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ATA EXTRAORDINÁRIA 

Assunto: Reunião Extraordinária do Conselho Municipal de Turismo de 
Cananéia-SP  

Tema: Andamento dos convênios DADETUR 

DATA: 14/06/2021 Horário 
início: 

10:00 - Horário 
término: 

12:00 

Participantes 

Nome Completo Cargo/Ocupação Setor Lista de 
presença 

1. Amanda 
Yoshinaga E. 
Doria 

Representante dos 
Restaurantes 

COMTUR PRESENTE 

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 AUSENTE 

9. Roney Pontes Coordenador de 
Convênios - PMEC 

CONVIDADO PRESENTE 

10. Gustavo Rezende Engenheiro Civil - 
PMEC 

CONVIDADO PRESENTE 

11. Sociedade Civil Munícipes CHAMAMENTO 
PÚBLICO 

PRESENTE 

Aos catorzes 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 e funcionários da Prefeitura Municipal da Estância de Cananéia para 
tratativas sobre o andamento dos convênios DADETUR. Domingo Soto, presidente do 
COMTUR, abriu a reunião apresentando o convidado Roney Pontes, coordenador de 
convênios da prefeitura, passando a palavra para Evelise Moaes, diretora do 
departamento municipal de Turismo e Lazer, para realizar mediação da reunião. 
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Evelise desejou boas vindas a Roney e também a Gustavo Rezende, engenheiro civil 
da prefeitura, que também estava presente para auxiliar na reunião. Em seguida, 
Evelise iniciou apresentação de tela e passou a palavra para Roney conduzir a reunião. 
Roney explicou cada objeto de convênio que ainda consta na planilha do sistema, 
salientando que são projetos de 2013 a 2019 os constantes. Roney detalhou a situação 
de cada um deles e suas principais problemáticas como abandono de obra por parte 
de empresas licitadas, devolução de recursos por parte da prefeitura, objetos em 
situação embargada, etc. Rafael Xavier, perguntou sobre como ocorre a fiscalização 
dessas obras, Roney respondeu que o processo é realizado por fiscal do DADETUR 
em parceria com os departamentos municipais envolvidos, situando também que os 
recursos são liberados por etapa e que há proposta do governo em instalar câmeras 
nas obras para acompanhamento das mesmas. Rafael falou também da importância 
do legislativo também participar do processo de acompanhamento e fiscalização 
dessas obras. Domingo, falou da importância de acelerar os processos que envolvem 
necessidades do turismo. Roney e Evelise explicaram que os processos de convênio 
DADETUR são morosos e que a melhor opção para escolha dos objetos, são aqueles 
que não demandem urgências latentes. Roney explicou, também, que os projetos têm 
a problemática da oscilação de valores e que a prefeitura sempre precisa fazer aditivo 
para concluir os processos. Além disso, lamentou quanto as dificuldades encontradas 
no processo, especialmente, com a falta de comprometimento das empresas em 
cumprir com as ordens de serviço. Explicou que o governo não está prorrogando 
convênios sem obra iniciada e que a prefeitura está trabalhando para não perder mais 
recursos e efetivar as obras previstas. Finalizando sua fala, Roney fez um apelo aos 
membros do COMTUR quanto ao envolvimento nas tratativas de convênios DADETUR 
para que cobrem o setor de licitação para aceleração dos projetos que já possuem 
recursos disponíveis. Evelise retomou a palavra reiterando as considerações de Roney 
indicando com exemplos como ocorrem tais processos, a fim de informar os 
participantes sobre a dinâmica. Enfatizou, ainda, que recursos DADETUR devem ser 
utilizados para geração de fluxo turístico e que o foco deve ser sim em projetos 
prioritários, porém naqueles que não demandem urgência em execução, tendo em vista 
o histórico da trajetória de tais contemplações no município. Evelise agradeceu a 
participação e disposição de Roney e Gustavo, salientando que a prefeitura está 
trabalhando de forma integrada entre os setores para efetivação de obras de 
infraestrutura turística tanto por convênio, quanto por outras vias de acesso. Por fim, 
Domingo retomou a palavra enfatizando preocupações e angústias de todo o trade 
quanto às obras de infraestrutura turística local e encerrou a reunião agradecendo aos 
participantes. 

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, 15 de junho de 2021. 
 
 



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 

 

 
ANEXOS 

 

 
 
 
 
 

 
 

                                

                                              
        

                                        
              

                   

         

                

                                     

                 



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 

 

 

 

         

                

                                          

                 

                

                                            

                        

                

                                

                        

                

                                                 
      

                    

         
                

                                  

                

                

                                                             

                      



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 

 

 

 

         
                

                                     

               

                

                                                           
          

                        

                

                                                          
                                

                 

                

                                         
     

                        

                

                               

                 

         
                

                         

                

                

                                             

                

                

                                             
     

                

                

                                          

                



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 

 

 

 

         
                

                                             
           

                

                

                                         
                       

                

                

                                             

                

                

                                                    
          

                

         

                

                                                   

                    



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 

 

 

 

                        


