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16ª Reunião Extraordinária do Fórum Nacional dos Secretários e Dirigentes 
Estaduais de Turismo. 

21 de maio de 2009 – 16h30 às 18h30 horas – Centro de Convenções de Vitória – 
Espírito Santo. 

(inserida na Programação EXPOTUR ES 2009). 

Síntese das Deliberações / Informações: 

 

Presenças: 

 

• Antonio Carlos Tramm. Bahia. 
• Marcus Vicente. Espírito Santo. 
• Nilde Brun. Mato Grosso do Sul. 
• Silvana Nascimento. Minas Gerais. 
• Gilberto Pimentel. Pernambuco. 
• Silvio Leite. Piauí. 
• Nilo Felix. Rio de Janeiro. 
• Túlio Serejo.  Rio Grande do Norte. 
• Heitor Gularte. Rio Grande do Sul. 
• João Borba. Santa Catarina. 
• Airton Pereira (MTUR). 
• Prefeito João Coser. 
• Presidente da Assembléia Legislativa, Élcio Alvebes. 
• Castello Branco. ANSEDITUR. 
• João Felício. SEBRAE ES. 
• Marcos Pompeu. Secretário Executivo. 
 
 

 

Deliberações / Encaminhamentos: 
 
 
 

� Apresentação do Instituto Fórum Nacional dos Secretários e Dirigentes 
Estaduais de Turismo – INFORUM – novo Estatuto – Estrutura 
Operacional. (pela Presidente Nilde Brun e Advogado Mauro Pedroso). 

� A Presidente Nilde Brun fez uma apresentação institucional do FORNATUR, 
desde sua criação em novembro de 2000, sua evolução, estruturação e 
atuação. Nesse contexto destacou a importância de se concluir a instalação do 
INFORUM, iniciada pelo Presidente Bismarck Maia, a partir da proposição de 
um novo Estatuto, aperfeiçoado, levando em consideração as sugestões e 
manifestações apresentadas, inclusive em documento enviado pelo Secretário 
Domingos Leonelli (BA). 
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� A nova proposta de Estatuto, apresentada pelo Assessor Jurídico do 
FORNATUR, Mauro Pedroso, dentre outras medidas de aperfeiçoamento, 
restringe à possibilidade de integrar o quadro de sócios do INFORUM aos 
Secretários e Dirigentes Estaduais de Turismo, em exercício de suas 
atividades. Determina que os Conselhos Deliberativos e Fiscal serão 
compostos por esses mesmos Secretários e Dirigentes Estaduais de Turismo 
(ativos), cabendo ao Presidente e Vice Presidente do FORNATUR, presidirem 
o seu Instituto. Caracteriza o INFORUM com um “braço operacional” 
FORNATUR, servindo, exclusivamente, para dar operacionalidade às 
deliberações de suas Assembléias (reuniões). 

� Próxima Passos: A nova Proposta de Estatuto será encaminhada aos 
Secretários e Dirigentes Estaduais de Turismo, por e-mail, para em um 
prazo estabelecido, se manifestarem. O documento então será concluído, 
e levado a aprovação na 51 Reunião Ordinária que será realizada no dia 2 
de julho, em São Paulo, inserida na Programação do Salão do Turismo – 
Roteiros do Brasil 2009. 

� A apresentação está disponível no site:   www.fornatur.com.br 
 
 
 

� Manifestação do Secretário Airton Pereira (MTUR): 
� Destacou a importância da conclusão da criação e operacionalização do 

INFORUM, decisão que vinha sendo amadurecida a bom tempo, como forma 
de fortalecer o próprio FORNATUR, que, reconhecidamente, vem cumprindo 
um papel relevante para o turismo nacional, e, particularmente importante para 
o Ministério do Turismo, na construção das políticas publicas do setor, e na 
articulação permanente com os Estados / Órgãos Estaduais de Turismo. Citou 
que a criação do Instituto facilitará o relacionamento do FORNATUR com o 
MTUR, entre outras entidades do setor, abrindo novas possibilidades, inclusive 
em um processo de formação de Gestores Públicos do Turismo, importante 
para dar sustentabilidade às políticas publicas, programas e projetos. 

� Incentivou a participação do FORNATUR Câmaras Temáticas do Conselho 
Nacional do Turismo. 

� Solicitou ao FORNATUR, através de sua Secretaria Executiva, que reforçasse 
o momento atual em relação à nova dinâmica dos convênios MTUR / Estados 
para as ações delegadas de fiscalização dos prestadores de serviços turísticos, 
conforme a Lei Geral do Turismo. Aos Estados que, momentaneamente, 
estiverem impossibilitados de firmar convênio com o MTUR, fica facultada a 
celebração de um Termo de Cooperação, sem o repasse de recursos 
financeiros, mas habilitando-os para exercer a atividade delegada / processo 
de fiscalização. A Secretaria Executiva do FORNATUR solicitará ao Diretor 
Ricardo Moesh (MTUR) o conjunto de informações detalhadas para 
repassar aos Secretários e Dirigentes Estaduais de Turismo. 

 
 
 

� Manifestação do Presidente da Anseditur, Dirigente Castello Branco: 
� Parabenizou a Presidente Nilde Brun pela conclusão da instalação do 

INFORUM.  
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� Apresentação do case: “Estratégia de Preparação do Estado do Espírito 
Santo para Subsede da Copa 2014 e da Copa das Confederações 2013”. 
Secretário Marcus Vicente (ES). Disponível no site:   www.fornatur.com.br 

 
 

� Moções:  
� Aprovada Moção a ser encaminhada ao Governador de Sergipe, Marcelo 

Déda, contrária a extinção da Secretaria Estadual de Turismo de Sergipe. 
� Aprovada Moção a ser encaminhada ao Ministro da Defesa, Nelson Jobim, 

para acelerar o destrato e dar urgência a nova licitação para a reforma e 
ampliação do Aeroporto de Vitória, Eurico Sales. 

 
 

� Manifestações Finais: 
� Dirigente Nilo Felix (RJ). Pelo encaminhamento de sugestão de pauta para 

a próxima reunião do FORNATUR (Salão do Turismo) à Presidente 
Jeanine Pires (EMBRATUR), para o tema: “Ações Promocionais do Brasil 
na Copa da África do Sul”. Agradeceu ao Presidente da Assembléia 
Legislativa do Espírito Santo, Élcio Alvebes, pela homenagem prestada ao 
Caio Carvalho, por ele nomeado Presidente da EMBRATUR, quando foi 
Ministro da Indústria , Comercio e Turismo, no Governo Itamar Franco. 

� Prefeito de Vitória, João Coser. Anunciou a construção do novo Centro de 
Convenções de Vitória e de centros esportivos nos padrões olímpicos. 

� Dirigente Luiz Flaviano (SP). Para que os Conselhos Estaduais de Turismo 
também criem suas câmaras temáticas a exemplo do CNT. 

� Foi informado que o Secretário Airton Pereira (MTUR) foi agraciado com o 
Titulo de Cidadão Espírito-santense pela Assembléia Legislativa do Estado, 
que oportunamente marcará a data da homenagem. 

 
 
 

Vitória, 21 de maio de 2009. 
 

Marcos Pompeu. 
Secretário Executivo FORNATUR. 
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