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3ª ATA DE REUNIÃO ORDINÁRIA 

 
3ª RO DO CONSELHO MUNICIPAL DE TURISMO DE 

JAPARATINGA-AL – COMTUR  
 

Data: 29 de setembro 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. 

- Lucas Victor, Diretor de Marketing da SETUR Japaratinga. 

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

- Lia Jatobá, representando a ABIH-AL.  

- Adilson Júnior, jornalista da SECOM Prefeitura Municipal de Japaratinga. 

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

- José Wellinson W. Santos, representando a Secretaria de Meio Ambiente da 
Prefeitura Municipal de Japaratinga. 

- Rafael Nascimento, Secretário de Cultura, Esportes e Eventos da Prefeitura 
Municipal de Japaratinga. 

- Bento Rogério dos S. Júnior, representante da Secretaria de Cultura, Esportes e 
Eventos da Prefeitura Municipal de Japaratinga. 
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- Anne Francialy Araújo, representante da instituição de ensino IFAL Campus 
Maragogi-AL.  

- João Nogueira, representando o CCC&VB e Pousada Igarakuê - Japaratinga.  

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

- Fernando Santos, representante do Japaratinga Lounge Resort. 

- Carlos Alberto M. P. Filho, representante da Associação dos Bugueiros de 
Japaratinga – ABJ. 

- Jefferson da C. Oliveira, Social Media e Marketing digital da SETUR Japaratinga. 

- Marcelo Cândido, Assistente Administrativo da SETUR Japaratinga.  

- Fernanda Prazeres, Assistente Administrativo da SETUR Japaratinga. 

 

 

Japaratinga, 
29 de setembro de 2021 

 
 
 
 

 

 

 

ATA 
 
 

1. Introdução 

Thereza Dantas, Secretária de Turismo e Presidente do COMTUR, foi a primeira com a palavra, dando as 
boas-vindas aos presentes. E informa que serão entregues aos membros do COMTUR, por email, as Atas de 
todas as reuniões para assinatura, inclusive, a Ata da posse dos membros realizada através de reunião virtual. 
Destaca a importância da assinatura da Ata da Posse. 
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2. Pautas da Reunião e Início do Debate 

Thereza Dantas apresenta a pauta da reunião, discriminada abaixo: 
 

1. Ordenamento da orla (animais nas praias, limpeza urbana, dentre outros); 
2. Planejamento de ações para a temporada; 
3. Repasse do FUMTUR.  

 
Quanto ao ponto 1, comunica que, para o assunto em questão, se faz necessária a ação de várias Secretarias. 
Da ação da Secretaria do Meio Ambiente que neste ano realizou o ordenamento das embarcações da orla, 
realocando-os para um lugar específico, melhorando a visibilidade da praia do Centro de Japaratinga. Porém, 
diz que ainda tem a problemática dos animais na praia, a qual a Secretaria de Saúde é responsável. Informa 
que a Secretária de Saúde já vem realizando ações, mas que precisa ser informada formalmente. Para tanto, 
enviará um ofício em nome do COMTUR para a Secretária de Saúde, com cópia para o Prefeito Déo, 
solicitando quais ações e medidas estão sendo realizadas para a resolução do caso. 
 
Thereza Dantas parabeniza o trabalho em relação à limpeza urbana está impecável, mas que ainda existem 
alguns pontos críticos a serem resolvidos. Como, por exemplo, as lixeiras dos empreendimentos turísticos da 
orla, que não são adequadas para o descarte de resíduos. E que, por isso recebeu algumas reclamações 
pontuais. 
 
Thereza Dantas informa que não irá abordar a questão das construções, pela ausência do Plano Diretor. 
Mas que é necessário sanar as ocupações dos motorhomes na orla, inclusive em lugares privados, e a 
comercialização irregular de confecções e alimentos dos mesmos.  
 
Thereza Dantas indaga a todos se há objeções quanto ao envio dos ofícios, em nome do COMTUR, para o 
Gabinete do Prefeito Déo, com cópia para as respectivas Secretarias (Meio Ambiente, Saúde, Obras), 
solicitando as ações que serão realizadas em relação aos pontos citados, bem como para a temporada de 
2021-2022. 
 
Paulo Sérgio pede a palavra e reforça a ação realizada pela Secretaria de Meio Ambiente em relação ao 
ordenamento das embarcações e a retirada de algumas estruturas de madeira, para que praia ficasse 
visualmente mais limpa. Em relação aos animais na praia, diz ser importante a inclusão da Secretaria de 
Saúde, devido a existência da vigilância sanitária. Inclusive, reforça que o código sanitário foi ampliado e 
aprovado pela Câmara de Vereadores de Japaratinga, dando mais autonomia à equipe de vigilância sanitária. 
Encerra, concordando com o envio dos ofícios. 
 
