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ATA DA ASSEMBTEIA GERAL DE FUNDAçÃO E ELEçÃO DO CONSETHO

MUNICIPAL DE TURISMO DE ITABAIANINHA SER6IPE. COMTURI.

Aos 15 dias do mês de maio de 2019, reuniram-se para a Assembleia Geral na Rua

Marechal Deodoro da Fonseca, SÀ1, Bairro Centro, Itabaianinha, Sergipe, CEP 49.290-

000; às 14h30, atendendo ao oficio de convocação enviado aos órgãos ou Entidades

governamentais, para se fazer presente na aludida assembléia geral, de âmbito

munícipal, com a pÍesença da maioria simples que fora convocado para fazer parte do

órgão acima citado, assinam a lista de presença em anexo, e Aprovaram a seguinte

ordem do dia. 1o - Fundação do Conselho Municipal de Turismo de ltabaianinha, Orgão

de representação legal, consultivo e normativo de programas, projetos e atividades que

teúam por objetivo promover o desenvolvimento turístico do Municipio.2u - Eleição,

apuração de votos e posse da Diretona e dos membros do Conselho; 3o - O que ocoÍrer.

O Presidente da Assembleia para instituição do Conselho Municipal de Turismo de

Itabaianiúa- COMTURI, o (a) Sr. Jairo Floriano dos Santos, brasileiro, solteiro, RG no

1.464110/SSP-SE, CPF Íro 999.437.43549, residente e domiciliada na Travessa

Professor Antônio Ayres, no 17, Itabaianiúa, Sergipe, CEP 4929A-000, convidou entre

os presentes, para secretariar os trabalhos, o Sr. André Luis Silva Leite, brasileiro,
casado, RG: 2425060-0SSP/SE; CPF: 054310485-03, residente e domiciliado a

Travessa Francisco Severo, 175; Itabaianinha, Sergipe, CEP 4929A-000; para auxiliá-lo
na condição de Secretario da Assembleia. O Seúor Presidente da Assembleia iniciou os

trabalhos tratando do primeiro item da ordem do dia, onde explicou aos pÍesentes a

importância da constituição do Conselho Municipat de Turismo de Itabaianiúacomo
instrumento de organiraçáo, arregimentação e como órgão de representatividade legal,

voltado para as necessidades e prioridades municipais, tomando como base a Politica de

desenvolvimento Turístico com vistas à constituição de uma instituição forte e atuante.

E apos passou a palawa para a representante da SETUR,LaTa Brunelle Almeida Freitas,

onde explanou a importância do conselho municipal de turismo e a força que ele

proporcionapaÍa o fortalecimento do município em âmbito estadual. Como não houve

neúum encamiúamento em contrário e não havendo mais ninguém a fazer o uso da

palawa e não havendo dúvida, a materia foi colocada em votação: e por aclamação, foi
aprovada por unanimidade a fundação doConselho Municipal de Turismo de

Itabaianinha, Sergipe- COMTURI, com atuação no âmbito Municipal. Encerrado o

assunto do primeiro item da Ordem do Dia, o Presidente continuou os trabalhos
trazendo para discussão e deliberação, o segundo item da ordem do dia: 2o - Leitura da

LEI l.A25nU9, onde o Sr. Presidente perguntou aos presentes se todos haviam
recebido uma cópia, da Lei no 1.A2512019 de 22 de março de 2019; que institui o

conselho municipal de turismo. ConÍirmado o recebimento por todos, o Sr. Presidente

fez leitura em voz alta de artigo por artigo do projeto de lei, onde, á medida que a leifura
erarealizada, erarn, pois, esclarecidas todas as dúvidas suscitadas pelos presentes. Após

a apreciação completa da referida lei e estando esclarecidas as dúvidas, e não havendo
ninguém mais a utilizar a palavra, enceÍrou o segundo itern da ordem do dia; Concluído
o assunto do segundo item da Ordem do Dia, o Sr. Presidente continuou os trabalhos
trazendo para discussão e deliberação, o terceiro item da Ordem do Dia: Eleição,
apuração de votos e posse da Diretoria e dos membros do Conselho; O Sr. Presidente
inquiriu os presentes a respeito do interesse destes em compor ou indicar nomes
cornposição de chapas aptas a disputar a eleição, os presentes fltzeram o uso da palavra e

