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1ª ATA DE REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA 

 
1ª RE DO CONSELHO MUNICIPAL DE TURISMO DE 

JAPARATINGA-AL – COMTUR  
 

Data: 22 de abril de 2021, às 10 horas.  
Tipo: Virtual – Zoom 

 
 

Presentes os seguintes representantes, conselheiros e agentes públicos:  

- Thereza Dantas, Secretária de Turismo de Japaratinga e Presidente do COMTUR 
Japaratinga. 

- Thaís Santos, secretária do COMTUR Japaratinga e Diretora de Turismo da SETUR 
Japaratinga. 

- Ana Carvalho, Presidente Executiva do Costa dos Corais Convention & Visitors 
Bureau – CCCVB. 

- Lucas Victor, Diretor de Marketing da SETUR Japaratinga. 

- Paulo Sérgio, Secretário de Meio Ambiente da Prefeitura Municipal de Japaratinga. 

- João Nogueira, representando o CCCVB e Pousada Igarakuê - Japaratinga.  

- Cláudio Zanichelli, representante da Pousada e Restaurante Paraíso dos Coqueirais, 
Japaratinga.  

- Marcelo Cândido, Assistente Administrativo da SETUR Japaratinga.  

- Fernanda Prazeres, Assistente Administrativo da SETUR Japaratinga. 

 

Japaratinga, 
22 de abril de 2021 
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ATA 
 
 

1. Introdução 

 
Thereza Dantas, Secretária de Turismo, foi a primeira com a palavra, dando as boas-vindas aos presentes. 

 

2. Pautas da Reunião e Início do Debate 

Thereza Dantas apresenta a pauta da reunião, discriminada abaixo: 
 
 1. Aprovação do Projeto de Lei COMTUR/FUMTUR Japaratinga; 
 2. Planejamento Estratégico do Turismo em Japaratinga. 
 
Quanto ao ponto 1, comunica que deu um prazo para os interessados levantarem suas considerações e 
sugestões e que o Paulo Sérgio realizou algumas contribuições, assim como a Ana Carvalho. Informa que 
recebeu contribuições por e-mail enviadas por João Nogueira e por Cláudio Zanichelli. Disse também que 
sua equipe: Thaís Santos, Lucas Victor, Marcelo Cândido e Fernanda Prazeres, também contribuiu em 
discussão na SETUR Japaratinga. Informa que o Ataíde, Procurador do Município e o Prefeito Déo também 
deram sugestões para o assunto em questão, tendo sido feitas algumas alterações para reencaminhamento.  
 
Thereza Dantas aponta que uma sugestão levantada por Ataíde foi que a composição do Conselho está no 
Decreto, e não no Projeto de Lei, pois o projeto diz apenas sobre a necessidade de paridade nas cadeiras: 
50% setor público e 50% sociedade civil organizada, informando que a paridade em questão já fora debatida 
e aprovada por todos. Continua informando sobre a questão da Presidência: que o presidente é, geralmente, 
o Secretário de Turismo, mas que as cadeiras de Secretário do COMTUR e do Gestor de Finanças não 
estavam no decreto, tendo o Procurador solicitado a inclusão destes tópicos na Lei. Disse que, por 
solicitação do Procurador, os membros do Conselho deveriam decidir sobre a questão do Secretário assim 
que houvesse a posse, pois desta forma a escolha seria mais imparcial. Thereza informa que esta discussão 
se dará mais à frente nesta mesma reunião. Complementa que a indicação de empresários ou pessoas 
estranhas à SETUR para a cadeira de Secretário do COMTUR não costuma dar certo porque há bastante 
atribuições burocráticas, sendo mais condizente a indicação de servidor da SETUR.  
 
Thereza Dantas indaga a todos se há objeções quanto à indicação de servidor SETUR para a cadeira de 
Secretário do COMTUR.  
 
João Nogueira pede a palavra e recomenda, devido ao trabalho árduo do Secretário COMTUR, que seja um 
servidor da SETUR, até pelo fato de tal servidor encontrar-se subordinado à Presidência do Conselho, neste 
caso, a Secretária de Turismo de Japaratinga. Segue informando que prefere um Secretário com mais 
dedicação à função pelo fato de não possuir outras atividades além da Secretaria de Turismo.  
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João Nogueira acredita que a função do Secretário do COMTUR seja remunerada e ocupada por alguém do 
quadro de funcionários da SETUR.  
 
