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52ª Reunião Ordinária do Fórum Nacional dos Secretários e Dirigentes Estaduais 
de Turismo. (69 FORNATUR). 

5 de agosto de 2009 – 10h20 às 14h00 horas – Centro de Convenções Ulisses 
Guimarães - Brasília – DF. 

(Síntese das Deliberações / Informações): 

Presenças: 

• Cassiano Marques. Acre. 
• Daniele Novis. Alagoas. 
• Orlando Muniz. Amapá. 
• Oreni Braga. Amazonas. 
• Domingos Leonelli e Emilia Silva. Bahia. 
• João Oliveira. Distrito Federal. 
• Marcus Vicente. Espírito Santo. 
• Barbosa Neto. Goiás. 
• Tadeu Palácio. Maranhão. 
• Vanice Marques. Mato Grosso. 
• Nilde Brun. Mato Grosso do Sul. 
• Érica Drumond. Minas Gerais. 
• Fritz Gauch. Pará 
• Rodrigo Freire. Paraíba. 
• Celso Caron. Paraná. 
• Silvio Costa Filho. Pernambuco. 
• Silvio Leite e Paes Landim. Piauí. 
• Márcia Lins. Rio de Janeiro 
• Tulio Serejo.  Rio Grande do Norte. 
• Claudia Carvalho. Rondônia. 
• Valdir Walendowsky. Santa Catarina. 
• Claury Santos. São Paulo. 
• Jorge Santana. Sergipe. 
• Regina Reis. Tocantins. 
• Governador Paulo Octávio (em exercício). 
• Luiz Barretto (MTUR). 
• Mário Moyses (MTUR). 
• Airton Pereira (MTUR). 
• Roberto Bortolotto (MTUR). 
• Jeanine Pires (EMBRATUR). 
• Deputado Afonso Hamm (CTD). 
• Apóstole Lázaro (ABETAR). 
• José Carlos Gadelha. (ANSEDITUR). 
• João Moreira (CBCVB). 
• Álvaro Mello (ABIH). 
• José Falcão (MTUR). 
• Tânia Brizolla (MTUR). 
• Regina Cavalcante (MTUR). 
• Marcelo Pedroso (EMBRATUR). 
• Walter Vasconcelos (EMBRATUR). 
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• Jurema Monteiro (MTUR). 
• Eduardo Sanovicz. REED ALCANTARA. 
• Marcos Pompeu. Secretário Executivo. 
 

Deliberações / Encaminhamentos: 
 
Primeiro Bloco: Pronunciamentos de Abertura. 

• Presidente Nilde Brun: 

- Saudação de boas vindas à Claudia Carvalho, nova Superintendente de Turismo do 
Estado de Rondônia. 

• Presidente Afonso Hamm (CTD da Câmara): 

- Destacou o sucesso da iniciativa do primeiro encontro do FORNTAUR (17 
Extraordinária) e CTD da Câmara realizado na tarde do dia anterior, no Plenário 2 da 
Câmara, em torno de temas relevantes como: Flexibilização dos Vistos; Taxa 
Aeroportuária; Aviação Regional; Vôos Transfronteiriços e participação do capital 
estrangeiro nas empresas de aviação. O Evento contou com uma participação 
expressiva dos Secretários / Dirigentes Estaduais de Turismo, Deputados, Senadores, 
do Ministro Luiz Barretto e equipe, do Governador (em exercício) Paulo Octávio, do 
Presidente da Comissão de Desenvolvimento Regional e Turismo do Senado, Senador 
Leomar Quintanilha e de lideranças do Conselho Nacional do Turismo. Foi transmitido 
ao vivo pela TV Câmara entre 18h00 e 19h00 horas.  

