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Aos vinte dias do mês de maio de dois mil e quinze, Klauber Valente (presidente)
inicia a reunião às 10h20, informando que o Sebrae fará uma breve apresentação
sobre o andamento do projeto de Turismo Náutico. Vanessa Cohen (coordenadora
de turismo do Sebrae) diz que uma das pendências do projeto é a redação do
decreto, que está sendo tratada em caráter de urgência. Diz que foi estabelecido um
cronograma de ações, que será divulgado de forma detalhada e encaminhado por email a todos. Diz que serão montadas oficinas para auxílio à formação de uma
associação de agências de turismo. Rafael Andreguetto (consultor do Sebrae) diz
que todo o detalhamento será enviado aos conselheiros. Diz que o texto do decreto
está sendo trabalhado, e que o mesmo será formalizado em breve. Destaca que a
câmara especial de turismo náutico desenvolverá instrumentos de políticas públicas
para o turismo náutico e que serão realizadas reuniões mensais com o grupo. Diz
que a câmara de turismo náutico contribuirá efetivamente para o projeto. Diz que o
projeto será ampliado aos outros municípios da Costa Verde. Destaca que serão
realizados dois fóruns: um em julho, sobre sustentabilidade, com palestrantes,
aberto a todo o público, e outro em outubro, em que serão tratados os requisitos
legais. Ressalta que serão realizados ainda dois workshops para empresários, em
agosto e novembro. Diz que, em novembro, será feito o lançamento do selo de
qualidade, que mostrará a competitividade das empresas. Destaca que, com a
câmara de turismo náutico, será trabalhada a sustentabilidade do decreto. Daniela
Millan (conselheira) pede que as pousadas que possuem embarcações sejam
incluídas no projeto. Questiona qual é o órgão fiscalizador do selo de qualidade,
oferecido pelo município. Rafael Andreguetto responde que este é um requisito do
município de Angra dos Reis, e não do projeto. Cipriano Feitosa (conselheiro) diz
que os selos devem ser unificados. Convida as pousadas a participarem da
associação. Diz que, num futuro próximo, deverá ser limitada a abertura de
empresas. Ressalta que, pela primeira vez, os donos de agências estão unidos.
Klauber Valente diz que o projeto de turismo náutico continua como era antes de
iniciar sua atuação na TurisANGRA. Diz que está dando celeridade ao projeto. Diz
que a fiscalização será realizada em conjunto com os órgãos fiscalizadores,
destacando que a TurisANGRA não tem autoridade para exercê-la. Vanessa Cohen
agradece a todos pela oportunidade de divulgar os passos do projeto e pede que
todos participem das próximas reuniões. Dirceu Borin (conselheiro) diz que o
problema do turismo acontece na baixa temporada, pois não há uma política de
atração de turistas na baixa temporada. Hélio Millan (conselheiro) questiona como
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ficará a cobrança da Antaq quanto às empresas que realizam transporte de
passageiros. Rafael Andreguetto responde que a TurisANGRA já realizou consulta e
diz que o Estado é responsável por realizar a concessão de linhas, e não o
município. Diz ainda que a Antaq regula apenas os terminais de passageiros e não a
concessão de linhas. Vanessa Cohen diz que os fóruns servirão de base para as
discussões. Klauber Valente diz que, no futuro, o município deverá ser responsável
pela regulação de linhas marítimas. Reforça que a CCR Barcas é a concessionária
responsável pelo transporte entre o Centro e a Ilha Grande. Rafael Andreguetto diz
que o município deverá regular o transporte de passageiros e passeios. Cipriano
Feitosa se diz muito preocupado quanto ao grande número de embarcações que
saem de Mangaratiba para a Ilha Grande, de forma desordenada e ilegal. Dirceu
Borin diz que a Ilha Grande deve cobrar taxa de entrada, como acontece em
Fernando de Noronha. Mostra-se preocupado quanto ao alto custo da coleta de lixo,
despesa exclusiva da Prefeitura de Angra. Klauber Valente diz que a única forma de
controlar a visitação é nas entradas da Ilha Grande. Daniela Millan diz que a lei deve
funcionar.
Todos decidem que a ata não deve ser lida no início da reunião.
Klauber Valente inicia sua apresentação de ações realizadas em maio, como
pontuado a seguir:
 Apresentação de suas ações previstas à Câmara Municipal, assim como foi
realizada com a imprensa.
 Participação em reunião com a prefeita e uma ONG que desenvolve
oportunidades de turismo sustentável. Diz que uma pousada da Vila do
Abraão já possui certificação de turismo sustentável.
 Participação em reunião com agências de turismo, onde foram definidas
algumas iniciativas. Realização de reunião com os “papagaios”. Diz que
pretende acabar com esta atividade ilegal. Realização de reunião com a
Associação de Barqueiros, onde ouviu as demandas dos mesmos, a fim de
melhorar a operação.
 Reunião na Technip para tratar sobre o Cais da Manivela.
 Informa que de 29 a 31 será realizado evento do Tuaregues no Clube GDV,
apoiado pela TurisANGRA.
 Reunião com a Petrobras sobre o Forte do Leme e o Monumento Aquidabã,
que pretende realizar melhorias no local.
 Prodetur – Diz que as obras foram todas licenciadas, e que estão em fase de
edital de licitação. Diz que há possibilidade de licitação para ainda este ano.
 Criação do Ambiente do Conselho de Turismo no site da TurisANGRA, onde
são inseridos todos os documentos importantes do Conselho – ata, pauta,
regimento, etc.
 Revitalização da programação semanal de eventos. Demonstra, na
apresentação, o novo layout. Diz que também está sendo enviado aos
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condomínios. Lilian Reis vai enviar um pacote de descontos ou ofertas ao
público do Tuaregues.
Futuramente será apresentada a minuta de decreto do Fundo Municipal de
Turismo. Diz que será gerido pelo Conselho de Turismo.
Interação com a Cultuar para a Festa do Divino.
Realização de seis entrevistas para a imprensa.
Operação de ordenamento no feriado de 1 de maio.
Participação em reunião na Uerj sobre a embarcação Tenente Loretti.
Futura recuperação da sede da TurisANGRA.
Reunião com a organização da FITA 2015, que será realizada de 06 a 22 de
novembro.

