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I 

 
5ª ATA DE REUNIÃO ORDINÁRIA 

 
5ª RO DO CONSELHO MUNICIPAL DE TURISMO DE 

JAPARATINGA-AL – COMTUR  
 

Data: 09 de março de 2022, às 9:30h.  
Tipo: Presencial – Auditório da Secretaria Municipal de Educação 

 
 

Presentes os seguintes representantes, conselheiros e agentes públicos:  

- José Severino da Silva, Prefeito do Município de Japaratinga. 

- 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. 

- Marcones Silva, Secretário de Finanças da Prefeitura Municipal de Japaratinga e 
Tesoureiro do Fundo Municipal do Turismo do COMTUR Japaratinga.  

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

- Lia Jatobá, representando a ABIH-AL.  

- Artur Mendonça, assessor do Prefeito Municipal de Japaratinga.  

- Adilson Júnior, jornalista da Secretaria de Comunicação – SECOM da Prefeitura 
Municipal de Japaratinga 

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

- Anne Francialy Araújo, representante da instituição de ensino IFAL Campus 
Maragogi-AL.  
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- Thiago Santos, 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, 
09 de março de 2022 

 
 

 

 

 

ATA 
 
 

1. Introdução 

Thereza Dantas, Secretária de Turismo e Presidente do COMTUR, foi a primeira com a palavra, dando as 
boas-vindas aos presentes. Informa que a reunião em questão foi a primeira presencial desde a 
reestruturação do COMTUR, não sendo possível anteriormente por conta da pandemia do COVID-19. 
Também comunica que será necessária a aprovação, pelos membros, do calendário com as datas pré-
selecionadas, para as próximas Reuniões Ordinárias do ano. Solicita aos mesmos a leitura das Leis e do 
Regimento Interno do COMTUR para que obtenham conhecimento e que, com isso, haja uma maior 
participação de todos. A mesma noticia que Japaratinga está no processo, em conjunto com a SEDETUR, de 
inclusão no Mapa do Turismo Nacional e que, para obter uma pontuação maior será preciso uma adequação 
e estruturação turística do município. Para tanto, irá priorizar o Plano Diretor, o Plano Municipal de Turismo 
e o Centro de Atendimento ao Turista (CAT) da cidade.  
 
 

2. Pautas da Reunião e Início do Debate 

Thereza Dantas apresenta as pautas da reunião, discriminadas abaixo: 
 

1. Valor de repasse do FUMTUR Japaratinga (Lei 607/2021); 
2. Taxa dos bugueiros destinada ao FUMTUR (Lei 604/2021); 
3. Ônibus excursionistas (Lei 395/2007). 
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Quanto ao ponto – Coleta Seletiva:  
 
Thereza Dantas informa 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 ficou acordado que a pauta sobre Coleta Seletiva será 
debatida na próxima Reunião Extraordinária. 
 
Quanto ao ponto 1 – Valor de repasse do FUMTUR:  
 
Thereza Dantas informa que fez uma reunião com a equipe da Setur e que elaborou um cronograma para a 
participação da Secretaria de Turismo nos principais Eventos (e Feiras) com o objetivo de divulgar a cidade. 
 
Lia Jatobá pede a palavra e enfatiza a importância do Fundo Municipal do Turismo para o Município, 
principalmente para a participação de eventos de divulgação e comercialização do destino. 
 
Ana Carvalho pede a palavra e reforça a relevância de Japaratinga estar no Mapa do Turismo Nacional. 
 
Thereza Dantas explica que o FUMTUR já existia, mas que o seu CNPJ foi criado no final do ano de 2021 
e que a abertura da conta fora efetivada no ano de 2022.  
 
Marcones Silva reafirma que a conta do FUMTUR se encontra aberta e, também, cita a quitação dos 
débitos junto aos fornecedores da SETUR, em relação ao ano de 2021, e que resta um único fornecedor 
receber o pagamento de R$1.500,00 (um mil e quinhentos reais). Comunica que o investimento no Turismo 
em 2021, gerou uma despesa total de R$101.750,57 (cento e um mil, setecentos e cinquenta reais e 
cinquenta e sete centavos).   
 
Thereza Dantas explica que irá enviar a Prestação de Contas a todos os membros, após a finalização dos 
respectivos pagamentos. E reforça que o valor de repasse ao FUMTUR será utilizado nas ações aprovados 
pelos membros do COMTUR e que haverá Prestação de contas sobre os investimentos realizados, através de 
extratos bancários, comprovantes, fotos e etc. 
 