Sem manifestação ou objeções dos membros o envio do ofício em relação à 1ª pauta é aprovado. 
 
Thereza Dantas diz que, antes de enviar os ofícios para o Prefeito, com cópia para os respectivos 
Secretários, enviará os textos para que os membros possam fazer as suas contribuições. 
 
Fernando Santos pede a palavra e pergunta se o ordenamento da orla também inclui o espaço do seu 
empreendimento, o Japaratinga Lounge Resort, por haver um desornamento dos ambulantes no local, 
gerando poluição visual aos turistas. O mesmo afirma a necessidade de organização.  
 
Thereza Dantas responde afirmando que as ações serão realizadas em toda extensão da orla, da Praia do 
Salgado até o Pontal do Boqueirão. Em relação aos ambulantes, informa que existe legislação específica 
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com a cobrança de taxas para o município, para que realizem a comercialização. Mas, caso não tenha a 
legislação, poderá propor o cadastramento e ordenamento dos mesmos. 
 
Paulo Sérgio pede a palavra para responder, também, a pergunta do Fernando. Diz que a equipe da 
Secretaria de Meio Ambiente esteve no local, há duas semanas, para averiguar a situação das barracas. 
Também informou que marcou uma reunião com os ambulantes, mas que precisa de uma posição da 
Prefeitura de Japaratinga em relação à padronização das barracas. Reforça que marcou uma reunião com o 
Prefeito e, acredita, que até o mês de outubro conseguirão fazer esse ordenamento. Complementa 
informando que solicitou ao Prefeito uma pessoa responsável pela limpeza da praia todos os dias na parte da 
orla entre a Pousada Paraíso dos Coqueirais e o Japaratinga Lounge Resort. 
 
Fernando Santos agradece ao Paulo pela ótima notícia.  
 
Quanto ao ponto 2, comunica que irá solicitar ao Prefeito e às Secretarias responsáveis, através de ofícios, 
e se todos os membros concordarem, o plano de ação para a temporada 2021-2022, no caso até fevereiro. 
Exemplifica indagando sobre a situação dos ônibus excursionistas, que é responsabilidade da Secretaria de 
Administração. Também como será o ordenamento da entrada dos mesmos na cidade, restrições e taxas a 
serem cobradas, se a Guarda Municipal (agentes de mobilidade urbana) continuará com esse controle e se 
haverá aumento de agentes para o período. Como a cidade ainda não possui a Superintendência Municipal 
de Transporte e Trânsito – SMTT, como a prefeitura irá organizar e fiscalizar o trânsito na alta temporada. 
Além do abastecimento de água e energia citados pelo CCC&VB e empresários. Reforça que esses são 
pontos importantes para a pasta do Turismo e que a cidade precisa estar preparada para receber os visitantes.  
  
Thereza Dantas pergunta aos membros se existem outros pontos relevantes sobre o assunto em pauta, para 
que possa incluir no ofício.  
 
Ana Carvalho pede a palavra e fala da constate queda de energia na cidade e que estão resolvendo com a 
empresa Equatorial, devido ao aumento de fluxo de turistas no período. Reforça que é de interesse do 
CCC&VB, e de todos, saber sobre as ações a serem realizadas por cada Secretaria para a alta temporada, 
para que o município não entre em colapso.  
 
Thereza Dantas reforça que a ideia é enviar um ofício para cada pauta, em nome do COMTUR, assinados 
pela presidente, para o Prefeito, com cópias para as respectivas Secretarias, até que os mesmos se 
manifestem para, assim, ser possível acompanhar tais ações. A mesma pergunta, novamente, se há alguma 
objeção quanto ao envio do ofício sobre a 2 ª pauta. 
 
Sem manifestação ou objeções dos membros o envio do ofício em relação à pauta 2 é aprovado. 
 
Ana Carvalho pede a palavra e pergunta se apenas os ofícios serão suficientes e se as solicitações serão 
respondidas. Sugere fazer uma Reunião Extraordinária com todos os envolvidos. 
 
Thereza Dantas responde que a primeira ação será a entrega dos ofícios com prazo de urgência para as 
respostas. Lembra que a próxima Reunião Ordinária será em dezembro e que irá esperar o retorno. Se a 
resposta for objetiva, poderá repassar para o grupo do COMTUR do Whatsapp. Mas que, caso contrário, 
qualquer membro poderá solicitar uma Reunião Extraordinária a qualquer momento, com a presença do 
Prefeito Déo e os demais Secretários responsáveis pelas pastas. 
 