Eliane da Rocha (conselheira) diz que, no Convento São Bernardino de Sena,
muitas telhas estão espaçadas e, com isto, afetando várias peças. Klauber Valente
diz que o referido Convento não é de propriedade da Prefeitura, mas que a Cultuar
vai iniciar ações de recuperação no local.
Júlio César (assessor de comunicação da TurisANGRA) demonstra na tela onde
estão as informações do Conselho no site da TurisANGRA. Mostra que estão na
página da TurisANGRA, onde há um menu “Conselho de Turismo”. Destaca que a
Fundação está tentando solucionar o problema do site da TurisANGRA com o
Instituto Ideias, que o realizou. Diz que está disponível a receber sugestões para o
site.
Eliane da Rocha pede que seja feito um link com currículos dos alunos e
profissionais de turismo no site. Jacqueline Queirós diz que já existe um banco de
currículos no site da PMAR, em que os interessados podem selecionar a área de
turismo. Mariana Elias (conselheira) sugere que o banco de currículos da PMAR
possa ser aprimorado, ou destacado o setor de turismo. Hélio Millan questiona se há
uma área de procura por profissionais. A maioria concorda que deva ser criado um
link específico de currículos de turismo no site da TurisANGRA.
Klauber Valente diz que o site e inventário foram muito bem feitos. Diz que houve um
desacordo comercial, e que tentará uma reunião com o Instituto Ideias para
recuperação do material. Diz ainda que a TurisANGRA deverá contratar uma
manutenção do site para que ele volte a funcionar.
Lilian Carvalho (conselheira) sugere que os empresários não subam muito os preços
no período de realização de eventos. Eny Goes (conselheira) diz que as tarifas
cobradas pelo hotel em que trabalha são baixas durante a FITA. Gino Zamponi
(conselheiro) diz que nunca recebeu hóspedes da FITA, destacando que o evento
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não atrai turistas. Todos sugerem que seja feita uma reunião específica do Conselho
com o organizador da FITA.
Klauber Valente diz que Amanda Hadama vai tentar agendar a reunião da Ilha
Grande com a TurisRio. Gino Zamponi pede que a TurisANGRA participe das
reuniões do Conselho Estadual de Turismo, por possuir uma cadeira na entidade.
Cipriano Feitosa (conselheiro) sugere que os conselheiros se revezem para
participar das reuniões. Todos concordam que o custo de viagem seja custeado pela
TurisANGRA. Amanda Salazar (secretária do Conselho de Turismo) diz que nunca
houve cadeira da TurisANGRA no Conselho Estadual de Turismo, mas que a
participação da TurisANGRA sempre foi muito bem-vinda. Mariana Elias pede que
seja verificado se a TurisANGRA possui ou não uma cadeira no Conselho Estadual,
e que ainda, seja solicitada a normatização do mesmo.
Klauber Valente questiona a todos se pode enviar notificação aos membros faltosos.
Todos concordam que sim. Natalino Galdino (conselheiro) diz que os conselheiros
dos órgãos governamentais também não participam. Anderson Zumpano
(conselheiro) diz que o segundo suplente de sua câmara setorial não participa mais
do Conselho, e sente por isso, pois desta forma, falta uma representação de seu
setor no Abraão. Klauber Valente diz que os faltosos serão notificados. Klauber
Valente diz que está convidando representantes do Abraão a participarem das
reuniões. Gino Zamponi teme que as notificações possam esvaziar o conselho.
Klauber Valente diz que o conselho precisa estar fortalecido, pois os membros serão
responsáveis pelo Fundo Municipal de Turismo.
Sobre a reunião do GT Ilha Grande, Daniela Millan diz que será realizada outra
reunião sobre o Estudo de Capacidade de Carga da Ilha Grande. Diz que a reunião
é muito organizada. Anderson Zumpano diz que, em julho, começará a operação de
uma nova barca, que ainda não possui local adequado para atracação. Daniela
Millan diz que o INEA alega falta de governabilidade do Ilha Grande Sustentável.