Thereza Dantas disse que discutiu a remuneração com o Procurador, não sendo possível realizá-la. Diz que 
o Procurador informou que a decisão pelo Secretário seria dos Membros, e não apenas de Thereza Dantas, e 
que numa reunião futura será feita a escolha. 
 
Thereza Dantas informa também aos presentes que a prestação de contas detalhada do FUMTUR será 
realizada a cada 3 (três) meses pelo Presidente em conjunto com o Secretário de Finanças do Município, 
com os processos disponíveis para os membros do COMTUR ou para qualquer cidadão.  
 
Thereza Dantas também explicitou que há três indicações para o cargo de Secretário do COMTUR na 
SETUR: Fernanda Prazeres, Marcelo Cândido e Thaís Santos e que o Lucas Victor não possui tal perfil, por 
ser da área do Marketing. Continua dizendo que o cargo exige um trabalho de muita responsabilidade e que 
é necessário ter todas as reuniões publicadas. 
 
Thereza Dantas disse que na Lei do COMTUR atual não está especificado a quantidade de dias 
antecedentes necessários para informar quanto à marcação de reunião do COMTUR aos membros e sugeriu 
que toda Reunião Ordinária tenha, no mínimo, 15 (quinze) dias de antecedência e que a Reunião 
Extraordinária, no mínimo, 72 (setenta e duas) horas por se tratar de Reunião Emergencial. Também 
reforçou que na primeira Reunião Ordinária, realizada no dia 14 de abril de 2021, fora informado aos 
participantes o calendário das Reuniões Ordinárias para o ano de 2021. 
 
Thereza Dantas pergunta se existe questionamentos sobre o assunto em pauta.  
 
Paulo Sérgio pede a palavra e questiona se haverá Secretaria Executiva na composição do COMTUR.  
 
Thereza Dantas responde que a Secretaria Executiva é na verdade o Secretário. Explica que a composição 
do COMTUR é basicamente: O Presidente, o Secretário Executivo (sugere a nomenclatura) e o Secretário de 
Finanças que será o gestor responsável por administrar/assinar juntamente com o Presidente do COMTUR. 
Exemplifica usando os processos bancários, no quesito que se refere a pagamentos, onde deverão ser 
realizados por ambos. Informa que, segundo o Procurador do Município, é obrigatório que as contas devam 
ser controladas e acessadas pelo Presidente e o Secretário de Finanças em conjunto, pois é necessário que   
haja mais de uma pessoa para assinar e liberar os pagamentos, transmitindo assim mais credibilidade e 
transparência aos processos. 

 

Ana Carvalho pede a palavra e sugere que Thereza Dantas indique os nomes para o cargo de Secretário do 
COMTUR e que coloque em votação para que os participantes presentes decidam. Também concorda que 
não seria viável indicar algum empresário pela questão de tempo disponível e que seria mais prática a 
indicação de um servidor da SETUR.  
 
Thereza Dantas responde que pelo fato do COMTUR ainda não ter membros empossados, a indicação e 
posse do Secretário na presente reunião, não teria legalidade. Também informa que o cargo provavelmente 
será assumido por Thaís Santos, também cita a Fernanda Prazeres e o Marcelo Cândido. 
 
Ana Carvalho enfatiza mais uma vez que o Secretário do COMTUR deveria ser alguém da equipe da 
SETUR e para a gestão financeira, o Secretário de Finanças. 
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Thereza Dantas responde que de fato a sua indicação para o cargo de Secretário Financeiro é o Marcones, 
Secretário Municipal de Finanças. 
 
Ana Carvalho pergunta se não há a possibilidade de trabalhar com os nomes citados para os cargos de 
Secretário e de Finanças do COMTUR para posteriormente empossá-los. 
 
Thereza Dantas responde que sua indicada ao cargo de Secretária do Conselho, Thaís Santos, já está 
realizando todos os processos burocráticos do COMTUR, como: revisão de leis e decretos referentes à 
reestruturação do COMTUR Japaratinga, elaboração das atas de reuniões, criação de e-mail, elaboração de 
textos para convites via Whatsapp e e-mail, ofícios, etc., com a ajuda gráfica do Lucas Victor. E que quanto 
à indicação do Marcones, ainda terá uma reunião com o Prefeito Déo após a posse dos membros do 
COMTUR, porque existe a possibilidade de ser outro Secretário. Mas afirma que seria de fato mais prático 
ter o Marcones no setor Financeiro por ele já estar inserido no contexto e que o mesmo já está responsável 
pelo repasse (do FUMTUR). Informa ainda que é preciso ter uma conversa com o Prefeito Déo e o 
Marcones para a definição da posse. Encerra o assunto reforçando para a Ana Carvalho que o trabalho já 
está sendo realizado neste formato sugerido e pergunta ao Paulo Sérgio se a pergunta dele fora sancionada e 
se restaram dúvidas. 
 