- Os documentos apresentados no encontro e que subsidiaram o documento 
propositivo entregue ao Presidente da Câmara Michel Temer, estão disponíveis no 
site:  www.fornatur.com.br 

• Ministro Luiz Barretto: 

- Parabenizou o FORNATUR pelo sucesso da “rodada dupla”, do encontro conjunto 
com a CTD e da 52 Reunião Ordinária, destacando a sua capacidade de dar 
conseqüência a temas e deliberações das reuniões anteriores, lembrando que essa 
pauta conjunta tinha sido deliberada na reunião anterior, no Salão do Turismo 2009. 

- Da possibilidade concreta de avanço em itens como: Flexibilização dos vistos, a 
partir do relatório que seria elaborado pelo Deputado Marcelo Teixeira, reunindo as 
propostas / PLs em tramitação, dos Deputados Otávio Leite, Cadoca e Vacarezza. 
Taxa “Ataero”, destinando recursos para a promoção internacional, via EMBRATUR. 
Projeto do então Senador Paulo Octávio passando de 20% para 49% a participação do 
capital estrangeiro nas empresas de aviação, já aprovado no CONAC. Aviação 
Regional e Vôos Transfronteiriços, a partir do levantamento das iniciativas existentes, 
sugerindo o FORNATUR pautar um segundo encontro conjunto com a CTD e o 
Ministério da Defesa sobre o tema. 
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• Presidente Nilde Brun. Solicitou a Comissão FORNATUR – Aviação 
Regional / Vôos Transfronteiriços a preparação de material e propostas 
para essa próxima reunião. 

 

Segundo Bloco:  Pronunciamento da Presidente e dos Vice Presidentes 
Regionais do FORNATUR.  

• Dirigente Oreni Braga (AM): 

- FCCR / MERCOSUL – integração de Roteiros Turísticos (Amazonas, Pantanal, Foz 
do Iguaçu e Terra do Fogo / Patagônia). 

- Fez a apresentação: “Tratativas do Grupo Técnico de Turismo do FCCR MERCOSUL 
no Roteiro Integrado”. Apresentação disponível no site:  www.fornatur.com.br 

- Destacou a possibilidade da participação dos Estados nesse roteiro, ou na 
construção de outros, de interesse do Bloco. 

 

Terceiro Bloco:  Pronunciamentos do Ministério do Turismo.  

• Presidente Jeanine Pires (EMBRATUR): 

- Apresentou o Plano de Comunicação da EMBRATUR para 2009. Apresentação 
disponível no site:  www.fornatur.com.br 

 

• Secretário Airton Pereira (MTUR): 

- Parabenizou o FORNATUR pela realização da reunião extraordinária e histórica da 
véspera, pela mobilização, articulação, debate e encaminhamentos objetivos. 

- Agradeceu aos Secretários e Dirigentes Estaduais pela parceira na articulação para 
realização do Salão de Turismo 2009, coroado de êxito e de avanços significativos, a 
cada edição. 

- Termo de Cooperação para a Atividade Delegada de Fiscalização. Informou que 19 
Estados já se manifestaram em relação à minuta do Termo, enviada, conforme 
deliberação da reunião anterior. Os Estados que ainda não se Manifestaram são: 
Santa Catarina; Mato Grosso do Sul; Mato Grosso; Distrito Federal; Sergipe; 
Pernambuco; Maranhão e Roraima. Solicitou a esses que o fizessem, com a maior 
brevidade, tendo em vista as providências para firmamento dos convênios de 
repasse de recursos para a atividade delegada, tendo como base a arrecadação 
entre março de 2008 e março de 2009. 
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- Verba Descentralizada 2009. Considerando sobre as dificuldades de 
contingenciamento nesse ano, solicitou e propôs o seguinte: 

Que os Estados se Manifestem, com urgência, até a próxima sexta feira, 7 de 
agosto sobre o interesse em utilizar parte de sua Verba Descentralizada para o 
Piso da ABAV 2009, tomando como base a metragem utilizada no ano anterior. Que o 
encaminhamento fosse feito a Coordenadora Jurema Monteiro (MTUR), que estava 
presente à reunião ou ao Secretário Executivo Marcos Pompeu (FORNATUR). Os 
Estados que já se manifestaram são: Alagoas; Espírito Santo; Mato Grosso do Sul e 
Sergipe. 

