Câmara Técnica de Turismo Náutico
Município de Angra dos Reis / RJ
Reunião Novembro/2015
Relatório de Reunião
Data: 24/11/2015
Hora: 14h30 às 17h00
Local: Sede do Sebrae Costa Verde

PARTICIPANTES:

Amanda Hadama – TurisAngra
Amanda Salazar – TurisAngra
Cipriano Feitosa – Agências, Operadoras de Turismo Náutico e Guias de Turismo
Rafael Andreguetto – Consultor do Sebrae
Samir Assad – Secretaria de Meio Ambiente
Thiago Ruivo – Sebrae

PAUTA:
Informes: Minuta de Decreto de Cadastramento de Embarcações
Plano de Ação
Câmara Técnica – Trabalhos em 2016

Assuntos Gerais

RESUMO
INFORMES
Foi dado informe sobre o andamento da promulgação do decreto que institui o cadastramento
obrigatório de embarcações que operam com trasporte turístico e turismo náutico. Este ainda se
encontra na Procuradoria do Município. A PGM insiste na questão da competência da TurisAngra para
realizar cadastramento. Alega que se trata de uma prerrogativa do Ministério do Turismo. A TurisAngra
explicou reiteradas vezes que o cadastramento da frota proposto pelo decreto é de natureza diversa do
Cadastur. Em paralelo aos argumentos, a TurisAngra está em contato com o Ministério do Turismo na
tentativa de conseguir uma declaração formal do órgão sobre a legitimidade da proposta de
cadastramento de embarcações.
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PLANO DE AÇÃO
Após as inúmeras contribuições ao longo das reuniões anteriores e dos e-mail trocados, foi apresentado
a versão final do plano. Os presentes ainda propuseram alguns ajustes. Produto final em anexo.

TRABALHOS DA CÂMARA TÉCNICA EM 2016
Foi feita sugestão para mudança de status da câmara. De câmara ligada ao Comtur, o grupo seria

transformado em GTT Náutico (a exemplo do GTT nacional e estadual) instituído por meio de
decreto municipal. A sugestão é porque as ações propostas no plano de trabalho extrapolam o
escopo de atuação do COMTUR, diz respeito ao âmbito maior de governança que inclui
planejamento territorial, marinha etc.
O encaminhamento foi levar a proposta para o Comtur na reunião do dia 16/12. Ficou
estabelecido, também, que nessa ocasião, serão entregues ao conselho toda a documentação
produzida pela câmara: planejamento estratégico, atas, plano de ação, minuta de decreto etc.

ASSUNTOS GERAIS
Cypriano abordou novamente o assunto sobre as novas exigências da Capitania dos Portos sobre a
qualificação dos marinheiros. Disse que a ATAR – Associação das Agências de Turismo de Angra dos Reis
– protocolou um ofício na Capitania solicitando revisão da resolução, uma vez que não é viável se
adequar a curto prazo, e que novas estratégias fossem construídas em conjunto.
Amanda Hadama também informou que será criada um espaço no site institucional da TurisAngra no
qual serão disponibilizados todos os documentos produzidos pela CTT Náutico e pelo Projeto.
No Mês de Dezembro, o encontro da Câmara Técnica será feita no Comtur.
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