Mariana Elias diz que o Conselho de Turismo deve cobrar o desenrolar do projeto.
Klauber Valente diz que deve ser realizada uma reunião extraordinária sobre o Ilha
Grande Sustentável. Daniela Millan diz que seria uma boa oportunidade para
participação de pessoas do Abraão. Mariana Elias pontua as providências do GT Ilha
Grande, que engloba várias reuniões. Diz que foi sugerida uma reunião do Conselho
com o GT Ilha Grande. Mariana Elias diz que os conselheiros foram à reunião do GT
da Ilha Grande pensando que tratariam sobre o Ilha Grande Sustentável. Klauber
Valente sugere que seja marcado um encontro entre o GT e o Conselho de Turismo
sobre o projeto. Mariana Elias sugere que se realize rapidamente.
Klauber Valente diz que a elaboração de um Plano Geral de Turismo carece da
realização de um seminário. Diz que, no entanto, vai considerar todas as propostas
feitas no II Seminário de Turismo, realizado em março de 2014.
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Cipriano Feitosa diz que as agências acordaram em ter, cada uma, 2 vendedores de
rua - “papagaios”. Diz que as empresas não cumpriram o acordo, pois estão
colocando muito mais que 2 nas ruas. Diz que as empresas estão pensando em
colocar um rodízio de saída das embarcações. Diz que 10 papagaios, 2 por agência,
receberão comissão de 5 reais por pessoa na baixa temporada. Diz que os
papagaios não aceitaram receber salário fixo com carteira assinada e horários
definidos, demonstrando claramente que não querem se legalizar. Diz que, ainda
assim, 2 papagaios por agência trabalharão nas ruas. Destaca que as agências
estão contra o serviço dos papagaios, mas que ainda os recebem, pela falta de
fiscalização. Reforça que os papagaios ainda trabalham por conta da falta de
fiscalização. Pede a criação de uma associação de donos de agências. Diz que com
isto pretende coibir a ação de barcos piratas que chegam no município na alta
temporada. Mariana Elias pergunta se a capacitação de guias de turismo poderia
inibir a atuação dos papagaios. Todos concordam que não. Daniela Millan diz que na
reunião do GT Ilha Grande foi solicitado ao representante da Sec. Fazenda os
procedimentos de fiscalização aos ilegais. Klauber Valente diz que alguns papagaios
trabalham há 15 anos no setor. Disseram que, na alta temporada, as agências
colocam mais vendedores nas ruas. Klauber Valente diz que informou aos papagaios
que a atividade vai acabar e que propôs a identificação física, com colete, camiseta,
etc. Diz que, hoje, a TurisANGRA não pode tomar algumas atitudes por conta da
falta de legislação, mas que, após a Lei Geral do Turismo Municipal, a TurisANGRA
terá alguns respaldos, mas para o momento, algumas ações deve ser tomadas.
Lilian Carvalho sugere que as agências contratem guias de turismo para receberem
as pessoas nos pontos de maior movimentação. Cipriano Feitosa diz que cada
papagaio receberá R$600,00 de ajuda de custo. Todos concordam que os papagaios
não são necessários para o turista. Eduardo (proprietário da agência Doce Angra)
diz que os barcos legalizados estão sendo notificados, mas os ilegais estão
trabalhando livremente.
Klauber Valente apresenta o calendário de eventos propostos a partir de maio. Breno
Sant'Ana pede que o mesmo seja encaminhado por e-mail para as pousadas.
Klauber Valente diz que está tentando inserir um evento na Vila Histórica de
Mambucaba.
Lilian Carvalho diz que gostaria de realizar uma reunião do Polo Gastronômico com
os meios de hospedagem e agências de turismo. Jacqueline Queiros sugere que
também sejam convidados os corredores turísticos.
Klauber Valente encerra a reunião às 12h45.
Eu, Amanda Salazar, redigi esta ata.
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LISTA DE PRESENÇA DA REUNIÃO
Câmara setorial ou
entidade
Presidente

