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I 

 
1ª ATA DE REUNIÃO ORDINÁRIA 

 
1ª RO DO CONSELHO MUNICIPAL DE TURISMO DE 

JAPARATINGA-AL – COMTUR  
 

Data: 14 de abril de 2021, às 10 horas.  
Tipo: Virtual – Zoom 

 

 
Presentes os seguintes representantes da Sociedade Civil Organizada 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. 

- Kaliu Silva, Secretário de Administração 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.  

- Luiz Costa, representante da Pousada Coqueiro Verde - Japaratinga.  

- Marcelo Cândido, Assistente Administrativo da SETUR Japaratinga.  

- Fernanda Prazeres, Assistente Administrativo da SETUR Japaratinga. 

 
Japaratinga  

14 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 as pautas das reuniões, discriminadas abaixo: 
 
 1. Reestruturação do COMTUR/FUMTUR Japaratinga através da atualização da Lei; 
 2. Planejamento Estratégico do Turismo em Japaratinga. 
 
 
 
Quanto ao ponto 1, informa que há algumas previsões para as reuniões do COMTUR para o ano vigente 
(2021). Explica que as pautas importantes levantadas são devido às exigências do Ministério com relação a 
categorização ainda no primeiro semestre e que não houve alteração nos prazos. Portanto, é necessário que o 
COMTUR Japaratinga esteja ativo para possuir categorização e que, para isso, as reuniões são importantes. 
 
Thereza Dantas continua explicando aos presentes como funcionam as reuniões do COMTUR, sendo as 
mesmas presididas pelo Presidente do COMTUR, que geralmente é o Secretário Municipal de Turismo 
vigente, no caso Thereza Dantas. Também informa que a qualquer momento os participantes poderão pedir a 
palavra, porém se a presidente entender que o assunto não é pertinente à reunião, poderá silenciá-los através 
da ferramenta mudo da plataforma ZOOM. Justifica a ação pela necessidade de filtrar as pautas para 
priorizar as mais importantes. 
 
Thereza Dantas trouxe ao conhecimento dos presentes as precariedades existentes na sede da Secretaria de 
Turismo de Japaratinga ao assumir a sua gestão. Relata que haviam apenas três cadeiras e duas lixeiras no 
espaço e nenhuma documentação protocolada ou registro das reuniões do COMTUR. Também houve 
empenho de sua parte junto à Câmara de Vereadores para encontrar uma cópia em PDF da Lei de criação da 
SETUR. Segue dizendo que a SETUR não possuía nenhum e-mail, mas que apesar de tudo, conseguiu 
encontrar alguns documentos e ofícios, com as datas entre os anos de 2014 e 2019, dentro de uma caixa que 
se encontrava no local. Thereza Dantas agradece ao CCCVB pela doação de mesas, armários e mais de 50 
(cinquenta) cadeiras para as Secretarias de Turismo, Meio Ambiente, Educação, Comunicação e Cultura do 
município de Japaratinga. Ressalta que apesar das doações o município tem recursos, porém como encontra-
se no início da gestão, alguns processos de licitação para a aquisição desses materiais ainda não foram 
realizados. Complementa informando da falta de impressora e computadores, equipamentos de suma 
importância, e também expõe a aquisição emergencial de alguns materiais de escritório. Enfatiza que todos 
os computadores utilizados na Secretaria são de uso pessoal da equipe e que necessita imprimir documentos 
importantes nas Secretarias que dispõem de impressora. 
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Thereza Dantas informa que o trabalho tem sido realizado através do apoio de sua equipe da Secretaria de 
Turismo que é composta por cinco pessoas, inclusive a mesma:  Thereza, Thaís, Lucas, Fernanda e Marcelo.  
Também explica para os representantes que a concessão de Alvarás de Buggy de Japaratinga é de 
responsabilidade da SETUR. Explicita que todo o processo de cadastramento e concessão dos Alvarás foi 
árduo principalmente pela precariedade dos materiais já citados, bem como a falta de documentação dos 
bugueiros (lista). Além de ter demandado um tempo considerável devido à urgência, pois os Alvarás haviam 
expirados no dia 31 de janeiro de 2021. Com isso, não pôde dar celeridade nos processos mais importantes, 
como a reestruturação do COMTUR. 
 
