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Aos dezesseis dias do mês de junho de dois mil e quinze, Klauber Valente 
(presidente) inicia a reunião às 10h20, agradecendo pela concordância de todos na 
troca de data da reunião, em virtude de sua viagem para Foz do Iguaçu, onde a 
TurisAngra participará do Festival de Turismo das Cataratas. Diz que tem um 
calendário de feiras de turismo previsto para este ano. Diz que quanto à pauta, sobre 
a FITA, João Carlos Rabello não pôde vir nesta data. Diz que na semana anterior, 
esteve em reunião na Secretaria de Estado para patrocínio de ingressos para grupos 
da terceira idade, o que pode incrementar o público com esta parceria. Está pedindo 
que o estado patrocine 10 apresentações de teatro de grupos do Rio de Janeiro em 
áreas gratuitas, como programação adicional (a confirmar). Diz que a apresentação 
da FITA ficará para a próxima reunião. Sobre o Raid da Costa Verde, Klauber 
Valente diz que Dirceu Borin quer trazer empreendedores para conhecer Angra e 
Paraty em outubro.  
 
Klauber Valente inicia a apresentação de prestação de contas, mostrando matérias 
da TurisAngra publicadas em jornais, como Jornal do Turismo, Brasilturis e Voz da 
Cidade. Diz que a TurisAngra investiu 17 mil reais no evento do Tuaregues. Diz que 
o evento recebeu 2.400 motociclistas, com participação de 236 moto clubes. Diz que 
durante o feriado de Corpus Christi houve taxa de ocupação de 46%, e que a cidade 
recebeu 74 ônibus de turismo e 94 passeios náuticos, além de uma ação de 
conscientização nas praias com distribuição de folhetos.  
 
Klauber Valente diz que o fundo da TurisAngra possui mais de 944 mil reais em 
caixa, mas que ainda não está implementado. Diz que depende de uma operação 
contábil. Diz que as fontes de financiamento continuarão as mesmas – fluxo de 
ônibus e aluguel dos restaurantes do cais. E que será feita uma regulamentação 
através de decreto. Diz que vai visitar a cidade de Resende, onde o fundo funciona 
bem, e divulga o prazo de 40 dias para sua regularização em Angra. Gino Zamponi 
(conselheiro) questiona se o dinheiro dos navios não está no fundo. Klauber Valente 
explica que faz parte da fonte 10, que já é utilizado pela TurisAngra em despesas 
diversas. Diz que a TurisAngra vai gerir o bar da praça Zumbi dos Palmares e todos 
os quiosques do município, a fim de melhor administrar e arrecadar mais recursos 
para a entidade. Diz que são um total de 45 quiosques. Diz que a parte positiva será 
o aumento da arrecadação diretamente para a TurisAngra. Cipriano Feitosa 
(conselheiro) questiona como é feito o ordenamento dos ambulantes do Centro. 
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Klauber Valente responde que a fiscalização é feita pela Fiscalização de Posturas. 
Cipriano Feitosa destaca que a vinda dos pontos de ônibus para a Av. Júlio Maria 
trouxe desordem para a área. Klauber Valente ressalta que a Prefeitura está 
estudando soluções para a mudança de abrigos. Mariana Elias (conselheira) pede a 
relação dos quiosques e o valor de dívida de cada um deles. Questiona qual foi a 
proposta de decreto do fundo, tendo em vista que não foi discutido com os 
conselheiros. Klauber Valente diz que há anos o fundo da TurisAngra existe e não 
havia avançado na regulamentação. Diz que um especialista trabalhou no decreto, 
que consistia em: a criação do próprio fundo, inserir 3 novas fontes (5% do ISS de 
empresas turísticas, 0,5% dos royalties) e saldo remanescente da conta da atividade 
legislativa do município, tendo em vista que a Prefeitura recebe o saldo não utilizado 
pela Câmara Municipal. Diz que isto foi descartado, pois demandaria a modificação 
da lei, o que atrasaria a implantação do fundo. Diz que, com isto, o decreto propõe 
apenas a regulamentação. Mariana Elias pede que, na próxima reunião, seja 
informada a normativa completa do fundo municipal de turismo. Klauber Valente diz 
que os conselheiros são corresponsáveis pela gestão do fundo. César Augusto 
(convidado) diz que o Fundo Municipal de Meio Ambiente não possui caixa, por falta 
de depósito da Prefeitura em anos anteriores.  
 
