
Câmara Técnica de Turismo Náutico
Município de Angra dos Reis / RJ

Reunião Agosto/2015 

Relatório de Reunião 

Data:  13/08/2015

Hora: 14h ÀS 17h

Local: Sede do Sebrae Costa Verde 

PARTICIPANTES:

Amanda Salazar – TURISANGRA

Amanda Hadama – TURISANGRA

Ricardo Ermel – BR MARINAS 

Cipriano Feitosa – AGÊNCIAS, OPERADORAS DE TURISMO NÁUTICO E GUIAS DE TURISMO

Mariana Elias – URBANO E AMBIENTAL

Renato Sarmento 

Rafael Andreguetto – CREDENCIADO SEBRAE/RJ

PAUTA:

Plano de Ação

Relatoria

Assuntos Gerais

Diagnóstico elaborado pela TurisAngra

Minuta do Decreto de Cadastramento de Embarcações 

RESUMO

Plano de Ação

Feita a contextualização, foi apresentado o modelo de plano de ação e exemplo de como organizá-lo.

Como  não  houve  proposta  anterior  de  informações,  a  reunião  foi  pautada  pelo  alinhamento  de
entendimentos e atribuições das partes presentes.

Os presentes combinaram reunião no dia 24 de agosto na TurisAngra para elaboração do plano de ação
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e convite não somente aos membros da câmara técnica, mas também aos demais empresários do setor
e participantes da rede associativa.

A coordenação da reunião será do Cipriano.

RELATORIA

Foi definido que o empresário Cipriano será o relator das ações até aqui desenvolvidas e realizadas pela
Câmara para apresentação durante a reunião do COMTUR no dia 19 de agosto.

Na oportunidade deverá ser apresentado a constituição da câmara, quais são seus componentes, os
resultados da oficina de planejamento estratégico (papel, missão e visão) e reuniões realizadas, bem
como dos resultados do laboratório náutico.

Também  deverá  ser  apresentado  na  Câmara  o  documento  elaborado  pela  TurisAngra  sobre  o
ordenamento no município.

DIAGNÓSTICO ELABORADO PELA TURISANGRA

Foi  apresentado  pela  Turisangra  documento  contendo  cenário  do  turismo  náutico  no  município,
sistematizando as ações em andamento e apontando abordagens para temas ainda não enfocados. O
documento passou a fazer parte dos trabalhos da CTT Náutico. 

DECRETO DE ORDENAMENTO

Foi  debatido  sobre  a  nova  minuta  de  decreto  de  ordenamento  de  turismo  náutico  redigida  pela
Turisangra e que está sob análise da área de políticas públicas do SEBRAE.

Foi questionado quando o mesmo será apresentado para o COMTUR para análise e deliberação.

Após  análise  das  áreas  competentes  o  mesmo  será  enviado  para  câmara  para  análise  e  depois
deliberação pelo COMTUR.

Foi  relatado  pelo  moderador  que  diante  da  supressão  de  ordenamento  dos  cais  e  respectiva
penalização que fosse redigido em paralelo novo decreto sobre o tema.

A Turisangra informou que já há decreto vigente que trata do uso dos Cais, mas que antes de atualizar o
mesmo é necessário legalizar a estrutura que hoje não possui regularizações básicas (Inea e SPU).

Desta  forma  primeiro  irá  se  trabalhar  o  cadastramento  para  levantamento  de  informações  oficiais
acerca do setor do turismo náutico; legalizar a infraestrutura existente e posteriormente normatizá-la.

Encerrado a reunião foi estabelecida a data de 14 de setembro às 14h para a próxima reunião da câmara.
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