Thereza Dantas lembra que irá enviar o Planejamento Estratégico do Turismo de Japaratinga aos 
participantes da reunião através de um grupo intitulado COMTUR que a SETUR irá criar no Whatsapp. E 
que irá definir os representantes no grupo após a nomeação dos membros do COMTUR. Thereza Dantas 
completa se desculpando para alguns empresários pelo fato de não ter conseguido contatá-los anteriormente 
e de não poder visitá-los presencialmente devido às restrições da pandemia. Segue informando que também 
irá enviar para o grupo de Whatsapp: a apresentação (PPT) da presente reunião e a nova atualização da Lei 
de Reestruturação do COMTUR/FUMTUR de Japaratinga.  
 
Thereza Dantas informa que a SETUR fez uma atualização da Lei de Reestruturação do 
COMTUR/FUMTUR de Japaratinga através de uma adaptação da Lei do COMTUR/FUMTUR do 
município de Maragogi. O texto teve contribuições do Procurador do município, sendo ele também o 
responsável pela revisão. Thereza Dantas reforça aos representantes a importância da leitura do texto da 
Lei que será enviada e lembra que estipulará um prazo para que os mesmos façam suas contribuições. 
Também disse que será necessário realizar uma Reunião Extraordinária com todos ainda no mês de abril 
(2021) para a aprovação do texto e que após aprovado, o mesmo será enviado ao Prefeito Déo e em seguida 
para a Câmara Municipal de Vereadores. Thereza Dantas enfatiza a urgência dessa atualização para a 
reestruturação e ativação do COMTUR, bem como agilizar o processo de nomeação dos membros do 
Conselho para que a SETUR possa trabalhar com mais eficiência.  
 
Paulo Sérgio pede a palavra e diz que participou, representando a Secretaria de Meio Ambiente, de três 
reuniões do COMTUR da gestão anterior e que não saberia informar se as reuniões foram documentadas. 
Informou ainda que na antiga gestão o Juani Quirino era o presidente do COMTUR e que havia uma 
composição do Conselho. 
 
Thereza Dantas responde afirmando que sabia do fato exposto por ele, mas que não teve acesso a nenhum 
documento referente ao COMTUR. Disse também que, assim que assumiu o cargo de Secretária, entrou em 
contato com o Toni e com o Juani Quirino, Secretário de Turismo anterior, mas que não obteve retorno dos 
mesmos. Finaliza agradecendo ao Paulo Sérgio pela informação. 
 
Thereza Dantas reforça mais uma vez a importância de reestruturar o COMTUR e de ter uma Reunião 
Extraordinária para que os representantes possam fazer contribuições. Enfatiza que o texto está adequado, 
no seu entender, por ter sido alterado no ano de 2018 e ter trabalhado neste formato na sua gestão como 
Secretária de Turismo de Maragogi. Acrescenta ainda que os resultados foram prósperos e que, caso seja 
necessário, poderá fazer alterações que se ajustem à realidade da cidade de Japaratinga. Explicita que em 
conversa com o Procurador do município fora firmada a aprovação do projeto de Lei de Reestruturação do 
COMTUR/FUMTUR de Japaratinga. 
 
Thereza Dantas informa que também enviará o texto do Decreto do Regimento Interno do COMTUR, que 
detalha o seu funcionamento, para apreciação dos representantes. Para sancionar questionamentos, a mesma 
explica que o Projeto de Lei precisar ser aprovado pelo Prefeito e pela Câmara Municipal de Vereadores, 
sendo um processo mais burocrático. Enquanto que o Decreto precisa ser aprovado apenas pelo COMTUR e 
pelo Prefeito Déo, sendo um processo mais célere.  
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Thereza Dantas explica aos demais alguns detalhes acerca do Regimento Interno do COMTUR, a exemplo 
das Reuniões Ordinárias que serão realizadas de três em três meses, mas que tal sugestão poderá ser alterada 
pelos membros, caso haja objeções, e que logo após poderá enviar o texto para o Prefeito Déo que irá 
sancionar o Decreto. Relembra que a leitura e revisão do texto pelos representantes é de suma importância e 
que estará disponível, por telefone ou presencialmente na SETUR, para esclarecimentos sempre que os 
mesmos precisarem. Encerra enfatizando a importância do Regimento Interno para a efetivação e legalidade 
do COMTUR para que a SETUR possa trabalhar com autonomia independentemente de qualquer gestão.  
 