indicaram os candidatos aptos a ocupar as vagas do pleito. Tendo em vista o interesse
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do Sr. Mateus dos Santos Fonseca, e a seúora Adelvânia Oliveira Santos Ferreira,
Dessa maneira, por consenso dos presentes foi composta uma única chapa que foi
registrada e aceita por unanimidade para ocupar o triênio, de 2019 a 202t, tendo como
membros: DIRETORIA: PRE,SIDENTE: Mateus dos Santos Fonseca, CPF:
*55.524.22:L03 (Representando a Secretaria de lndustria, comercio e Turismo); WCE
PRESIDENTE: Adelvânia Oliveira Santos Ferreira, CPF: 012.319.85Sü) (Comitê
Gestor das MPE); E os Conselheiros: Primeiro Membro Titular: Gabriela Lopes Alves
*Iontalvão, CPF: 046.093.20$50; (Secretaria de Desenvolvimento Agropecur{rio e

Meio ambiente), Segundo Membro Titular: Maria Carolina dos Santos Dias, CPF:
055.543.1ó$85; (Secretaria de Obras, Transportes e serviços Püblicos); Terceiro
Membro Titular: Luiz Cesar Oliveira dos Santos, CPF: 811.771.945-20; (Secretaria
de Comunicação, Cultura, Esporte e Lazerj Quarto Membro Titular: Andréa *Iaciel
Silva Santana, CPF: 905.448.46$91; (Secretaria de Educação) Quinto Membro
Titular: Fábio Alves de Santana, CPF: 002.629.115-07 (Secretaria de Administração e

Planejamento); Sexto Membro Titular: Clodoaldo §evero SeraÍim, CPF: 981.863.45S
15, (Câmara de Vereadores), Setimo Membro Titular: Robson Luiz Santos, CPF:
974.345.745-34 (Representante dos Vendedores Ambulantes); Oitavo Membro Titular:
Lucas de Jesus da Silva, CPF: A29.279.1A*45 (Representante de Bares e

Restaurantes), Nono Membro Titular: Edivânia Fouseca Lima, CPF: 969.959.805-06,
(Representante da Associação dos Anões); Decimo Membro Titular: Rivanda Alves
Fontes, CPF: 589.642.905-34, (Representante da Associação de Confecção de

Itabaianiúa); Decimo primeiro Membro Titular: Saulo Hora Nloreira, CPF:
803.198.07S68, (Representante da CDL); Decimo Segundo Membro Titular: José Luiz
de Matos Filho, CPF: 963.747.64í87, (Representante da Associação dos Ceramistas)
Decimo terceiro Membro Titular: Margarida de Araujo Nascimento, CPF:
58766472$104, (Representante dos Artesãos do Município de ltabaianianha);
Conselheiros - SUPLENTES: Primeiro Membro Suplente do Conselho: André Luís
Silva Leite, CPF: 054.310.48$,03 (Secretaria de lndústria, Comercio e Turismo);
Segundo Membro Suplente do Conselho: José Carlos Costa Silva, CPF: 258.697.015-
20, (Comitê Gestor das MPE); Terceiro Membro Suplente do Conselho: Caio Jeff
Cardoso Rodrigues, CPF: 0É.3.645.29§24, (Secretaria de Desenvolvimento
Agropecuário e Meio ambiente); Quarto Membro Suplente do Conselho: Andressa
Barboza Trindade, CPF: M2.291.575-(R, (Secretaria de Obras, TranspÍes e serviços
Públicos); Quinto Membro Suplente do Conselho: José Nivaldo Oliveira Pereira
Filho, CPF: 0003474785-06, (Secretaria de Comunicação, Cultura, Esporte e Lazer):
Sexto Membro Suplente do Conselho: Cleidiene Batista da Silva, CPF: 533.559.11
34, (Secretaria de Educação); Setimo Membro Suplente do Conselho: Maria lVelma
Batista de Menezes, CPF: 516,124.705-30, (Secretaria de Administração
Planejamento); Oitavo Membro Suplente do Conselho: Marcelo Alves Souza,
045.779.7815-44, (Câmara de Vereadores); Nono Membro Suplente do Conselho:
Emanuel Bispo Texeira, CPF: 258.691.79í53, (Representante dos Vendedores
Ambulantes);Decimo Membro Suplente do Conselho: Eduardo da Silva Júnior, CPF:
173.462.508-26) Decimo Primeiro Membro Suplente do Conselho: Erica Luzia da
Fonseca Lima, CPF: 976.996.675-49, (Representante da Associação dos Anões),
Decimo Segundo Membro Suplente do Conselho. Maria José Reis de Santana, CPF:
987.831.73$.87, (Representante da Associação de Confecção de ltabaianinha);
Terceiro Membro Suplente do Conselho: Manoel Artur Moreira, CPF: 289.989.445-
53, (Representante da CDL); Decimo Quarto Membro Suplente do Conselho: Ana
Karla Silva França, CPF: 057.686.82S62, (Representante da Associação dos
Ceramistas), Decimo Quinto Membro Suplente do Conselho: Maria Aparecida



