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Silvia Rubio (presidente) inicia a reunião às 10h20min falando sobre o feriado da próxima
semana. Parabeniza Mariana pela iniciativa de montar o grupo de whatsapp do Conselho de
Turismo.  Apresenta Klauber  Valente,  futuro presidente da TurisANGRA a partir  de 1º  de
maio. Diz que estão num processo de transição. Alega que está saindo por motivos pessoais, e
que sai  com a sensação de dever  cumprido.  Diz que o novo presidente está  inteirado do
processo do turismo na cidade.

Dirceu Borin (conselheiro) alega que a prefeita falara que o presidente da TurisANGRA seria
do trade turístico. Disse que está disposto a sair dos conselhos de que participa, pois entende
que deveriam ser nomeadas cinco pessoas do trade turístico para gestão da TurisANGRA
durante seis meses, a fim de verificar se seriam capazes de gerir a TurisANGRA. 

Silvia Rubio diz que o Ilha Grande Sustentável é um importante projeto para a Ilha Grande.
Diz que o Batalhão de Polícia tem quase tudo preparado para a Delegacia de Turismo, mas
ainda  precisa  de  pessoal.  Silvia  Rubio  diz  ainda  que  será  agendada  uma  reunião  com a
TurisRio para tratar especificamente da Ilha Grande. 

Silvia Rubio pede que todos se apresentem. 

Daniela  Millan  (conselheira)  reforça  a  necessidade  de  agendamento  de  reunião  com  a
Capitania dos Portos. Silvia Rubio diz que vai realizar ação conjunta de ordenamento durante
o próximo feriado. Daniela Millan diz que ações de ordenamento estão acontecendo às 06h, o
que considera bom, mas que a ordem dos barcos no cais ainda precisa de ajustes. Hélio Millan
(conselheiro) diz que muitos barcos das pequenas praias da Ilha Grande estão sofrendo com a
desordem. Silvia Rubio diz que haverá equipe da TurisANGRA às 06h no cais durante o
feriado. 

Lílian Carvalho (conselheira) elogia as ações de ordenamento, dizendo que fez um passeio de
barco com a família, e que viu organização nas praias em que foi. Diz que o mar estava bem
limpo, e que o desembarque não foi demorado. Silvia Rubio diz que houve uma infestação de
ratos em Cataguás, mas que prontamente a equipe da Prefeitura solucionou o problema. Silvia
Rubio  elogia  a  atuação da  Capitania  dos  Portos.  Silvia  Rubio  diz  que eles  estão  sempre
presentes no Cais de Japariz. Propõe um agradecimento à Capitania em nome do Conselho de
Turismo. 
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Anderson  Zumpano  (conselheiro)  elogia  a  atuação  da  Polícia  Federal  na  apreensão  de
mercadorias nas “barraquinhas”. 

Silvia Rubio diz que a obra do Cais do Abraão ficará pronta em um mês. Diz que o Cais de
Santa  Luzia  demorará  cerca  de  dois  meses  para  ficar  pronto.  Diz  que  as  obras  estão
aceleradas.  Lilian  Carvalho  diz  que  falta  orientação quanto  ao  local  de  embarque.  Silvia
Rubio  responde  que  tem  seis  banners  espalhados  pelo  cais  com  as  informações.  Todos
sugerem a colocação de placas. Samir Assad (conselheiro) sugere que seja inserido um mapa
de localização nestas placas.

Silvia Rubio diz que está preparando um balanço de atividades, e que gostaria de apresentá-lo
numa reunião extraordinária no dia 28 de abril, às 10 horas. Anderson Zumpano pede que seja
feita também uma projeção das atividades e projetos de 2015. 

Mariana Elias (conselheira) diz que propôs algumas pautas para esta reunião e mostra sua
preocupação quanto à nova presidência. Diz que o conselho deveria ter sido avisado com
antecedência.  Diz  que  o  conselho  de  turismo  não  é  atuante.  Alega  que  as  reuniões  são
tumultuadas e que não vê as ações sendo colocadas em prática. Diz que a comunicação com o
conselho deve ser mais efetiva. Diz que o conselho deve ser mais ouvido. Silvia Rubio diz
que falta uma consolidação dos fatos. 

Silvia Rubio diz que aumentou em 200% o pedido de legalização das empresas de turismo
náutico. Mariana Elias diz que todos do conselho devem ter uma visão empresarial. Waldir
Firmino (conselheiro) diz que a fundação deve funcionar corretamente. Silvia Rubio diz que
devem ser feitas reuniões setoriais, o que praticamente não acontece. Waldir Firmino diz que
deve ser feito um planejamento para até 2016.

Mariana Elias diz que falta um plano geral de turismo. Silvia Rubio diz que há um plano de
turismo na TurisANGRA. Informa que haverá um Seminário de Turismo de Base Comunitária
em junho, em Paraty. Diz que o conselho possui uma câmara setorial de turismo náutico, mas
que  é  pouco  participativo  nas  ações  do  Sebrae.  Lilian  Carvalho  diz  que  o  grupo  de
gastronomia está bastante mobilizado em diversas ações e projetos. 

Silvia Rubio pede que os conselheiros apresentem suas propostas e resultados de reuniões de
suas câmaras setoriais.  Lilian Carvalho diz que uma reunião mensal  é insuficiente  para a
solução dos problemas. Silvia Rubio diz que o salão da TurisANGRA está disponível a todas
as câmaras setoriais realizarem suas reuniões.