Thereza Dantas em seguida diz que todas as informações apresentadas nas reuniões serão disponibilizadas 
no site da Secretaria, que já fora solicitado e está em processo de criação de layout, e também através de e-
mail. 
 
Thereza Dantas explicita aos representantes que o COMTUR é importante para o fortalecimento do Trade 
de Japaratinga e aponta que apesar da autonomia, ainda depende das articulações políticas, das decisões dos 
mesmos como empresários, bem como de suas relações com as Instituições que definem o rumo do Turismo 
no município. 
 
Thereza Dantas informa também que o FUMTUR existe, porém ainda não possui o Cadastro Nacional de 
Pessoa Jurídica – CNPJ. Mas que com a reativação e atualização do COMTUR será possível iniciar o 
processo de abertura do FUMTUR de Japaratinga para que a SETUR comece a receber e gerenciar os 
recursos do Turismo. Segue detalhando alguns processos como: abertura de conta, prestações de contas que 
será realizada a cada seis meses. Conta também que na sua antiga gestão costumava prestar contas ao 
COMTUR a cada três meses e que fazia uma por ano, mais detalhada, que era enviada ao Prefeito do 
município, à Câmara de Vereadores e para o e-mail de cada membro do COMTUR. Encerra afirmando que 
todas as informações estão contidas nos textos do projeto de Lei e do Decreto, demostrando que todo o 
processo será e deverá ser realizado de forma transparente. Alude aos presentes que todas as decisões 
importantes, principalmente as que se referem ao gerenciamento e direcionamento de recursos no Turismo, 
serão tomadas através do COMTUR com a aprovação final do Prefeito Déo, para que a SETUR então, possa 
executá-las. 
 
Thereza Dantas afirma que se faz necessária a discussão, na Reunião Extraordinária, sobre as Instituições 
que são importantes na composição do COMTUR e que precisam estar presentes através de membros 
titulares e suplentes. Dentre elas estão: o CCCVB, as Associações dos Aquaviários, Associações de 
agricultores (caso exista), entre outros. Solicita ainda aos representantes que caso os mesmos tenham 
conhecimento das associações, que possam enviar os contatos à SETUR para que seja enviado a eles o texto 
da Reestruturação do COMTUR e assim, se façam presentes na próxima Reunião Extraordinária, para que 
seja agilizada, na sequência, a solicitação do processo de posse dos membros do Conselho. Explica que 
pretende ter todo o processo finalizado até o final do mês de junho para poder executar as ações de 
promoções do nosso destino turístico pós pandemia. Finaliza reforçando a todos os representantes para que 
façam a leitura dos textos. 
 
Thereza Dantas pergunta aos presentes se há alguma observação ou questionamento em relação ao texto da 
Reestruturação do COMTUR/FUMTUR.  
 
Thereza Dantas, não obtendo respostas para a sua pergunta, apresenta a sua equipe da Secretaria Municipal 
de Turismo de Japaratinga, sendo eles: o Marcelo e a Fernanda como Assistentes Administrativos, o Lucas 
Victor como o responsável de toda a ação de Marketing (redes sociais e promoções) e a Thaís Santos, como 
seu braço direito juntamente com o Lucas, responsável por executar as atividades técnicas. 
 
Thereza Dantas informa que a nova gestão do Prefeito Déo está conseguindo elevar a cidade de 
Japaratinga, mudando a sua história, inclusive a do Turismo, e que isso só foi possível através da escolha 
dos presentes (através do voto). Reforça que o objetivo da SETUR é fazer de Japaratinga um destino 
diferenciado, destacando que o Turismo tem por premissa a singularidade. A ideia é evidenciar as belezas 
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naturais da cidade, melhorando sua infraestrutura, para melhorar a vida dos seus residentes e também para 
melhor receber os visitantes. Afirma também da necessidade da criação de Leis ambientais mais severas 
para a sua preservação e que as ações futuras deverão ser em conjunto com as respectivas Secretarias 
responsáveis. Retrata também a dificuldade em conscientizar os autóctones sobre práticas irregulares, como 
por exemplo as “queimadas” realizadas para o descarte de lixo, gerando impactos negativos no meio 
ambiente. E que, apesar da dificuldade, tal conscientização deve ser feita através de soluções que podem ser 
desenvolvidas pelas Secretarias responsáveis. 
 