Paulo Sérgio pede a palavra e reforça a necessidade da entrega dos ofícios nas respectivas Secretarias, pois 
devido ao acúmulo de demandas da Prefeitura, os mesmos, muitas vezes, não são repassados.  
 
Thereza Dantas responde que, para agilizar o processo de resposta, será feito conforme sua solicitação. 
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Paulo Sérgio agradece a resposta da Thereza Dantas, sem mais questionamentos. 
 
Quanto ao ponto 3, ressalta que agilizou o processo de aprovação da reativação do COMTUR em maio. 
Porém, devido à problemas gerados pela irresponsabilidade da empresa anterior de contabilidade da 
Prefeitura, a abertura do CNPJ não foi priorizada. Mas que agora existe uma nova empresa desde o mês de 
agosto. Os mesmos identificaram vários problemas junto à Receita Federal para a entrada do processo da 
abertura do CNPJ do Fundo Municipal de Turismo – FUMTUR. E que começaram o processo novamente 
desde de agosto. Solicita autorização aos membros para que seja enviado um ofício ao Prefeito Déo 
requerendo prioridade na criação do CNPJ, para que seja criada a conta onde será feito o repasse do 
FUMTUR. Só assim conseguirá planejar as próximas ações e eventos para o município. 
 
Thereza Dantas enfatiza a importância do repasse para que a SETUR tenha mais autonomia em suas ações. 
Relembra que, devido a falta do recurso, a infraestrutura da mesma continua sem equipamentos essenciais, 
como computadores e impressora. Lembra que as contas de celulares são pagas por ela e pelos funcionários 
e que todos os equipamentos eletrônicos utilizados são de uso pessoal da equipe. Diz entender que essa não 
é uma situação exclusiva da SETUR e que as demais secretarias também passam por dificuldades. Mas que 
precisa oficializar a solicitação para obter resposta sobre esta pauta, tanto do Prefeito Déo quanto da 
Secretaria de Administração.  
 
Thereza Dantas lembra que a limitação de recurso impossibilita a SETUR de participar de algumas feiras e 
eventos, bem como efetuar pagamento para promover a cidade nas redes sociais. E que apesar disso, e em 
pouco tempo de trabalho árduo, a equipe conseguiu destacar o município nos cenários regional e nacional. 
Diz que a atual situação não está sendo fácil para os Secretários e pede o apoio dos empresários presentes 
para que haja cobrança, principalmente, na atualização das Leis Municipais da cidade.  
 
Thereza Dantas pergunta a todos os membros se há alguma objeção quanto ao envio do ofício sobre a 3ª 
pauta. 
 
Sem manifestações ou objeções dos membros o envio do ofício em relação à pauta 3 é aprovado. 
 
Paulo Sérgio e Fernando Santos destacam o trabalho desempenhado pelo Prefeito Déo e parabenizam as 
mudanças positivas realizadas na cidade em pouco tempo de gestão. 
 
Thereza Dantas concorda com as palavras do Paulo Sérgio e do Fernando Santos. 
 
Thereza Dantas reconfirma com todos a aprovação do envio dos três ofícios solicitando respostas às pautas 
discutidas. 

 

3. Conclusão, Considerações Finais e Encaminhamentos Futuros 

 
Thereza Dantas informa que a Exposição Japaratinga Viva Puramente está localizada na Galeria Coqueiro 
Verde, em frente à SETUR. Também diz que as Atas de todas as reuniões do COMTUR serão enviadas por 
e-mail para serem assinadas, inclusive a Ata da Posse dos membros. 
 
Thereza Dantas agradeceu a presença e o apoio de todos, encerrando assim, a reunião.  
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COMTUR - Conselho Municipal de Turismo de Japaratinga 

3ª Reunião Ordinária – 29/09/2021 – 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  

 

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 

Sandra Lopes Vil-
lanova Mendonça  
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(Suplente) 
 

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) 
 

José 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, 29 de setembro 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/YIoHn 

 

Atenciosamente, 

Thaís Pereira dos Santos 

 

Japaratinga, 30 de setembro de 2021. 
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ANEXOS 
 

 
Figura 1: Print de tela da 3ª Reunião Ordinária do COMTUR realizada em 29 de set. de 2021.

 
Fonte: O autor (2021) 

 
 
 

Figura 2: Print de tela da 3ª Reunião Ordinária do COMTUR realizada em 29 de set. de 2021. 

 
Fonte: O autor (2021) 

 


