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4ª ATA DE REUNIÃO ORDINÁRIA 

 
4ª RO DO CONSELHO MUNICIPAL DE TURISMO DE 

JAPARATINGA-AL – COMTUR  
 

Data: 08 de dezembro 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.  

- Luiz Roberto da Silva Gitaí, Agente de Desenvolvimento, representando o Banco do 
Nordeste.  

- Manoel Roberto Lopes Muniz, Gerente de Desenvolvimento Territorial, 
representando o Banco do Nordeste.  

- 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. 
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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.  

- Adeilton Farias da Silva, representando o restaurante Barraca da Praia de 
Japaratinga. 

- Fernando Santos, representante do Japaratinga Lounge Resort. 

- 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, 
08 de dezembro 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 enviará no grupo do COMTUR do Whatsapp as ações realizadas 
pela SETUR em 2021 e o planejamento para 2022. 
 
 

2. Pautas da Reunião e Início do Debate 

Thereza Dantas apresenta as pautas da reunião, discriminadas abaixo: 
 

1. Ações da Setur 2021 (de jan. a dez.) e o Planejamento para 2022; 
2. Coleta Seletiva; 
3. Programa de Desenvolvimento Territorial – PRODETER (Banco do Nordeste). 
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Quanto ao ponto 2 – Coleta Seletiva, Thereza Dantas comunica que, para o assunto em questão, se faz 
necessária uma participação maior do trade. Indaga ao Paulo Sérgio, Secretário do Meio Ambiente, se o 
mesmo gostaria de dar continuidade ao assunto ou se seria mais viável realizar uma reunião Extraordinária 
com maior divulgação para que tanto o trade quanto a população participem das decisões. 
 
Paulo Sérgio pede a palavra e reforça que a pauta é de suma importância e concorda que, devido ao baixo 
número de participantes do trade, seria melhor realizar a discussão numa outra oportunidade. 
 
Sem manifestação ou objeções dos membros a pauta 2, Coleta Seletiva, será debatida na próxima 
reunião Extraordinária. 
 
Quanto ao ponto 3 – PRODETER, Thereza Dantas apresenta e passa à palavra aos representantes do 
Banco do Nordeste, disponibilizando 15 minutos para a apresentação do Programa.  
 
Manoel Roberto agradece à Thereza e a todos os membros, se presenta e dá início à pauta. Informa que 
haverá uma reunião presencial no município de Porto de Pedras, com os representantes dos cinco municípios 
da Costa dos Corais, com o objetivo de disseminar e reforçar os conceitos de gestão territorial. Explica que o 
Gitaí, agente de desenvolvimento, irá coordenar as ações do PRODETER no litoral Norte e passa a palavra 
para o mesmo. 
 
Luiz R. da S. Gitaí se apresenta e passa para a explicação. Comunica que a missão do Banco do Nordeste é 
atuar como o banco de desenvolvimento da região Nordeste. E que a visão é ser o banco preferido do 
nordestino, aumentar o bem-estar e a competitividade das empresas. Explica um pouco acerca da atuação e 
abrangência do banco nas regiões do país. Fala também sobre alguns programas de créditos existentes. 
Quanto ao PRODETER, explica os objetivos e etapas e resultados esperados. Fala da criação do Comitê de 
Gestor (municipal e territorial), que deverá ser formado por agentes públicos e econômicos, ou seja, os 
representantes dos municípios participantes do Programa. Os comitês serão responsáveis pela execução do 
Plano de Ação Territorial.  
 
Luiz R. da S. Gitaí termina a explicação agradecendo a todos e pergunta a todos se há alguma dúvida a 
respeito do Programa. 
 
Thereza Dantas diz que irá, com a Ana Carvalho, representante do CCC&VB, para a reunião presencial de 
Porto de Pedras para maiores esclarecimentos aos membros.  
 
Sem manifestação ou objeções dos membros a 3ª pauta é encerrada. 
 