Membro

Presente

Klauber Valente de Carvalho

x

Titular: Mariana Elias Gonçalves

x

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

x

2º suplente: Luciano Andrade dos Santos
Titular: Eny Góes Salviano
Associação
Brasileira da Ind.
de Hotéis – ABIH

Instituto Estadual
do Ambiente –
INEA

Fundação Cultural
do Município –
Cultuar
Secretaria
Municipal de Meio
Ambiente

2º suplente: Anderson Brum

x

Condomínios e

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

x
x

1º suplente: Mariana Almeida de Souza

x

2º suplente: Fábio Macedo Dias

x

Titular: Carlos Alberto Quintanilha
Agências,
Operadoras de
Turismo Náutico e
Guias de Turismo

x
x

Titular: Daniel Pinto de Amorim
Câmara Municipal
de Angra dos Reis

x

1º suplente: Antônia Clécia Leite
Delfôncio
Titular: Gino Zamponi

Angra Convention
& Visitors Bureau

Ausente

x

1º suplente: Célia Demezio de Sales
Firmino de Oliveira

x

2º suplente: Eufrásio Cipriano Feitosa
(vice presidente)

x

Titular: Dirceu Borin

x
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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

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

Titular: Natalino Galdino dos Santos

x

Marinas

Corredor Turístico
da Ponta Leste

Corredor Turístico
da Ponta Sul

Corredor Turístico
do Contorno

Corredor Turístico
do Centro

1º suplente: Marco Antônio Pereira Paiva

x

2º suplente: Alessandra da Silva Couto

x

Titular: Hugo da Silva Pereira Nunes

x

1º suplente: Leonardo Trisciuzzi Neto

x

2º suplente: Aglaia Castano Ferreira
Bazanella

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 –
Bananal a
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

x

Ilha Grande –
1º suplente: Marlúcia Pinto Pimenta
Longa a Parnaioca
2º suplente: Margareth Aparecida
Rodrigues

x

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

Ilha Grande – Dois
Rios a Freguesia
Meios de
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Hospedagem

1º suplente: Maria de Fátima Cruz
Rodrigues de Lima

x

2º suplente: Ana Maria Pinheiro Júdice

x

Titular: Lílian Carvalho de Almeida
Gastronomia

Turismo
Subaquático

Secretaria de
Governo

x

1º suplente: Regina Maria Nicolau Silva

x

2º suplente: Janine Arruda de Araújo
Raposo

x

Titular: Anderson Luiz Zumpano

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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