Lilian Carvalho (conselheira) começa sua apresentação. Diz que será realizado, no 
dia 05 de agosto, o lançamento do Polo Gastronômico, e que todos serão 
convidados. Diz que fez uma parceria com uma empresa de eventos da cidade. Diz 
que sobre a Festa de N. Senhora da Conceição, sua ideia é reformular a festa. 
Começa a apresentar sua proposta, falando sobre a festa e sua tradição. Fala sobre 
os objetivos da reformulação, além de estrutura. Diz que o novo projeto objetiva 
potenciar a qualidade do evento e atrair fiéis de outras cidades, além de outros 
objetivos. Propõe-se a apresentar a proposta para a Irmandade e para a Paróquia do 
Centro. Klauber Valente diz que, nesta proposta, a Prefeitura custearia a estrutura, e 
que haveria estacionamento no final do aterro, porém sem a montagem de parque 
de diversões. Mariana Elias pergunta se o recebimento financeiro da igreja 
continuaria o mesmo. Lilian Carvalho diz que a intenção é aumentar a receita da 
igreja com o evento reformulado. Diz que está em fase de pré-projeto, e faria a 
apresentação de um projeto completo e orçado para a igreja, caso seja aprovado 
pelos conselheiros. Diz que grandes empresas da cidade teriam interesse em 
patrocinar o evento. Cipriano Feitosa destaca que os comerciantes devem participar 
da festa, tendo em vista que os vendedores das barracas são sempre de outros 
municípios. Todos apoiam a apresentação da proposta.  Cipriano Feitosa parabeniza 
Lilian pela iniciativa de criar o pré-projeto. Lilian Carvalho diz que vai propor que os 
comerciantes façam um saldão de suas mercadorias. Mariana Elias se mostra 
preocupada com o prazo do projeto e questiona quanto a igreja arrecada com o 
evento, tradicionalmente. Andrei Lara (conselheiro) pede que a Setorial de 
Entretenimento e Eventos seja inserida nas reuniões dos restaurantes. Lilian 
Carvalho diz que conseguiu reunir o setor gastronômico. Andrei Lara pede que seja 
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discutida com a igreja a mudança de local. Klauber Valente e Lilian Carvalho dizem 
que a área do evento deve ser grande, e que por enquanto, a área do Aterro do 
Carmo é a mais adequada.  
 
Sobre os conselheiros faltosos, Klauber Valente diz que mandou e-mails notificando-
os, e que vai removê-los do Conselho de Turismo. Mariana Elias questiona como 
seria feita a substituição. Andrei Lara diz que, a exemplo do Conselho de Cultura, 
seria realizada eleição específica para novas composições.  
 
Sobre o site do Ideias, Klauber Valente diz que o site não estava funcionando deste 
o início do governo. Diz que agora o site está no ar. Pede que os inventariados 
façam suas atualizações com o login e senha. Mariana Elias questiona como ficou a 
manutenção do site. Segundo Klauber Valente, a empresa Instituto Ideias disse que 
a Prefeitura não possuía um provedor capaz de suportar o conteúdo do site. Diz que, 
a partir de agora, a Prefeitura possui o domínio do site. Diz que a Subsecretaria de 
Informática passará a gerir o site, que será migrado de 
www.visiteangradosreis.com.br para o www.turisangra.com.br. Diz que deseja 
transformar o conteúdo do site em um aplicativo. Cipriano Feitosa pede que os 
empreendimentos do site possuam o Cadastur. Klauber Valente diz que começará a 
atualizar o cadastro dos empreendimentos, com a equipe da TurisAngra e fiscais da 
Prefeitura, com a intenção de possuir um cadastro.  
 
Cipriano Feitosa diz que 13 estabelecimentos de Angra foram multados pelo Procon 
Estadual, pela falta de itens básicos, como a falta de um livro de reclamações. 
 