Quanto ao ponto 1 – Ações SETUR 2021 e o Planejamento das ações 2022, Thereza Dantas faz um 
resumo das ações realizadas, previstas no Planejamento Estratégico aprovado no início do ano (2021). 
Informa que tem total apoio do Prefeito, mas que teve alguns problemas com a mudança da empresa de 
contabilidade da Prefeitura e que, devido a isso, o processo de abertura do CNPJ do FUMTUR demorou 5 
(cinco) meses, mas que o mesmo já está ativo. Explicita que está dando início ao processo de abertura da 
conta do FUMTUR no Banco do Brasil, juntamente com o secretário de Finança. Mas que o processo no 
Banco é lento e que demora de 30 a 60 dias para a liberação do acesso à conta. Comunica que com a conta 
ativa irá convocar uma reunião com o prefeito, o procurador e os secretários de Finanças e Administração, 
para discutirem o valor do repasse do FUMTUR. Explica que a Secretaria de Finanças, após avaliar o 
orçamento, informou que o valor de R$ 25.000,00 para o repasse, acertado anteriormente, não será possível. 
   
Thereza Dantas informa que devido a falta de recurso ocasionada pela morosidade da abertura da conta e 
do repasse para o FUMTUR, muitas ações não puderam ser executadas. E que também terá que reorganizar 
o Planejamento Estratégico e apresentá-lo no ano de 2022. A mesma ressalta que irá enviar para o grupo do 
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Whatsapp todas as informações das ações realizadas, bem como o Planejamento Estratégico aprovado 
anteriormente. Pergunta aos membros se existem outros pontos relevantes sobre o assunto em pauta, para 
que possa incluir no ofício.  
 
Thereza Dantas explica a situação da infraestrutura física da SETUR e diz que a situação ainda não é a 
ideal. E que, mesmo diante da realidade precária, a SETUR conseguiu executar muitas das ações previstas 
como: promoção do destino, recadastramento e emissão dos alvarás de bugggy e táxi-turismo, banco de 
imagem, levantamento dos empreendimentos turísticos (inventário), dentre outras.  
 
Thereza Dantas repassa para os membros uma tabela com todos os valores detalhados gastos nas ações 
realizadas. Informa também que não sabe dizer o valor disponibilizado para o orçamento do ano (2021) para 
a SETUR por não ter tido acesso à Lei Orçamentária Anual do município. Mas que cobrou da Secretaria de 
Finanças e do procurador. Ressalta que a SETUR gastou um valor ínfimo de R$100.000,00 para o Turismo 
do município, comparado às outras cidades da região. E que, infelizmente, pouco foi pago e que ainda está 
devendo aos fornecedores o valor de R$ 70.000,00. Questiona a falta de retorno e posicionamento da 
Secretarias de Administração em relação às datas para o pagamento.  
 
Thereza Dantas pergunta aos membros se há alguma sugestão para que a situação possa ser resolvida da 
melhor forma. 
 
Ana Carvalho pede a palavra e reforça a necessidade de uma reunião com o trade, as secretarias 
responsáveis e o prefeito para que haja uma cobrança maior.  
 
Thereza Dantas responde explicando que já fez diversas tentativas, inclusive com vários setores, mas que 
não obtém resposta principalmente da Secretaria de Administração. Informa que foi convidada para uma 
reunião com o prefeito e o procurador para resolver o problema explicitado e que irá repassar as resoluções 
da reunião em questão. 
 
Thereza Dantas pergunta se alguém deseja falar. Sem manifestação ou objeções dos membros, a mesma 
agradece 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 – 08/12/2021 – LISTA DE PRESENÇA 
Assento Setor Entidade Representante Assinatura 

 
 

01 

Administração 
pública 

Sec. Turismo (Titular) Thereza Christina 
Luz Dantas 

 

Administração 
pública 

Sec. Turismo (Suplente) Thaís Pereira dos 
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 
(Suplente) 

Sandra Lopes Vil-
lanova Mendonça 

 



 

Documento redigido por Thaís Pereira dos Santos 
Turismóloga e Secretária do COMTUR Japaratinga – SETUR. Japaratinga, em 10 de dezembro de 2021. 

VI 

 

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, 08 de dezembro 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/ziVPt 

 

Atenciosamente, 

Thaís Pereira dos Santos 

 

Japaratinga, 10 de dezembro de 2021. 

 

 

 

 

 

 

_______________________________________ 

Secretária do COMTUR Japaratinga 
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ANEXOS 
 

 
Figura 1: Print de tela da 4ª Reunião Ordinária do COMTUR realizada em 08 de dez de 2021.

 
Fonte: O autor (2021) 

 
 
 

Figura 2: Print de tela da 4ª Reunião Ordinária do COMTUR realizada em 08 de dez de 2021. 

 
Fonte: O autor (2021) 

 