Carlos Quintanilha (conselheiro) questiona o andamento da exigência de guia de turismo nos
barcos acima de 40 pessoas, contida no projeto Turismo Legal. Silvia Rubio responde que o
projeto está em andamento e que a exigência será mantida. Carlos Quintanilha pede que seja
feita maior interação dos guias de turismo, projeto Turismo Legal e SENAC.
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Silvia Rubio diz que deve ser feita uma planilha com o andamento dos projetos e ações. Cita
que a TurisANGRA está participando da ABITUR.  

Klauber Valente agradece a participação de todos no conselho e diz que o governo valoriza
muito os conselhos municipais. Diz que o setor de turismo realmente deve se proteger. Alega
que o município tem problemas e desafios de grandes cidades. Diz que o turismo é feito pelos
empresários  e  prestadores  de  serviço.  Diz  que  as  demandas  são  as  mesmas  há  anos  –
divulgação,  ordenamento,  etc.  Diz  que  a  atividade  turística  tem  de  ser  valorizada,  e,
principalmente,  que  a  população a  valorize,  saiba  receber  as  pessoas.  Diz  que  o  turismo
depende de todos, e que o governo sempre estará disposto a ouvir o Conselho, com suas
demandas, informando ainda, que as soluções do governo partirão destas demandas.

Mariana Elias diz que o turismo deveria ser a “chave” da cidade,  como a atividade mais
importante, sendo uma atividade desenvolvida com mais respeito. Diz que as reuniões são
exaustivas, e que todos devem mudar a postura. Reforça que o conselho deveria estar mais
conectado à TurisANGRA. Diz que a TurisANGRA deve ouvir mais o Conselho. Samir Assad
diz que, apesar de todos os problemas, sente que o conselho é bem ativo, que sempre tem
quórum, diferentemente dos outros Conselhos em que participa. 

Lilian Carvalho diz que Silvia Rubio foi uma das pessoas mais participativas e atuantes que já
passaram pela TurisANGRA. Breno Sant'Ana a parabeniza pela realização do II Seminário de
Turismo. Anderson Zumpano a agradece e parabeniza por ter aberto um canal de comunicação
com o Conselho de Turismo. Anderson Zumpano diz que trabalhar o turismo em Angra dos
Reis é fácil, mas que todos devem ser escutados. Pede a transparência dos gastos públicos.
Diz que o empresariado não quer apoiar o poder público. 

Dirceu Borin propõe que a TurisANGRA volte a ser uma Secretaria de Turismo, pois ainda
não  conseguiu  se  autossustentar.  Silvia  Rubio  responde  que  a  TurisANGRA tem verbas
próprias.

Marisa Ladislau (conselheira) elogia Silvia Rubio por sua atuação e dá as boas vindas ao
Klauber Valente. Coloca a Cultuar à disposição de todos. Diz que passou pela Estrada do
Contorno, e diz que esta deveria ser tratada com mais carinho, pois está muito abandonada.
Samir Assad propõe uma reunião específica sobre este assunto. 

Emília Hard (conselheira) diz que a cidade deve ter mão de obra qualificada. Diz que deveria
voltar a ter grade de turismo na rede municipal. Diz que o grupo do Cederj está colhendo
assinaturas e vai levar para a Câmara Municipal, solicitando o retorno da grade de turismo no
ensino público.

Dirceu Borin diz que a TurisANGRA deve parar de abraçar certas causas, como por exemplo,
realização de obras e fiscalização. Diz que os guardas de trânsito devem ser mais amáveis
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com os turistas.

Silvia  Rubio diz  que todos os setores da Prefeitura de Angra estão em greve,  mas que a
TurisANGRA está em pleno funcionamento. 

Waldir Firmino diz que a TurisANGRA deveria ter renda para suas ações. Diz que está muito
preocupado com a situação política da cidade. Diz que a cidade deveria ter um aeroporto.
Parabeniza Silvia por sua atuação na TurisANGRA. 

Dirceu Borin propõe um calendário de eventos turísticos integrado da Costa Verde.

Mariana Elias solicita que as reuniões sejam operacionalizadas. Pede sugestão a todos. Silvia
Rubio diz que, na reunião do dia 28 de abril, será feita uma prestação de contas das ações e
andamento dos projetos. Pede que todas as câmaras setoriais apresentem o planejamento de
suas ações. Klauber Valente propõe a apresentação do calendário de eventos da cidade, que
será reformatado para esta apresentação. Mariana Elias propõe um ordenamento da reunião.
Diz que vai estudar o regimento interno e vai propor uma modificação no mesmo. Pede que
seja apresentado um balanço financeiro mais simples, principalmente dos recursos próprios da
TurisANGRA. Reforça que deve ser apresentada uma planilha das ações e status das mesmas. 

Silvia Rubio encerra a reunião às doze horas e cinco minutos. 

Eu, Amanda Salazar, redigi esta ata.

LISTA DE PRESENÇA DA REUNIÃO
 
Câmara setorial ou

entidade
Membro Presente Ausente

Presidente Maria Silvia Rubio 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

Av. Júlio Maria, nº 10 (sobrado) – Centro
CEP: 23.900-502 – Angra dos Reis/RJ.

(24) 3367-7866 / 3367-7826 (CIT)
www.turisangra.com.br



Estado do Rio de Janeiro
MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS
Fundação de Turismo de Angra dos Reis
Conselho Municipal de Turismo

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 
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
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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

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
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2º suplente: Everson Nascimento Lisboa x
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