Amanda Salazar (TurisAngra) informa aos membros da Câmara Especial de Turismo 
Náutico que será realizada uma oficina do Sebrae no dia 23 de junho, em local a ser 
confirmado. 
 
Sobre o andamento de itens da reunião anterior, Mariana Elias pede que seja o 
primeiro item de pauta das reuniões. Klauber Valente começa a apresentar itens 
falados na última reunião: 
Conselho Estadual de Turismo – reforça que a TurisAngra não possui cadeira.  
Papagaios – Cipriano diz que já estão providenciando os uniformes. 
Polo Gastronômico – Lilian diz que vão lançar o calendário de reuniões.  
Sobre a reunião específica da Ilha Grande, Amanda Hadama diz que a TurisRio está 
à disposição. No entanto, diz que a TurisRio pede que seja feito o ordenamento. 
Daniela Millan e Hélio Millan (conselheiros) dizem que a reunião sobre a Ilha Grande 
será para tratar de problemas estruturais diversos da Ilha Grande. Mariana Elias 
pede que o grupo do GT da Ilha Grande também participe da reunião. Klauber 
Valente diz que será agendada uma reunião para a próxima semana para definição 
de pauta da futura reunião com a TurisRio. Todos decidem que a reunião será 
realizada no dia 24.06, às 10 horas. Serão convidados  - Câmaras da Ilha Grande e 
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representante do GT Ilha Grande.  
 
Sobre o projeto do terminal pesqueiro, Klauber Valente diz que é cedo para detalhar 
o projeto, tendo em vista que ainda depende de financiamento externo, sabendo que 
não sabe quando poderá ser colocado em prática. Diz que a proposta seria utilizar a 
área do Cais de Pescadores e Cais do Carmo com a criação de estruturas 
industriais pesqueiras. Diz que o projeto custará de 30 a 40 milhões de reais, além 
de licenciamentos ambientais e liberação da área pela Cia Docas. Ainda assim, diz 
que na próxima reunião a Secretaria de Pesca fará uma apresentação. Carlos Kazuo 
(conselheiro) diz que o objetivo do projeto é o ordenamento, que beneficiará a 
economia da cidade e da atividade pesqueira.  
 
Samir Assad (conselheiro) diz que a equipe da Secretaria de Meio Ambiente fará 
uma apresentação mais detalhada na próxima reunião. Mostra um banner do projeto 
Parque do Mangue. Diz que se trata de uma área nobre mal explorada. Diz que a 
intenção é a criação de um parque na área do mangue, reformulação do CEA (com a 
instalação da Secretaria de Meio Ambiente) e instalação de áreas esportivas. 
Destaca que o projeto é autossustentável, através da cessão de prédios para a 
iniciativa privada, o que custearia o todo o projeto. Reforça que todo o detalhamento 
do projeto será feito pelos técnicos da Secretaria de Meio Ambiente. Mariana 
questiona como será feito o tratamento do esgoto na área. Pede que o saneamento 
da cidade seja inserido como pauta na próxima reunião. Diz que é absurda a 
poluição da Praia do Anil. Samir Assad sugere que o SAAE e a Secretaria Municipal 
de Obras sejam convidados para falar do saneamento. Alega que a obra será um 
grande legado para a cidade. Samir Assad começa a falar do projeto de 
requalificação do Centro Antigo, que também será detalhado posteriormente. Diz que 
o projeto propõe mudança no fluxo de veículos, principalmente por existirem ruas tão 
estreitas, como a Rua da Conceição. Propõe arborização e retirada de 
estacionamento, entre outros. Apresenta o projeto Parque do Carmo, no Aterro do 
Carmo, que consiste em um terminal pesqueiro, estação de barcas, terminal VLT, 
terminal de ônibus e outros equipamentos. Diz que a Prefeitura está negociando a 
cessão da área do Aterro do Carmo. Mariana Elias questiona a posição dos prédios 
a serem construídos dentro do projeto. Klauber Valente propõe a apresentação 
detalhada dos projetos da Secretaria de Meio Ambiente em uma reunião 
extraordinária, específica para isto.  
 
