diz  que  todas  as  despesas  serão  concretizadas  com  autorização
orçamentária do Conselho de Turismo. Diz que a despesa do Fundo poderá financiar
total  ou  parcialmente  projetos  de  turismo.  Diz  que  o  Fundo  será  gerido  pelo
presidente e tesoureiro  da TurisAngra.  Ressalta  que o Fundo não criará cargos,
consequentemente, não gerará empregos. Destaca que, em todas as reuniões do
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conselho, a TurisAngra apresentará uma prestação de contas. Diz que, ocorrendo a
extinção do Fundo,  o  patrimônio e recursos serão incorporados ao município  de
Angra dos Reis. Anselmo Araújo mostra sua preocupação quanto à capacitação dos
conselheiros  para  a  gestão  do  Fundo.  Rafael  Andreguetto  diz  que,  em  Foz  do
Iguaçu, foi criado um Fundo (pode servir de modelo) em que o Parque Nacional de
Foz do Iguaçu destina recursos para ele; diz que é de responsabilidade do trade
turístico  e  do  Convention  Bureau.  Alerta  para  que  o  Fundo  seja  tratado  com
responsabilidade,  e  que  sua  sustentabilidade  seja  cuidadosamente  pensada.
Klauber Valente diz que o recurso dos navios de turismo não está incluído no Fundo,
por enquanto. Diz que existe uma taxa de embarque nas estações marítimas, que
pode ser implantada para utilização no Fundo. Cipriano Feitosa (conselheiro) diz que
considera justa esta cobrança da taxa, enquanto as empresas estiverem legalizadas.
Klauber Valente diz que, a partir da implementação do fundo, tornará a discutir a
transferência da presidência do conselho para os demais membros. Cipriano Feitosa
relembra uma palestra apresentada no Seminário de Turismo em 2009, em que o
palestrante  disse  que  a  presidência  do  conselho  não  deve  ser  do  governo.  No
entanto, disse que é mais fácil manter como está. Diz que deve haver uma parceria
com o Convention Bureau, a fim de reduzir custos da iniciativa privada e pública.
Anselmo Araújo diz  que,  em outros conselhos,  há rodízio  de presidência.  Waldir
Firmino  (conselheiro)  diz  que  se  deve  pensar  na  cobrança  de  passageiros  que
embarcam em Mangaratiba. 

Dirceu Borin (conselheiro) começa a falar sobre o Raid Turístico da Costa Verde. Diz
que está faltando mídia para a cidade de Angra dos Reis. Diz que haveria uma saída
de barco com destino a Paraty, e depois uma saída de Paraty para Angra dos Reis,
havendo  um  intercâmbio  entre  os  municípios.  Relata  que  provavelmente  será
realizado no feriado de outubro. Cipriano Feitosa afirma que não se pode comparar
Angra com Paraty, por possuírem características tão distintas. Dirceu Borin reforça
que  estão  ocorrendo  muitas  irregularidades,  principalmente,  com  a  ocupação
desordenada. 

Klauber Valente diz que está, desde junho, fazendo o recadastramento dos meios de
hospedagem em Angra. Diz que já realizou na Ponta Leste e está agora na Ponta
Sul. Diz que, na Ponta Leste, eram 16 meios de hospedagem em 2014, e que agora
são  24  meios  de  hospedagem.  Diz  que  dos  24,  15  têm alvará  e  pouquíssimos
possuem o Cadastur. Destaca os principais números parciais. Breno Sant'ana diz
que na pousada onde trabalha está com dificuldades em conseguir a licença dos
bombeiros. Klauber Valente diz que vai trazer alguém do Corpo de Bombeiros para a
próxima reunião. 

Klauber  Valente diz que o aluguel  de imóveis é um problema para os meios de
hospedagem. Diz que pretende levar isto ao Ministério Público, mas que deve ser
uma iniciativa da iniciativa privada. 
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Lilian Carvalho (conselheira) começa a falar do Polo Gastronômico, formado por 14
restaurantes. Diz que estão se reunindo há 6 meses, e que o grupo se apresentará
em breve.  Destaca  que  está  conseguindo  parcerias  com fornecedores.  Diz  que
pretendem realizar eventos dentro dos restaurantes durante as festas tradicionais da
cidade,  como  Réveillon  e  Carnaval,  e  que  pretendem  realizar  festivais
gastronômicos  na  baixa  temporada.  Diz  que  pretendem  montar  um  barco  na
Procissão  Marítima,  para  divulgação  dos  restaurantes.  Divulga  que  realizarão
também um Festival do Camarão em junho, na Praça Zumbi dos Palmares, assim
como, no Dia das Crianças, pretendem realizar a Escola de Circo, itinerante nos
restaurantes.  Diz  que  durante  a  FITA querem  estender  atividades  teatrais  nos
restaurantes, como apresentação de stand up comedies. 

Klauber Valente diz que, em setembro, a Prefeitura vai apresentar o calendário de
eventos para 2016. Dirceu Borin propõe que o calendário seja regional, a fim de não
ter  conflitos  de  eventos  nas  cidades  da  Costa  Verde.  `Propõe  um  circuito  eco
religioso nas igrejas da Ilha Grande. 

Klauber  Valente  parabeniza  a  associação  de  agências  pela  iniciativa  de  instalar
poitas  para  atracação  de  saveiros  em Cataguás.  Tais  embarcações  só  poderão
parar, no máximo, meia hora e o desembarque tem de ser longe da praia. Diz que
com isto, a praia será reaberta. Breno Sant'ana reforça que devem ser entregues
sacos de lixo. Diz que nesta sexta será reaberta a Estação Santa Luzia. Aglais Bego
diz que o vidro da estação reflete muito sol. Klauber Valente diz que foram colocados
adesivos e depois colocará um toldo. 

Klauber Valente diz que a TurisAngra participou de Feira de Turismo em Foz do
Iguaçu. Diz que participará da AVIRRP em Ribeirão Preto, com stand próprio, em
agosto, assim como na ABAV, em outubro, em São Paulo. Dirceu Borin propõe a ida
de um conselheiro às feiras. Klauber Valente diz que não pode custear as despesas.
Diz que irá na FIT, na Argentina e também na Feira de Gramado, no Rio Grande do
Sul, ambas em outubro. Destaca que talvez irá na Rodada de Negócios no Chile e
Peru, com Paraty. 

Ana Maria  (conselheira)  diz  que o Senac tem uma gama de cursos na área de
turismo, mas não consegue formar turmas na cidade, pela falta de interesse. Diz que
os estudantes de turismo precisam de vivência na área de turismo. Diz que, em 25
de agosto, será realizado no Senac um encontro com o trade turístico e que vai
divulgar a todos. Klauber Valente diz que está tentando marcar uma reunião com o
Cederj Angra, mas não está conseguindo. 

Waldir Firmino sugere a realização de um seminário para discussão do calendário de
eventos.  Klauber  Valente  diz  que  a  reunião  de  outubro  do  conselho  será  para
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discussão do calendário de eventos. Waldir Firmino cobra o avanço das obras do
aeroporto. Klauber Valente diz que o aeroporto precisa de liberação de recursos do
Governo Federal. Diz que o aeroporto de Angra é uma prioridade. Valente diz que na
próxima semana terá uma reunião com o ministro do turismo e levará esta demanda
do aeroporto. 

A reunião é encerrada às 12h50.

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

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
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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 
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 

Titular: Carlos Kazuo Jasbick Tonack x

1º suplente: Amanda Luísa Meireles x
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Ubatubinha

Teixeira Ueti

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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