
 

 
 
 

ATA 001/2021 

Assunto: Reunião do COMTUR 

Tema: 1ª Reunião Ordinária do Conselho Municipal de Turismo de Cananéia-SP  

DATA: 07/04/2021 Horário início: 09:30 Horário término: 12:30 

Participantes 

Nome Completo Cargo/Ocupação Setor 

1. Amanda Yoshinaga E. 
Doria 

Representante dos 
Restaurantes 

COMTUR 

2. Domingo Soto Presidente COMTUR 

3. Edison Rodrigues do 
Nascimento 

Gestor Parque Estadual da Ilha do 
Cardoso 

4. Evelise Teixeira Moaes Diretora Depto. Mun. Turismo e Lazer 
Cananéia 

5. Fred Del Nero Empresário EICA 

6. Kira Gordon Representante das 
Agências de turismo 

COMTUR 

7. Lucas Citele Candido Mestrando Oceanografia Biológica - 
IOUSP 

8. Mariana Aude Ferreira 
da Silva 

Representante do Turismo 
Náutico 

COMTUR 

9. Rafael Xavier Representante dos 
Monitores Ambientais 

COMTUR 

Aos sete dias do mês de abril do ano dois mil e vinte um, reuniram-se na sala de 
ambiente virtual google meet, integrantes do Conselho Municipal de turismo de 
Cananéia para tratativas da primeira reunião ordinária do COMTUR do presente ano. 
A pauta sugerida alinhou apresentação concisa do plano de gestão do departamento 
municipal de turismo e lazer com foco para orientação a respeito da regularização do 
trade junto ao Cadastur, revisão e retomada da Lei dos monitores ambientais e 
discussão sobre possibilidade de revisão da Lei 2.205/2013. 

A diretora do departamento de turismo e lazer, Evelise Moaes, iniciou a reunião 
apresentando brevemente um compilado do plano de ação organizado para a gestão 
2021-2024 e tratou mais pontualmente das diretrizes previstas quanto à regularização 
dos prestadores de serviços do trade turístico local junto ao Cadastur, bem como a 
busca ativa para divulgação do Selo Turismo Responsável e feedback das reuniões 
com equipe da Setur/SP quanto aos planos do Estado para o Vale do Ribeira com a 
proposta Vale do Futuro, Plano 20-30, Rotas cênicas e Crédito emergencial para 
microempresas pelo Desenvolve SP. Na sequência, o representante dos monitores 
ambientais Rafael Xavier, explanou sobre a importância de retomada das discussões 
sobre a aplicação da lei dos monitores ambientais tornando obrigatória a contratação 
para ônibus e vans que entram na cidade, trazendo à conversa propostas 
anteriormente tratadas e que não foram conduzidas conforme o esperado. Em seguida, 
o grupo discutiu pontos para revisão da lei 2.205/2013 e reestruturação do COMTUR 
enfatizando a inclusão da cadeira de Educação, por ser obrigatória na composição do 
poder público, e de suplentes para cada representação. Logo depois, os participantes 
levantaram diversas questões associadas ao planejamento da atividade turística no 



 

município como oferta de capacitação para atendimento, formação de monitores 
ambientais e Guias de Turismo, ativação do PIT, capacitação em idiomas para 
monitores, classificação dos monitores,  participação ativa do trade nas decisões, 
sinalização turística, calendário de eventos, estruturação de roteiros como Ilha do Bom 
Abrigo e Caminho do Peabiru, organização de dados e informações em pastas de drive 
virtual para dar visibilidade aos trabalhos, possibilidade de incluir cadeiras para o 
Legislativo, transporte turístico, Associação comercial e ONG com vistas a contemplar 
os 2/3 de representação do setor privado, rever cadeiras do setor privado não atuantes, 
modificação da nomenclatura da representação Ilha do Cardoso para Fundação 
Florestal e repensar a possibilidade de reformulação do Regimento interno assim que 
forem ajustados a lei e a composição do COMTUR. 

Ao final, discutiu-se a situação da conselheira Mayra Henriques A. Ghion, 
representante do setor hoteleiro, que deixou de participar das ações do Conselho sem 
justificativa. Em conformidade com o parágrafo oitavo do regimento interno do 
COMTUR (decreto nº 042/2003), a conselheira foi exonerada sendo substituída pela 
conselheira Amanda Y. E. Doria, que ocupava a cadeira dos restaurantes, bares e 
similares, tendo sua indicação aprovada por unanimidade entre os conselheiros. Em 
consonância, a cadeira dos restaurantes, bares e similares passa a ser ocupada por 
Rafael Barakat. 

Como sugestão de pauta para a próxima reunião elencaram-se: Revisão da Lei de 
Criação do Conselho; Revisão do Regimento Interno do COMTUR; Apresentação do 
FUMTUR; Apresentação de encaminhamento de obras e convênios; Apresentação da 
previsão orçamentária da pasta de turismo. 

A presente ATA firma-se como registro da reunião, sem nada mais a declarar fica 
subscrita por mim Evelise Moaes, diretora do departamento municipal de Turismo e 
Lazer. 

 
Cananéia, 13 de abril de 2021. 
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