Marcones Silva fala sobre o orçamento para o ano de 2022 e informa que a Lei aprovada na Câmara não 
especifica o valor, ou um percentual, para o repasse do FUMTUR. A Prefeitura determina que o prefeito, 
após análise e estudos técnicos financeiros, faria um decreto determinando um valor de repasse mensal e 
anual. E após os estudos financeiros com a equipe técnica, ficou definido que o valor do repasse mensal para 
o FUMTUR será de R$20.000,00 (vinte mil reais). E que, inclusive, o valor R$40.000,00 (quarenta mil reais) 
referente aos meses em que a conta não estava aberta (janeiro e fevereiro), será repassado para a conta do 
FUMTUR. Portanto, o investimento anual (2022) será de R$240.000,00 (duzentos e quarenta mil reais). O 
que representa 8,85 % de ISS arrecadado no ano passado no Município. Reitera que foi um grande avanço, 
uma vez que o FUMTUR estava praticamente inativo, pois não gerava retorno para a população por não ter 
ações e investimentos destinados à atividade turística. Em relação ao valor investido no ano passado, será 
repassado 57% a mais em 2022, graças ao comprometimento da gestão do Perfeito Déo. E justifica que 
atualmente, o Turismo é a maior fonte de renda do município. A atividade movimenta a cidade e a maioria 
dos impostos arrecadados pela Prefeitura são advindos da prestação de serviços turísticos.  
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Sem manifestação ou objeções dos membros a 1ª pauta é encerrada. 
 
 
Quanto ao ponto 2 – Taxa dos bugueiros destinada ao FUMTUR:  
 
Thereza Dantas informa que na semana subsequente começará o cadastramento dos prestadores de serviço 
buggy-turismo e será realizada uma reunião com os bugueiros para a avaliação das ações do ano de 2022 e 
solicita aos representantes que comuniquem as datas aos mesmos. Reforça que a reunião será importante 
para o debate sobre a comercialização dos alvarás e o decreto que será publicado exigindo a inspeção do 
veículo buggy na sede da SETUR e na Secretaria de Transportes. A mesma informa que a partir de 2022, a 
taxa aumentará e terá um valor fixo de R$200,00 (duzentos reais) e que inclusive, está previsto na última 
atualização da Lei.  
 
Thereza Dantas, com a aprovação prévia do Prefeito Déo, indaga aos membros se o valor de R$14.00,00 
(quatorze mil reais), referente ao valor total da taxa arrecadado, poderá ser repassado para o FUMTUR. O 
objetivo é investir ainda mais na atividade, através de cursos de capacitação, equipamentos de segurança, etc. 
E comunica que após a aprovação irá enviar um ofício, através do COMTUR, solicitando à Prefeitura um 
Decreto que especifique o repasse da taxa para o FUMTUR. 
 
Sem manifestação ou objeções dos membros o repasse da taxa dos prestadores de serviço buggy-
turismo para o FUMTUR, 2ª pauta, é aprovado. 
 
 
Quanto ao ponto 3 – Ônibus Excursionistas:  
 
Thereza Dantas faz um apelo para a atualização da Lei vigente que data de 2007. Faz um resumo dizendo 
que na Lei a gestão dos ônibus excursionistas está na pasta da Secretaria de Administração, que o valor da 
taxa de R$100,00 (cem reais) está destinado à Secretaria do Meio Ambiente e que cabe à Secretaria de 
Turismo o acompanhamento e a fiscalização. 
 
Thereza Dantas, em acordo prévio com o procurador Ataíde, sugere aos membros, o envio de um ofício à 
prefeitura, através do COMTUR, solicitando a atualização da referida Lei para a organização da gestão dos 
ônibus excursionistas. Informa também que já possui um modelo para esta modernização e que fará uma 
nova reunião com os membros para definir as mudanças, inclusive sobre os novos valores das taxas a serem 
cobradas. O objetivo é ordenar e organizar a quantidade destes veículos que entram no município, gerando 
menos impactos ambientais e sociais.  
 
Ana Carvalho pede a palavra e reforça a necessidade da reavaliação da taxa, sugere a cobrança de um valor 
maior que o pré-estabelecido, para a entrada dos veículos. E, também, a organização e definição das 
secretarias responsáveis para que haja uma cobrança maior sobre o ordenamento, uma vez que Japaratinga 
está inserida numa Área de Proteção Ambiental (Costa dos Corais).  
 
Prefeito Déo pede a palavra e explica que é importante uma conscientização e educação ambiental para a 
população e os visitantes, passageiros dos ônibus excursionistas. Fala também da importância da aplicação 
de multas para aqueles que infringirem as Leis vigentes. 
 
Thereza Dantas pergunta se mais alguém deseja falar. 
 
Sem manifestação ou objeções dos membros o envio do ofício em relação à 3ª pauta é aprovado. 
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3. Conclusão, Considerações Finais e Encaminhamentos Futuros 

 
Thereza Dantas reconfirma com todos a aprovação das pautas e o envio dos dois ofícios em relação às 
pautas de nº 2 e de nº 3.  
 
 
Sem manifestação ou objeções dos membros, a mesma agradece a presença e o apoio de todos, 
encerrando assim, a reunião.  
 
 
 

O presente termo retrata fielmente todos os fatos havidos e, nada mais havendo a acrescentar, 
segue o presente documento subscrito. 

//////// 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Japaratinga, 09 de março de 2022. 
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COMTUR - Conselho Municipal de Turismo de Japaratinga 

5ª Reunião Ordinária – 09/03/2022 – LISTA DE PRESENÇA - Membros 
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Japaratinga, 09 de março de 2022. 
 
 
 

 
 