João Nogueira pede a palavra, saúda a todos, e reforça que todas as reuniões do COMTUR, virtuais ou 
presenciais, são abertas para a participação de qualaquer empresário e para o público em geral. Mas que o 
direito a voto é reservado apenas para as Instituições (representantes dos segmentos) que se inscreverem 
para compor o COMTUR. Lembra que existiu uma associação para os empresários do ramo Hoteleiro, mas 
que a mesma fora extinta e que atualmente o representante deste segmento é o Costa dos Corais Convention 
& Visitors Bureau através dos seus associados. Reforça a importância dos empresários se associarem ao 
CCCVB para que tenham direito a voto, uma vez que o mesmo fará parte como membro do COMTUR. 
Finaliza afirmando que o Trade não tem um representante único que englobe a todos. 
 
Thereza Dantas confirma as palavras do João e expõe que no Projeto de Lei a composição do COMTUR 
será preenchida de forma igualitária, reservando o quantitativo de cadeiras em 50% para cada e que a Lei 
não especifica quem são e sim no Decreto. A mesma explica o motivo através do levantamento realizado 
pela SETUR acerca das seis Associações identificadas no município, sendo elas: duas Associações de 
Bugueiros, o CCCVB (que representa a maioria dos meios de hospedagem), Associação de Táxi-turismo, a 
Associação dos Lancheiros e a Associação dos Apicultores. Além das associações, existe ainda o Instituto 
Federal. Thereza Dantas ressalta a importância das Associações serem formalizadas para que possam 
pleitear vaga no COMTUR, uma vez que as documentações são exigidas através de edital. Também informa 
que a partir de tal levantamento é possível igualar o quantitativo para a gestão pública. A mesma entende 
que é importante ter presente de forma direta como membro do COMTUR: a Secretaria de Meio Ambiente, 
sendo representada pelo Paulo Sérgio; a Secretaria de Cultura, representada pelo Rafael Nascimento; a 
Secretaria de Administração, representada pelo Kaliu Silva; a Secretaria de Turismo; e a Secretaria de 
Infraestrutura que é fundamental. Quanto as demais Secretarias, que também são importantes, diz que as 
suas participações em todas as reuniões do COMTUR não serão tão necessárias, a menos que a pauta seja 
diretamente relacionada a elas. 
 
Thereza Dantas justifica que a sugestão para que as Reuniões Ordinárias sejam realizadas a cada três meses 
(totalizando quatro por ano) é devido às demais demandas da SETUR. Explica aos presentes que caso seja 
necessária uma Reunião emergencial, os membros poderão fazer convocações através das Reuniões 
Extraordinárias.    
 
João Nogueira pede a palavra para reforçar a importância de manter a comunicação do Trade no grupo que 
será criado pela SETUR no Whatsapp, por ser mais rápida e ágil. Também relembra que o Trade de 
Japaratinga necessita de uma Associação que o represente, mas que para tanto o CCCVB cumpre o papel de 
representá-lo no COMTUR, independente do segmento turístico estar associado ou não a ele. E mais uma 
vez enfatiza que todas as reuniões serão abertas para o público em geral e que a opinião de todos os 
representantes sempre terá relevância. 
 
Thereza Dantas retoma a palavra e conta um exemplo hipotético para ilustrar a fala do João Nogueira. 
Levando em consideração que as demandas serão resolvidas de acordo com o tipo de problema, se 
individualmente entre o requerente e a Prefeitura, com a SETUR intermediando. Mas que se for de interesse 
de todos, a presidente poderá levar a pauta para discussão no COMTUR e o requerente, independente de 
estar associado, terá espaço no Conselho para exteriorizar com mais propriedade o seu problema. Lembra 
também que qualquer cidadão que necessite pode e deverá ser ouvido no COMTUR, mas que o direito a 
voto estará reservado apenas para as Instituições que irão compor o mesmo.   
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Thereza Dantas estimula os empresários a estarem ativos e pensarem no coletivo em relação ao Turismo de 
Japaratinga apesar das diversas atribuições que possuem e do tempo dedicado às suas empresas. Expõe a 
importância de se dedicarem ao COMTUR em discussões que irão beneficiar, não só os seus 
empreendimentos, mas toda a cidade de Japaratinga.  
 