No final de agosto / inicio de setembro será montado, a exemplo dos anos 
anteriores, um “Plantão de Atendimento” para orientação aos Estados quanto 
aos projetos das verbas restantes. A Coordenadora Jurema Monteiro (MTUR) e o 
Secretário Executivo Marcos Pompeu (FORNATUR) farão esse atendimento, em data 
a ser definida. Previu as liberações da verba restante para os meses de outubro à 
dezembro, enfatizando a importância da inserção dos projetos no SICONV. 

 

• Debate / Encaminhamentos: 

- Secretário Domingos Leonelli (BA): Questionou sobre os novos critérios para a 
promoção internacional e sobre o foco para a América do Sul. 

- Secretária Érica Drumond (MG): Parabenizou pelo Plano de Comunicação da 
EMBRATUR, pelo Salão do Turismo, com resultados mesuráveis para o seu Estado. 

- Dirigente Barbosa Neto (GO). Sobre as verbas descentralizadas não repassadas ao 
Estado de Goiás em 2008. Secretário Airton Pereira (MTUR) informou da possibilidade 
de revisão, desde que os projetos tenham sido encaminhados no SICONV nos prazos 
legais. 

- Dirigente Oreni Braga (AM). Sobre a possibilidade de aplicar toda a verba 
descentralizada na ABAV. Secretário Airton Pereira (MTUR) respondeu que somente 
para o piso. Sobre as emendas / SICONV fechado? 

• Secretário Executivo Mário Moysés: 

- Informou da liberação na semana passada dos primeiros 360 milhões para emendas 
individuais. Que os Secretários / Dirigentes poderiam procurá-lo para ter detalhes 
dessas liberações. 

- Que o SICONV está reaberto, após a liberação dos recursos orçamentários. 

- Comentou que para as Emendas de Bancada, acredita que as liberações deverão 
ocorrer somente no final do ano. 
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- Que o orçamento do MTUR para o ano próximo de 2010 deverá passar de R$ 500 
para R$ 800 milhões, para atender ao aumento das responsabilidades e demandas da 
Pasta. Solicitou apoio dos Secretários / Dirigentes junto aos seus parlamentares para 
garantir esse incremento. 

• Diretor Roberto Bortolotto (representando o Secretário Frederico Costa): 

- Lembrou aos Estados que até o final de agosto ocorrerá a Clausula Suspensiva 
dos contratos de 2008, conforme determina a Portaria Interministerial 127. Para 
que atentem em relação a situação dos seus contratos. 

- Dirigente Emilia Silva (BA), Dirigente Oreni Braga (AM), Dirigente Valdir 
Walendowsky (SC) e Secretária Márcia Lins (RJ). Sobre a contabilização dos fluxos de 
entrada de turistas nos Estados.  Presidente Nilde Brun deliberou pela constituição 
de um Grupo de Trabalho FORNATUR para o tema, e para pautar uma 
apresentação do Diretor José Francisco (MTUR) sobre a metodologia atual de 
pesquisas. APROVADO. Secretário Executivo Mario Moises (MTUR) informou que 
está sendo implantado um “controle total e integrado de passaportes”.  

- Secretária Márcia Lins (RJ). Conclamou à todos para o apoio a candidatura do Rio de 
Janeiro à sede dos Jogos Olímpicos de 2016. Comprometeu-se a encaminhar ao 
FORNATUR, via Secretaria Executiva, sugestões de formas de apoio. 

- Secretário Cassiano Marques (AC). Propôs um planejamento / execução para 
utilização da verba descentralizada em um calendário anual de eventos, a exemplo do 
que ocorre com a ABAV. Secretário Airton Pereira considerou dessa possibilidade 
para o ano de 2010. 