Daniel Gouvea diz que os navios chegam na alta temporada, e demonstra sua 
preocupação com a atracação de 30 escunas na Lagoa Azul, tendo em vista o 
excesso de passageiros nos pontos turísticos. César Augusto (convidado) diz que 
em nenhum lugar da Ilha Grande há estrutura para receber os turistas dos navios. 
Reforça que os turistas que ficam na Ilha Grande nas pousadas sofrem com a 
desordem. Carlos Henrique (conselheiro) diz que os turistas estão enfrentando 
superlotação e ordenamento, além do caos. Diz que o turista deve ser recebido de 
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forma organizada. César Augusto diz que antigamente os empreendimentos do 
Abraão apoiavam os navios. Diz que a situação dos navios já foi discutida diversas 
vezes em reuniões do conselho. Diz que o turismo de massa oriundo dos navios não 
é benéfico para a Ilha Grande. Klauber Valente diz que o turismo de massa dos 
navios é rentável para o caixa da TurisAngra, gerando cerca de 1 milhão de reais 
através da arrecadação por passageiros, anualmente. No entanto, diz que já 
observou que este assunto deve ser rediscutido, tendo em vista que o turismo de 
massa é prejudicial. Diz que a proibição dos navios na cidade seria um prejuízo de 
imagem para o destino. Propõe que o assunto seja colocado em pauta nas próximas 
reuniões com os conselheiros e os operadores. Mariana Elias propõe que o assunto 
dos navios seja discutido na reunião do Sebrae com a câmara de turismo náutico. 
Cipriano Feitosa (conselheiro) diz que a proporção de navios do continente e da Ilha 
Grande é irregular. Coloca sua preocupação quanto à desordem ocorrida nos cais, 
principalmente, em dias de navios. Diz que o setor náutico do Abraão deve se reunir 
para organizar o setor, assim como os empresários do continente se reuniram. César 
Augusto diz que o Abraão possui muitos barcos, a maioria ilegais. Reforça ainda que 
houve aumento de ilegais e diminuição da fiscalização. Diz que o empresário 
legalizado não está tendo qualquer vantagem em relação aos ilegais. Mariana Elias 
reforça que os empresários do Abraão devem se organizar. Diz que estes devem 
contar com o apoio da TurisAngra. Klauber Valente diz que vai marcar uma reunião 
específica sobre os navios. Diz que os cais estarão prontos até o dia 15 de julho. 
Daniel Gouvea pede para ver o memorial descritivo da obra, alegando que poucas 
coisas foram feitas na obra. Klauber Valente reforça que as obras ainda não foram 
concluídas. Daniel Gouvea diz que o cais do Abraão não foi bem construído. Klauber 
Valente se compromete a detalhar as obras na próxima reunião. Daniel Gouvea diz 
que o cais é horrível para a operação dos barcos. Diz que o dinheiro dos navios 
deveria ser usado para a reforma correta do Cais do Abraão. Carlos Henrique diz 
que houve grande aumento de horários de flex boats. Klauber Valente diz que é 
absurda a quantidade de horários de barcos rápidos.  
 
Fica definido o dia 08 de julho para apresentação dos projetos da Secretaria de Meio 
Ambiente.  
 
Klauber Valente diz que os navios são uma oportunidade de comercializar a Ilha 
Grande. Daniel Gouvea reforça sua preocupação com a depredação dos pontos 
turísticos. Klauber Valente destaca que a depredação não é causada apenas pelos 
navios.  
 
Andrei Lara sugere a criação de uma comissão de revisão do regimento interno. 
Mariana Elias e Amanda Salazar dizem que o regimento interno foi discutido pela 
nova composição do conselho.  
 
A reunião foi encerrada às 13h05.  
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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 

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 

Titular: Carlos Alberto Quintanilha x  

1º suplente: Célia Demezio de Sales  x 
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Turismo Náutico e 
Guias de Turismo 

Firmino de Oliveira 

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 
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 Titular: Aglaís Aparecida dos Santos  x 
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Rios a Freguesia Siqueira Bego 

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 

 