Ana Carvalho pede a palavra, saúda a todos e complementa a fala do João Nogueira, informando que o 
CCCVB já vem realizando, há algum tempo, a promoção da cidade de Japaratinga. Afirmou também que o 
Convention possui vários associados e que no COMTUR da cidade de Maragogi ele representa o Trade 
turístico, apesar de alguns dos envolvidos não estarem associados. Aborda que o Planejamento Estratégico 
do CCCVB do ano de 2020 tinha como proposta focar na cidade de Japaratinga neste ano (2021), 
enfatizando principalmente a promoção do destino turístico para consolidá-lo ainda mais, a exemplo da 
cidade de Maragogi. A mesma aponta a mudança da gestão como positiva e demonstra satisfação com a 
nova gestão do Prefeito Déo, com o qual constituiu um forte canal de comunicação. Também agradece aos 
parceiros João Nogueira e a Secretária Thereza Dantas. Também traz ao entendimento de todos sobre o 
interesse do CCCVB em representar o Trade de Japaratinga dentro do COMTUR, independente de serem 
associados. Finaliza informando que a criação das Associações surgirá como consequência do bom trabalho 
apresentado.   
 
João Nogueira agradece a fala da Ana Carvalho. 
 
Thereza Dantas retoma a palavra e pede, gentilmente, que todos possam abrir suas câmeras para que haja o 
registro fotográfico da reunião e que também assinem a lista de presença. Também fala da importância de ter 
os registros para que sejam levados ao Ministério para a categorização. 
 
Com relação ao ponto 2, Thereza Dantas prossegue informando que a SETUR elaborou o Planejamento 
Estratégico do Turismo de Japaratinga para os próximos 4 (quatro) anos de gestão. Relembra que irá enviar 
os textos para todos no grupo do COMTUR no Whatsapp e solicita que a SETUR seja informada caso haja 
interesse das partes em publicá-los nas redes sociais ou quaisquer dúvidas.  
 
Thereza Dantas aponta que o Planejamento Estratégico do Turismo foi elaborado a partir das demandas e 
dos problemas identificados na cidade através de levantamento e de conversas realizadas com os 
empresários. Afirma ainda que pela sua experiência, alguns dos problemas da região são os mesmos 
existentes nas diversas cidades as quais teve a oportunidade de trabalhar, sendo eles: saneamento básico, 
falta de água e energia, dentre outros que ocorrem principalmente na alta temporada.  
 
Thereza Dantas solicita a todos que façam a leitura do Planejamento para que possam contribuir. Informa 
que a próxima Reunião Extraordinária será o momento de aprovação do Planejamento para que a SETUR 
possa executar todas as ações presentes. A mesma explica que Planejamento Estratégico do Turismo de 
Japaratinga é mutável e poderá ser discutido todos os anos de acordo com as necessidades da cidade. Ela 
cita como exemplo a mudança do Planejamento Estratégico da cidade de Maragogi devido à pandemia. 
 
Thereza Dantas abordou algumas execuções já realizadas do Planejamento Estratégico do Turismo de 
Japaratinga pela SETUR, como o levantamento de todos os empreendimentos turísticos do município, 
contendo todos os dados, que será disponibilizado para a apreciação e revisão de todos. Também falou um 
pouco acerca da nova identidade visual da Secretaria de Turismo que será lançada posteriormente através de 
campanha promocional nas redes sociais e em evento social (respeitando os protocolos de prevenção e 
combate ao COVID19), após definição e aprovação do COMTUR. 
 
Thereza Dantas reforça que a SETUR vem realizando, em pouco menos de 100 (cem) dias de gestão, um 
trabalho árduo para que o Turismo de Japaratinga possa atender as necessidades e expectativas dos 
empresários e da população.  
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Thereza Dantas pergunta se, dentre os presentes, alguém deseja falar acerca do Planejamento Estratégico 
ou sobre quaisquer dúvidas antes de passar para as considerações finais.   
 
Thereza Dantas, não havendo objeções, segue com os últimos informes para o encerramento da Reunião.  
 

 

3. Conclusão, Considerações Finais e Encaminhamentos Futuros 

 
Thereza Dantas reforça que todas as informações serão enviadas também para os grupos do Whatsapp do 
Trade e dos Secretários de Japaratinga, além do grupo do COMTUR que será criado após a reunião.   
 
