ESTADO DE ALAGOAS
SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E TURISMO
Av. da Paz, 1108 - Jaraguá - Maceió/AL - CEP 57022-050
Fone: (82) 3315-1713 / 1718 - CNPJ.: 69.977.734/0001-21

A SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E TURISMO SEDETUR, por intermédio da Comissão de Monitoramento e Avaliação, neste ato
representada pelo seu presidente, Sra. Paula Tereza Couto Spier, TORNA PÚBLICA a
proposta de Termo de Fomento apresentada pela ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DA
INDÚSTRIA DE HÓTEIS ALAGOAS - ABIH, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no
CNPJ/MF sob o nº. 35.264.480/0001-82, com sede na Avenida João Davino, 913,
Mangabeiras Maceió - Alagoas, representada por seu Presidente, Sr. MAURO JOSÉ LUNA
VASCONCELOS, inscrito no CPF/MF sob nº. 048.728.144-60, abrindo prazo de 15
(quinze) dias, a partir da publicação, para manifestações da sociedade civil sobre a
conveniência e oportunidade da proposta apresentada nos termos do artigo 7º, do Decreto
n.º 50.125 de 26 de agosto de 2016.
Objeto: Promover e divulgar o estado de Alagoas no cenário regional, nacional e
internacional, aumentando o fluxo e a permanência do turista no Estado, com a
participação em feiras e eventos, realização de negócios, prospecção e divulgação em
workshops, capacitações, roadshows, famtours e presstrips, veiculação de mídia e
confecção de brindes, sempre objetivando a divulgação de nosso Estado.
Prazo de Execução: 12 (doze) meses a partir da assinatura do termo.
Resultado da Avaliação: A Comissão de Monitoramento e Avaliação desta SEDETUR
opinou

pelo

DEFERIMENTO

da

proposta

tendo

em

vista

o

favorecimento

e

desenvolvimento e manutenção de conquistas alcançadas, possibilitando o aumento de
ingresso de turista no estado de Alagoas, agregando qualidade e renda as empresa do
setor e em todos os ramos que, de alguma forma, tem vinculo com o turismo e contribui
para a diminuição da sazonalidade do nosso destino.

Link em que estará disponível a íntegra da proposta para consulta pública:
http://sedetur.al.gov.br/

PAULA TEREZA COUTO SPIER
Presidente
COMISSÃO DE MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO

