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Aos dezoito dias do mês de março de 2015, Cipriano Feitosa (vice-presidente) inicia a reunião
justificando a ausência de Silvia Rubio (presidente), que está em reunião do Prodetur no Rio
de Janeiro.

Cipriano Feitosa diz que, no Fórum da Costa Verde, realizado pelo Estado percebeu que de
algum modo, o Estado está se esforçando para o desenvolvimento do turismo.  Diz que os
municípios  apresentaram  suas  ações  e  pediram  apoio  ao  Estado.  Diz,  também,  que  a
TurisANGRA apresentou  suas  propostas.  Fala  sobre  a  aproximação  do  poder  público  e
privado. Diz que o Angra Convention não enviou representante. Diz que isto é muito sério,
pois fortaleceria a iniciativa público-privada.  Daniela Millan (conselheira) diz que o setor
privado não apresentou seus problemas, a exemplo de Paraty. Diz que os cais continuam em
desordem, e que nenhum dos problemas foi citado. Reforça que a iniciativa privada deve ter
bom relacionamento com o poder público.  Cipriano Feitosa diz que estas reclamações teriam
mais efeito se fossem formalizadas. Daniela Millan diz que o poder público municipal deve
interceder em diversas questões, como por exemplo, no problema de energia elétrica que sofre
toda a Costa Verde. Samir Assad (conselheiro) diz que deve ser feita uma união de todos os
poderes na luta pela energia elétrica. Diz que já é lei o cabeamento subterrâneo, que deve ser
feito pela concessionária. Daniela Millan diz que a falta de energia causa vários problemas
aos seus hóspedes. 

Cipriano Feitosa diz que cada município deve fazer seu “dever de casa”, cobrando soluções às
autoridades. Mariana Elias (conselheira) diz que se a população soubesse dos problemas faria
cobranças. Diz que faltam lugares onde reclamar. Diz que os processos de reclamação devem
ser  compilados,  talvez  num  aplicativo.  Propõe  a  criação  de  um  sistema  eletrônico  para
agilidade do processo de reclamações. Diz que toda vez que esse assunto é abordado, sente
uma reação negativa do poder público, como um incômodo. 

Daniela  Millan  diz  que  estão  faltando  soluções  para  a  grande  maioria  dos  problemas
propostos  pelo  Conselho  Municipal  de  Turismo.  Lilian  Reis  (conselheira)  diz  que  os
conselheiros devem trazer as propostas de suas câmaras setoriais. 

Mariana  Elias  diz  que  o  aplicativo  tornaria  pública  todas  as  reclamações.  Diz  que  os
conselheiros deveriam utilizar uma planilha de metas, de tarefas de cada um e que o aplicativo
deveria ter um moderador. 
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Daniela Millan diz que houve lixo na chegada dos turistas no sábado de carnaval. Diz que na
reunião de fevereiro foi colocado este assunto, mas que não houve solução. Lilian Reis diz
que todo o centro da cidade está sofrendo com o acúmulo de lixo. Diz que o turista passa
durante a madrugada no centro e encontra lixo por todo lado. 

Hélio Millan diz que a feira do Aterro do Carmo - “barraquinha” também produz muito lixo,
principalmente quando acaba o evento. Todos concordam que o evento é prejudicial à cidade.
Samir  Assad  diz  que  o  evento  perdeu  sua  tradição.  Todos  concordam  que  prejudica  o
comércio,  estacionamento,  etc.  Samir  Assad  diz  que  se  o  aterro  fosse  fechado  e  o
estacionamento  cobrado,  poderia  ser  repassado  o  lucro  para  a  igreja.  Marco  Antônio
(conselheiro) diz que sabe de uma lei em que o comerciante da cidade deveria ter prioridade
em montar barracas em eventos. Cipriano Feitosa diz que o organizador alegou que o Aterro
do Carmo tem mais visibilidade. Diz que, na Praia do Anil, tem muitos pedaços de vergalhão,
o  que  prejudica  a  montagem  das  barracas.  Cipriano  Feitosa  diz  que  deve  haver  uma
mobilização de todos. Andrei Lara (conselheiro) diz que a comunidade católica representa
60% da população de Angra, e que é tradicional. Ressalta que nenhum prefeito teve coragem
de acabar com o evento. Lilian Carvalho diz que poderiam ser feitas propostas novas, em que
o  artesanato  e  produtos  de  Angra  fossem  os  expositores,  através  de  associações  e
organizações. Andrei Lara (conselheiro) diz que a Irmandade de São Benedito é radicalmente
contra  o  fim  do  evento.  Lilian  Carvalho  propõe  a  realização  de  uma  reunião  com  os
responsáveis  pelo  evento,  com  a  TurisANGRA,  conselheiros  e  associação  de  comércio.
Andrei Lara propõe que os representantes da Câmara Municipal ajudem nesta mobilização.
Diz que se houvesse um centro de convenções na cidade, o evento poderia ser realizado lá.
Diz que, inicialmente, os conselheiros deveriam se reunir com a prefeita. Cipriano Feitosa diz
que nesta reunião deve envolver os comerciantes. Todos concordam que vai ser proposta de
melhoria do evento, e não o fim do mesmo.

Andrei Lara diz que a Prefeitura deveria acatar as decisões do Conselho de Turismo, mas diz
que isto só ocorre no Conselho de Cultura. Reforça que as demandas do Conselho devem ser
ouvidas com seriedade. 

Cipriano Feitosa propõe a redução do tempo de atracação de 20 minutos no Cais do Carmo,
tendo em vista que o espaço é limitado, e que só pode encostar um barco por vez. Alexsandro
Viana (Patrulha do Turismo) pergunta se é possível encostar o barco de popa para embarque.
Cipriano Feitosa propõe o embarque em uma área de 20 metros no Cais de Santa Luzia.
Reforça que as agências terão problema no feriado da Semana Santa e São Jorge, Alexsandro
Viana diz que vai verificar com a Silvia e com a Capitania dos Portos a possibilidade de
embarque de popa. 

Mariana Elias propõe a inserção das soluções e demandas do conselho na ata, enviada a todos
os conselheiros. 

Daniela Millan diz que deve haver bom senso no tempo de embarque no Cais do Carmo.
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Cipriano Feitosa propõe o tempo de embarque em no máximo 15 minutos.  Diz que falta
algum rádio comunicador, ou celular para contato direto com a polícia, caso aconteça alguma
ocorrência.

Daniela  Millan  pede  que  seja  encaminhado  um  pedido  ao  Delegado  Benitez  para  a
implantação de uma Delegacia de Turismo para a cidade, conforme foi mencionado no Fórum
de Turismo, realizado pela SETUR.

Cipriano  Feitosa  comenta  que,  recentemente,  foi  abordado,  na  reunião  do  ComTur,  uma
solicitação para o trailer da Polícia para as redondezas do cais e questiona a Lílian Carvalho
se a solicitação foi atendida, mas ela diz que isso não aconteceu, e relata as situações de uso
de drogas e violência que ocorrem ao longo do cais,  desmotivando a ida dos turistas aos
restaurantes. Por esse motivo, o Conselho solicitou a presença da PMERJ na próxima reunião
para esclarecer essas questões que não foram atendidas e também convocar a participar da
próxima reunião o Subsecretário de Segurança Pública.

Alguns  problemas  remanescentes  sobre  o  cais  foram  abordados,  pedindo  a  presença  do
Secretário de Pesca e do Subsecretário de Trânsito em uma reunião para solucionar esses
problemas.

Mariana Elias diz que está faltando o planejamento e a objetividade do Conselho e que não
adianta sempre reclamar do mesmo problema, visto que o mesmo não está sendo solucionado.

Lílian Carvalho cita o exemplo de organização que os restaurantes têm e os benefícios que
conseguiram com o esforço deles, sem necessitar da prefeitura. Anderson Zumpano diz que
falta uma conectividade entre a PMAR e os empresários, devendo os empresários se reunirem
com os Secretários e exporem problemas e soluções que podem ser realizados em conjunto.

Mariana  Elias  diz  que  o  ponto  de  partida  para  essa  conectividade  é  o  planejamento  dos
Conselheiros, dizendo que os interesses do Conselho tem que ser do todo e não de cada um
em particular, tendo uma visão macro das situações.

Lílian Carvalho se propõe a procurar os responsáveis pelo comércio da cidade para dar um
novo formato à feirinha que ocorre no Aterro do Carmo, trazendo um parque seguro para que
as mães possam fazer compras sem preocupação, atividades culturais, entre outras.

Daniela Millan diz que Silvia Rubio prometeu uma reunião com a Capitania dos Portos para
conversar com o Conselho. Andrei Lara sugere a realização de um fórum interno discutindo
deveres e direitos dos Conselheiros.

A reunião foi encerrada às 12h17.

Eu, Amanda Salazar, redigi esta ata.
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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

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 

Titular: Carlos Alberto Quintanilha x

1º suplente: Célia Demezio de Sales 
Firmino de Oliveira

x
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Guias de Turismo

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 
Rios a Freguesia

Titular: Aglaís Aparecida dos Santos 
Siqueira Bego

x

1º suplente: Altair Lopes Martins x
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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
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