Paulo Sérgio agradece a resposta da Thereza Dantas, sem mais questionamentos. 
 
Thereza Dantas reafirma mais uma vez a importância de descentralizar o gerenciamento de recursos do 
COMTUR, através do Secretário de Finanças, para maior credibilidade e transparência.  
 
Thereza Dantas pergunta se todos os presentes aprovam o texto do Projeto de Lei do COMTUR/FUMTUR. 
Sem manifestação ou objeções dos participantes o texto é considerado aprovado.  
 
Thereza Dantas lembra que após a reunião, o texto será encaminhado para o procurador e o Prefeito Déo, 
para ser levado à Câmara Municipal de Vereadores.  
 
Thereza Dantas solicita a ajuda dos empresários presentes João Nogueira e Cláudio Zanichelli para 
acompanharem o processo, após ser protocolado junto à Câmara de Vereadores, informando aos envolvidos 
sobre a importância da celeridade da Reestruturação do COMTUR/FUMTUR que é essencial para as ações 
do Turismo pós pandemia.  
 
Thereza Dantas aborda sobre a importância do trabalho de promoção do destino turístico e ressalta que as 
ações de marketing são realizadas num processo contínuo, onde os resultados podem ser percebidos à curto 
e à longo prazo. Cita como exemplo as demandas turísticas provenientes das regiões do Sul e Sudeste, onde 
o turista decide o local que deseja visitar e se programa antecipadamente. Com isso, enfatiza mais uma vez a 
necessidade da celeridade no processo de Reestruturação do COMTUR/FUMTUR para que haja recursos 
para pôr em prática todo o planejamento turístico, preparando o município de Japaratinga para a chegada 
desses visitantes. 
 
Com relação ao ponto 2, Thereza Dantas prossegue informando que poderá ser aprovado o Planejamento 
Estratégico do Turismo de Japaratinga para os 4 (quatro) anos e que teve apenas uma contribuição, sendo 
esta do João Nogueira ou do Cláudio Zanichelli. Deixa claro que após a aprovação do mesmo, poderá 
realizar o Planejamento de Ações (SETUR) mais detalhado para o ano vigente (2021), com metas e datas, e 
que este último será aprovado após a nomeação de todos os membros do COMTUR.  
 
Thereza Dantas relembra a todos que o Planejamento Estratégico do Turismo está sendo aprovado hoje, 
podendo ser alterado a qualquer momento de acordo com as necessidades e demandas do COMTUR e que o 
mesmo é uma perspectiva das ações que a SETUR pretende realizar nos próximos 4 (quatro) anos de gestão. 
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Complementa informando que a sua aplicação parcial ou total irá depender dos recursos que serão 
repassados para a SETUR através do FUMTUR, da eficiência da equipe da SETUR, do trabalho dos 
gestores públicos (secretários do município) e do envolvimento ativo dos empresários de Japaratinga. 
Reforça que a Reestruturação do COMTUR/FUMTUR descentraliza as demandas tirando um pouco da 
sobrecarga da gestão pública, do Prefeito Déo em si, redirecionando para a SETUR e sociedade civil 
organizada através do Conselho, mas, para que haja êxito, é necessário que cada setor cumpra o seu papel. 
 
Thereza Dantas pergunta se todos os presentes aprovam o Planejamento Estratégico do Turismo de 
Japaratinga. Sem manifestação ou objeções dos participantes o Planejamento é considerado aprovado.  
 
Thaís Santos pede a palavra remetendo à pauta 1 e pergunta se seria possível a remuneração do cargo de 
Secretário Executivo do COMTUR.  
 
Thereza Dantas responde que irá perguntar para a Procuradoria se a remuneração poderia ser flexibilizada 
através de um Decreto. Inclusive, a mesma informa que conversou com os membros da Câmara Temática do 
Turismo para que haja comunicação direta com ela sobre quaisquer dúvidas acerca da pasta do Turismo e 
que se possível, fosse convidada para as futuras reuniões. 
 
