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ATA 003/2021 

Assunto: Reunião do COMTUR 

Tema: 3ª Reunião Ordinária do Conselho Municipal de Turismo de Cananéia-SP  

DATA: 02/06/2021 Horário 
início: 

10:00 - Horário 
término: 

12:30 

Participantes 

Nome Completo Cargo/Ocupação Setor Lista de 
presença 

1. Amanda 
Yoshinaga E. 
Doria 

Representante dos 
Restaurantes 

COMTUR AUSENTE 

2. Domingo Soto Presidente COMTUR PRESENTE 

3. Evelise Teixeira 
Moaes 

Diretora Depto. Mun. Turismo e 
Lazer Cananéia 

PRESENTE 

4. Edison Rodrigues 
do Nascimento 

Gestor Parque Estadual da Ilha 
do Cardoso 

PRESENTE 

5. Kira Gordon Representante das 
Agências de turismo 

COMTUR AUSENTE 

6. Rafael Xavier Representante dos 
Monitores Ambientais 

COMTUR PRESENTE 

7. Raphael Barakat Representante dos 
Restaurantes e 

similares 

COMTUR PRESENTE 

8. Mariana Aude 
Ferreira da Silva 

Representante do 
Turismo Náutico 

COMTUR PRESENTE 

9. Julio Verna Representante do 
TOP Destinos 

Turísticos 

CONVIDADO PRESENTE 

10. Sociedade Civil Munícipes CHAMAMENTO 
PÚBLICO 

PRESENTE 

Aos dois dias do mês de junho 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 terceira reunião ordinária do COMTUR do presente ano. A 
pauta sugerida previa Apresentação sobre o Prêmio TOP Destinos Turísticos 2021, 
Feedback sobre a parceria com a Etec de Registro para oferta do curso de Guia de 
Turismo e andamento do Concurso Embaixadores do Ribeira. O presidente do 
conselho, Domingo Soto, iniciou a reunião desejando boas-vindas aos membros do 
conselho, convidados e participantes, na sequência passou a fala para Evelise Moaes 
diretora municipal de Turismo e Lazer e representante da cadeira pública do turismo a 



PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA DE CANANÉIA 
Estado de São Paulo 

“Cidade Ilustre”  
– Primeiro Povoado do Brasil –  

__________________________________________ 
 

________________________________________________ 

Departamento Municipal de Turismo e Lazer 
Avenida Pinta, nº 59 – Retiro das Caravelas – Cananéia/SP - CEP. 11990-000 

Fone/Fax: (13) 3851 – 1931/ 3851-1930  Email: turismo@cananeia.sp.gov.br 

 

proferir palavras de apresentação do primeiro assunto da pauta. Evelise agradeceu e 
desejou boas-vindas aos participantes apresentando, imediatamente, o Sr. Julio Verna, 
representante do Top Destinos 2021 que foi convidado a transmitir orientação sobre o 
concurso e convite ao empresariado local para adesão à campanha que virá como um 
estímulo à divulgação dos estabelecimentos comerciais locais dentro da plataforma de 
votação. Julio iniciou sua fala agradecendo o espaço e manifestando alegria pela 
oportunidade, na sequência apresentou brevemente as características do concurso e 
logo focou na estrutura de marketing que a plataforma do concurso promove, 
explicando cada aba e suas funções. Julio mostrou toda a interface de votação 
evidenciando em quais delas é possível visibilidade para estabelecimentos comerciais 
e para divulgação do destino, salientou que a publicidade contida na página 
permanecerá até o mês de novembro, mesmo após o encerramento do concurso. Após 
todas as explicações pertinentes à plataforma participantes tiveram espaço para 
perguntas e dessas discussões foram sugeridas algumas melhorias para facilitar a 
compreensão da plataforma pelo votante. Julio finalizou sua apresentação 
agradecendo a atenção e se colocando a disposição para auxiliar. Em seguida, Evelise 
fez as honras de agradecimento pela participação de Julio, que encerrou sua 
participação para continuidade da pauta. Evelise explanou sobre a parceria com a Etec 
de Registro para promoção do vestibulinho 2° semestre de 2021 com a oferta do curso 
EAD em Guia de Turismo, enfatizou a importância da parceria para o município e para 
o setor, sinalizando que a demanda de inscritos por Cananéia foi expressiva, conforme 
informação do diretor da unidade. Na sequência, Domingo informou sobre o andamento 
das ações do concurso Embaixadores do Ribeira e sobre a atuação do COMTUR nas 
tratativas pertinentes. Por fim, Domingo encerrou a reunião delineando possíveis 
pautas para a próxima reunião. 

A presente ATA firma-se como registro da reunião, sem nada mais a declarar fica 
lavrada por mim Evelise Moaes, diretora do departamento municipal de Turismo e 
Lazer, que após lida e aprovada será assinada pelos participantes. 

 
 

Cananéia, 03 de junho de 2021. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 