• Governador Paulo Octávio (em exercício): 

- Convidou para a posse no dia seguinte, 6 de agosto às 11h00 horas, no Museu da 
Republica da Comissão dos 50 Anos de Brasília, composta por 50 personalidades, 
inclusive o Ministro Luiz Barretto e a Presidente Jeanine Pires (EMBRATUR). 

- Convidou o FORNATUR para realizar uma reunião em Brasília, em março ou abril de 
2010, ano das comemorações dos 50 anos da Capital. APROVADO. 

- Secretário Celso Caron (PR). Destacou que as Cataratas de Foz do Iguaçu estava 
classificada na ultima etapa do Concurso “Maravilhas da Natureza”, junto com a 
Amazônia. Enviará ofício aos Secretários / Dirigentes solicitando apoio na 
votação e divulgação nessa reta final. 

- Dirigente Oreni Braga (AM). Da possibilidade da realização de uma reunião do 
FORNATUR no ENCOMEX / MERCOSUR que se realizará em Foz do Iguaçu nos 
próximos dias 15 à 17 de setembro. A Presidente Nilde Brun lembrou da 
necessidade do FORNATUR receber um convite formal da Presidência da 
Republica. Ficou estabelecido um prazo até o dia 12 de agosto para essa 
manifestação. 
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- Secretário Cassiano Marques (AC). Convidou o FORNATUR para realizar sua 
próxima reunião em Rio Branco (AC), nos dias 2 ou 3 de setembro, inserida na 
programação do lançamento do “Viaja Mais Jovem” da nova rota Acre / Peru. 
Encaminhamento relacionado ao item anterior aguardará o envio, ou não, do 
convite para Foz do Iguaçu. 

- Secretário Tadeu Palácio (MA). Convidou para o I Salão do Turismo do Maranhão, 
entre os dias 1 e 4 de outubro próximos. 

- Secretário Airton Pereira (MTUR). Anunciou a saída da Diretora Tânia Brizolla 
do Ministério do Turismo, para atender a novos projetos pessoais, e a sua 
substituição pelo Diretor Ricardo Moesh. APLAUSOS para a Diretora Tânia 
Brizolla, presente. 

• Quarto Bloco: Finalização do Documento do I Encontro FORNATUR / CTD, 
para ser entregue ao Presidente da Câmara dos Deputados, Michel Temer. 

- Com a participação do Secretário Executivo da CTD, James Lewis, o documento foi 
lido e concluído. Está a disposição no site:  www.fornatur.com.br 

• Secretário Executivo James Lewis (CTD): 

- Anunciou a realização dos “Fóruns Legislativos” nas cidades sedes da Copa 2014, 
com o apoio do FORNATUR. A primeira reunião será em Manaus (AM) no próximo 
dia 13 de agosto. 

- Presidente Nilde Brun. Encerrou a reunião às 14h00 horas. 

• Às 15h00 horas os Secretários / Dirigentes, acompanhados do Ministro 
Luiz Barretto, do Secretário Airton Pereira, dos Presidentes da Comissões 
de Turismo da Câmara e do Senado, de parlamentares, lideranças do 
CNT, foram recebidos pelo Presidente da Câmara dos Deputados, Michel 
Temer, que recebeu o documento fruto do encontro FORNATUR / CTD, se 
comprometendo a apoiá-lo para a tramitação urgente dos projetos de 
interesse do setor, a partir de uma articulação permanente que será 
estabelecida entre a CTD e a Presidência da Câmara. 

• Às 16h00 horas a Presidente Nilde Brun e o Vice Presidente Nordeste, 
Secretário Silvio Leite, foram recebidos pelo Deputado Geraldo Magela, 
da Comissão de Orçamento da Câmara dos Deputados, que se 
comprometeu a apoiar as iniciativas dos parlamentares em relação aos 
temas do Turismo. 

Brasília, 5 de agosto de 2009. 
Marcos Pompeu. 

Secretário Executivo FORNATUR. . . 


