
 

Atividades da Reunião 

Reunião do Fórum de Governança 

Turística do Polo Luís 2021 

Data: 24 de maio 

Início: 15h00  

Fim: 17h00 

Local:  Google Meeting – Sede Alcântara   

Solicitante:  Fórum de Governança Turística do Pólo São Luís 

Pauta:  

1. Ações da Sectur Alcântara/IFMA 

2. Apresentação do plano de ação do polo São Luís (etapas/prazos) 

3. Levantamento dos atrativos turísticos para integrar um Roteiro Turístico 

(plano de ação) 

4. Projeto de extensão (UFMA/IFMA) 

5. Outros assuntos pertinentes 

 

Descrição: 

No dia 25 de maio de 2021, reuniram-se de forma online, integrantes dos municípios que 

compõem a IGR do Polo São Luís, com a finalidade de prosseguir com as ações já iniciadas da 

IGR. O Secretário Jedson/Alcântara, deu início à reunião dando as boas vindas, sendo o 

município sede do 3º encontro. O Secretário Saulo/São Luís, realizou a leitura da ata da 

reunião passada,e compartilhou que o projeto de extensão da UFMA foi contemplado com 02 

bolsistas que irão trabalhar em conjunto para a promoção da IGR.  A professora Janete/IFMA, 

realizou uma ressalva da Ata passada, informando que o IFMA possui estágio obrigatório, 

porém estão suspensos por conta da pandemia. Na sequencia, o Secretario Saulo, passou a 

palavra para a Sra. Brenda/Setur. A mesma realizou a leitura da pauta da reunião, e 

apresentação à assembleia o plano de ação do polo, suas etapas e prazos. Não houve dúvidas 

sobre o plano de ação pela assembleia. A primeira etapa do plano foi concluída, sendo o 

produto a assinatura do termo de cooperação técnica entre os municípios (o termo e o plano 

de ação - já assinado - foram enviados de forma online para todos os secretários). Ficou 

pendente aos municípios a realização da etapa 02 do plano de ação (ETAPA 02- Levantamento 

dos atrativos turísticos para integrar um Roteiro Turístico), que deverá ser apresentado na 



próxima reunião. Finalizado este momento, houve algumas considerações de confirmação das 

etapas e apoio ao plano de ação pelas professoras Janete e Cristiane.  Passando para a outra 

pauta da reunião, a professora Luciana Castro/IFMA Alcântara, foi convidada a explanar sobre 

as ações do IFMA e as cooperações realizadas entre as varias instancias do turismo para o 

desenvolvimento de projetos em prol do desenvolvimento do turismo da cidade de Alcântara. 

Não restando nenhuma dúvida sobre os temas abordados, a reunião foi finalizada. 

 

Sem nada mais a tratar lavro esta ata; 

 

Esteve presente na reunião; 

Saulo Ribeiro - Secretário Municipal de Turismo de São Luis – MA. 

Poliana Paixão – Secretária Adjunta de turismo de São José de Ribamar 

Johnathan Santiago – (Paço do Lumiar) 

Janete Chaves – IFMA/Slz 

Cristiane – IFMA/Slz 

Alisson Penha – Secretário Municipal de Turismo de Raposa – MA. 

Jedson Coelho - Secretário Municipal de Turismo de Âlcantara – MA. 

Jessica Correia 

Luciana Castro – IFMA/Alcântara. 

 

 

 