Monteiro Bergamin, CPF: 693.336.02$'34, (Representante dos Artesãos do Município
de Itabaianinha); E não havendo nenhuma questâo de ordem no encâminhamento, por
aclamação, toÍna-se EMPOSSADA paÍa o mandato de 03 (três) anos a Diretoria, e
Conselheiros Titular e Suplentes apresentados a presente Assembleia. Constitúda a
Diretoria e Conselheiros, seguem os mesmos acima mencionados e qualificados todos
maiores e capazes:
Dando sequência e respeitando o edital de convocação, O Presidente da Assembleia
passa a palawa e a condução dos trabalhos para o (a) Presidente recem-empossada (o),
Sr. Mateus dos Santos Fonseca, que antes de proceder a contínuidade dos tÍabalhos,
agradece imensamente a confiança depositada nele (a) e em sua chapa, apontando que o
conselho municipal de Turismo- COMTURI, tem muito a crescer e €spera que os

conselheiros eleitos possa fazer verdadeira diferença para o municipio de

Itabaianiúa/SE, após sua fala, franqueou a fala a vice-pÍesidente, onde a mesma disse

que é muito importante um conselho de turismo e estará aqui para contribuir com todo o
processo de insütuição. Encerrado o assunto do terceiro item da Ordem do Dia, o Sr.

Presidente enceÍrou os trabalhos dia; nada mais havendo a tratar sobre este assunto, este

e dado por encerrado o terceiro item da ordem do dia. Nada mais havendo a tratar, o
Presidente eleito, o Sr. Mateus dos Santos Fonseca, antes de procedeÍ ao encerramento

dos trabalhos, ponderou em breves linhas sobre a importiância do espirito de união que a

classe deve procurar desenvolver, além de manifestar grande pÍeocupação com o
contexto politico no qual o país vive em decorrência da atuação das instituições como

fator determinante para o crescimento da nação. Assim, entendeu ele que as instituições

brasileiras devem se voltar cada vez mais para o respeito da lei, dos bons costumes, das

boas pniticas, visando alcançar a Justiça em cada relação social desenvolvida. Não

havendo ninguém mais utilizando a palawa e não havendo nenhuma questão de ordem a

ser esclarecida e nada mais havendo a trataÍ, O Presidente Mateus dos Santos Fonseca,

declara encerrada a Assembleia Geral, da qual eu, André Luis Silva Leite, na qualidade

de Secretiírio, lawo a presente ata, que segue assinada por mim e pela direção da

assembléia, e, em lista de pesença aqui anexada. Encerra-se a reunião as 15:45 horas,

com o agradecimento a todos membros pela presença na reunião de constituição do

Conselho Municipal de Turismo.

idente Assembléia Geral

Sec o da Assembléia
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Itabaianinha,/Se, l5 de Maio de 2019.
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Reunião: I do Conselho Municipal de Turismo de ltabaianinha/SE
Data 15/05/2019
Horário: í4:00 h
Local: CÂIUARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE ITABAIANINHA/SE
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