Thereza Dantas apresenta o calendário com a sugestão de datas para as próximas Reuniões Ordinárias do 
COMTUR e pede para que todos votem confirmando ou não as datas propostas. Também informa que, de 
acordo com o Regimento Interno, as convocações para a Reunião Ordinária deverão ter no mínimo 15 dias 
de antecedência e para a Reunião Extraordinária, 72 horas de antecedência. A mesma justifica a escolha das 
datas que sugeriu por serem nas quartas-feiras, tornando a presença de todos mais viável devido aos feriados 
e outros eventos. As datas das próximas Reuniões Ordinárias são: 16 de junho de 2021, 15 de setembro de 
2021 e a última, onde geralmente acontece a prestação de contas, no dia 08 de dezembro de 2021. 
Totalizando assim quatro Reuniões Ordinárias por ano. 
 
Thereza Dantas diz que irá convocar uma Reunião Extraordinária na próxima semana para a aprovação dos 
textos de Reestruturação do COMTUR/FUMTUR e do Planejamento Estratégico do Turismo de Japaratinga. 
 
Thereza Dantas abre a votação para a aprovação das datas das Reuniões Ordinárias. Sem manifestação ou 
objeções dos participantes o calendário é considerado aprovado. 
 
Thereza Dantas lembra a todos que as convocações serão feitas antecipadamente através de e-mail, das 
redes sociais e dos grupos de Whatsapp. Também fala da criação do banco de imagens da SETUR contendo 
fotos profissionais de toda a cidade de Japaratinga, para promoção do destino pós pandemia. 
 
Thereza Dantas agradeceu a presença dos empresários e dos gestores que participaram perguntando se os 
mesmos teriam alguma observação a fazer.   
 
Ana Carvalho agradece e solicita, em nome do CCCVB, mais uma vez o apoio e a participação ativa do 
Trade (empresários) no COMTUR e parabeniza o trabalho da Secretária Thereza Dantas e sua equipe pelos 
trabalhos já realizados, inclusive os relacionados às redes sociais, pois permitem que o destino de 
Japaratinga fique no imaginário do turista. 
 
Thereza Dantas concorda com a Ana e explica que já vem fazendo a promoção de Japaratinga através de 
suas redes sociais pessoais e que alcança bons resultados. Também citou que na sua gestão em Maragogi, o 
Lucas Victor fez um bom trabalho de divulgação com a criação da conta da Secretaria no Instagram, 
alcançando um número expressivo de seguidores. Finaliza reforçando mais uma vez a necessidade do apoio 
dos empresários para que seja realizado um bom trabalho em Japaratinga e explicita o total apoio do Prefeito 
Déo.  
 
Thereza Dantas parabeniza a equipe da SETUR que realizou o levantamento de dados turísticos da cidade 
de Japaratinga utilizando os carros particulares da equipe e com a gasolina fornecida pela Prefeitura. 
Também agradece a ajuda do João Nogueira que forneceu um almoço.   
 
Paulo Sérgio pede a palavra e parabeniza a Secretária Thereza Dantas e equipe pelos trabalhos realizados 
mediante à todas as dificuldades. Agradece também ao CCCVB pelas doações dos materiais à sua Secretaria 
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e à gestão transparente do Prefeito Déo. Também aproveita a ocasião para informar sobre a próxima Reunião 
do CONDEMA de Japaratinga, pedindo o apoio de todos os presentes. 
 
Thereza Dantas agradeceu ao Paulo Sérgio e a presença de todos os participantes, encerrando, assim, a 
reunião.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

COMTUR - Conselho Municipal de Turismo de Japaratinga 

LISTA DE PRESENÇA – 1ª Reunião Ordinária – 14/04/2021  

Assento Setor Entidade Representante Assinatura 
 

 

01 

Administração 
pública Sec. Turismo (Titular) 

Thereza Christina 
Luz Dantas 

 

Administração 
pública Sec. Turismo (Suplente) 

Thaís Santos  

 

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 
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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 
 
 

 

 

 

09 

Sociedade civil 
organizada Associação Brasileira da 

Indústria de Hotéis Ala-
goas -  ABIH (Titular) 

Ricardo André 
Duarte Santos 
 
 
 

 

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, 14 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/TErPh 

 

Atenciosamente, 

Thaís Pereira dos Santos 

 

Japaratinga, 17 de abril de 2021. 
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ANEXOS 
 

 
Figura 1: Print de tela da 1ª Reunião Ordinária do COMTUR realizada em 14 de abr. de 2021.

 
Fonte: O autor (2021) 

 
 
 

Figura 2: Print de tela da 1ª Reunião Ordinária do COMTUR realizada em 14 de abr. de 2021. 

 
Fonte: O autor (2021) 

 