Paulo Sérgio pede a palavra e pergunta se não seria interessante da parte Prefeitura a indicação direta da 
Thereza Dantas na Câmara (de Vereadores) para agilizar todos os trâmites expostos. 
 
Thereza Dantas informa que já abordou o assunto em questão com o Ataíde e pediu para que o mesmo 
comunique que, caso seja necessário, a SETUR irá conversar com a Câmara de Turismo. 
 
Paulo Sérgio diz que tem uma certa preocupação quanto à interpretação de alguns vereadores e que seria 
importante a presença (sendo convidada ou não) da Thereza Dantas nas reuniões que abordarem o Turismo. 
 
Thereza Dantas explica que pediu para o Procurador informá-la o dia em que (o Projeto) for para a pauta da 
Câmara. Também explicita aos empresários que devido à algumas falhas na comunicação da Câmara ou dos 
demais gestores acerca das reuniões, o processo acaba tendo que ser refeito.  
 
João Nogueira pede a palavra e, concordando com o Paulo, sugere que a apresentação do Projeto na 
Câmara (de Vereadores) seja realizado como um evento, devido a sua relevância, com a presença da 
Secretária Thereza Dantas e a presença do Prefeito Déo, que possui uma vasta experiência na Câmara por ter 
sido vereador durante muito tempo. Assim como a convocação de todos os empresários da região para 
acompanharem as reuniões. 
 
Thereza Dantas reforça a necessidade da Câmara em convocar com antecedência as partes interessadas 
para as reuniões que tratem das pautas que serão futuramente aprovadas.  
 
João Nogueira levantou a necessidade de uma liderança que articule entre os 2 (dois) poderes, Executivo e 
Legislativo, os interesses do Trade turístico.  
 
Thereza Dantas trouxe ao conhecimento dos presentes que a Câmara até a presente data (22 de abril de 
2021) não trouxe nenhuma convocação para a sua pessoa, com exceção dos Alvarás dos bugueiros e que 
também está tentando identificar onde está a falha na comunicação. Com relação ainda às concessões dos 
Alvarás para os bugueiros, a mesma informa que a Câmara solicitou toda a relação e documentações dos que 
já haviam sido emitidos até a presente data. 
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Paulo Sérgio pede a palavra e explica, em resposta ao João Nogueira, que em conversa com o Prefeito Déo, 
o mesmo informou que já teria o nome de um Vereador para assumir a liderança na Câmara de Vereadores e 
que o mesmo gostaria de indicá-lo o mais breve possível. 
 
Thereza Dantas confirma as palavras do Paulo Sérgio. 
 
Thereza Dantas reconfirma com todos a aprovação do Planejamento Estratégico do Turismo de 
Japaratinga. 

 

 

3. Conclusão, Considerações Finais e Encaminhamentos Futuros 

 
Threza Dantas informa as datas das próximas reuniões, lembrando que a próxima Reunião Ordinária será 
no dia 16 de julho de 2021, e que espera ser a reunião de posse dos membros do COMTUR. 
 
Thereza Dantas agradeceu a presença de todos, perguntando se os presentes teriam alguma observação a 
fazer, encerrando, assim, a reunião.   
 
Cláudio Zanichelli agradece e ressalta que Thereza Dantas tem o seu apoio. 
 
Thereza Dantas agradeceu mais uma vez a presença e o apoio de todos, encerrando assim, a reunião.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

COMTUR - Conselho Municipal de Turismo de Japaratinga 

1ª Reunião Extraordinária – 22/04/2021 – LISTA DE PRESENÇA 

Assento Setor Entidade Representante Assinatura 
 

 

01 

Administração 
pública 

Sec. Turismo (Titular) Thereza Christina 
Luz Dantas 

 

Administração 
pública 

Sec. Turismo (Suplente) Thaís Santos  
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02 

Administração 
pública 

Sec. Finanças (Titular) Marcones Jerfson 
Barros da Silva 

 

Administração 
pública 

Sec. Finanças (Suplente) Willian Claudio 
dos Santos Moreira  

 

 

03 

Administração 
pública 

Sec. Administração (Ti-
tular) 

Artur Mendonça   

Administração 
pública 

Sec. Administração (Su-
plente) 

David Leite Gui-
marães 

 

 

04 

Administração 
pública 

Sec. Meio Ambiente 
(Titular) 

Paulo Sergio  

Administração 
pública 

Sec. Meio Ambiente 
(Suplente) 

Jose Wellinson  

 

05 

Administração 
pública 

Sec. Cultura  
(Titular) 

Rafael Santos do 
Nascimento 

 

Administração 
pública 

Sec. Cultura (Suplente) Bento Rogério dos 
Santos Junior 

 

 

06 

Administração 
pública  

Secretaria de Estado do 
Desenvolvimento Eco-
nômico e Turismo de 
Alagoas – SEDETUR 
(Titular) 

Marília Lima Her-
rmann 

 

Administração 
pública 

Secretaria de Estado do 
Desenvolvimento Eco-
nômico e Turismo de 
Alagoas – SEDETUR 
(Suplente) 

Sandra Lopes Vil-
lanova Mendonça 

 

 

07 

Instituição de 
Ensino e Pes-
quisa 

IFAL Campus Maragogi 
(Titular) 

Sandra Maria Pa-
triota Ferraz  

Instituição de 
Ensino e Pes-
quisa 
 
 

IFAL Campus Maragogi 
(Suplente) 
 
 
 

Anne Francialy da 
Costa Araújo 
 
 
 

 

 

08 

Sociedade civil 
organizada 
 
 

Costa dos Corais Con-
vention & Visitors Bure-
au – CCCVB (Titular) 
 

Jose Fernando San-
tos 
 
 

 

Sociedade civil 
organizada 

Costa dos Corais Con-
vention & Visitors Bure-
au – CCCVB (Suplente) 

Ana Maria Carva-
lho 
 
 

 

 Sociedade civil 
organizada 

Associação Brasileira da 
Indústria de Hotéis Ala-
goas -  ABIH (Titular) 

Ricardo André 
Duarte Santos 
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09 

 
Sociedade civil 
organizada 

Associação Brasileira da 
Indústria de Hotéis Ala-
goas -  ABIH (Suplente) 
 
 

Lia Porto Jatobá 
 
 
  

 

10 

Sociedade civil 
organizada 

Associação de Bugueiros 
– Japa Buggy (Titular) 

Lucas Bezerra de 
Freitas  

Sociedade civil 
organizada 

Associação de Bugueiros 
– Japa Buggy (Suplente) 

Jose Luan Bezerra 
de Freitas 

 

 

11 

Sociedade civil 
organizada 

Associação de Bugueiros 
– ABJ (Titular) 

Carlos Alberto 
Marques Pereira 
Filho 

 

Sociedade civil 
organizada 

Associação de Bugueiros 
– ABJ (Suplente) 

Eder Rodrigues  

 

12 

Sociedade civil 
organizada 

Associação de Criadores 
de Abelhas de Japaratin-
ga – ACAJ (Titular) 

Thiago Barros de 
Prado Moura  

Sociedade civil 
organizada 

Associação de Criadores 
de Abelhas de Japaratin-
ga – ACAJ (Suplente) 

Robson de Morais 
Calaça  

	
 
 
 
 
 

Japaratinga, 22 de abril de 2021. 
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JUSTIFICATIVA POR REUNIÃO ONLINE 

 
 

Considerando o cenário de pandemia de COVID-19, bem como as restrições impostas pelos 

decretos estaduais e municipais relativos às reuniões presenciais, quaisquer que sejam suas 

finalidades, este Conselho, por decisão de sua Presidente e aceita pelos membros, decidiu pela 

realização da reunião acima de forma online (virtual), na plataforma Zoom. A reunião foi registrada 

(através de gravação de vídeo e áudio, bem como print de tela) e, para fins de assinatura em ata, 

servirá a própria gravação, considerando a natureza típica de uma reunião virtual. 

 

Link de acesso para a gravação desta reunião: https://bityli.com/UaCAd 

 

Atenciosamente, 

Thaís Pereira dos Santos 

 

Japaratinga, 23 de abril de 2021. 
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ANEXOS 

 
 

Figura 1: Print de tela da 1ª Reunião Extraordinária do COMTUR realizada em 23 de abr. de 2021.

 
Fonte: O autor (2021) 

 
 
 

Figura 2: Print de tela da 1ª Reunião Extraordinária do COMTUR realizada em 23 de abr. de 2021. 

 
Fonte: O autor (2021) 

 
 
 

 


