
 

Atividades da Reunião 

Reunião do Fórum de Governança 

Turística do Polo Luís 2021 

Data: 18 de novembro 

Início: 14h30  

Fim: 17h30 

Local:  Haras 4 irmãos – Raposa   

Solicitante:  Fórum de Governança Turística do Pólo São Luís 

Pauta:  

1. Apresentação os resultados obtidos através da testagem do roteiro; 

2. Apontar possíveis alterações no roteiro; 

3. Outros assuntos pertinentes 

 

Descrição: 

No dia 18 de novembro de 2021, reuniram-se de forma presencial no município de 

Raposa, integrantes dos municípios que compõem o Polo São Luís, com a finalidade 

de prosseguir com as ações da IGR, apresentando as observações realizadas 

durante a testagem do roteiro turístico integrado realizada nos dias 01, 02 e 03 de 

outubro. O secretário Saulo/ São Luís, deu início à reunião dando as boas-vindas, e 

agradecendo a presença de todos. Passando a palavra para Alexia/bolsista UFMA, 

que fez uma breve introdução sobre os tópicos abordados na oficina de “Elaboração 

de roteiro turístico” que deu o “start” para a elaboração e testagem do roteiro piloto. 

Logo após deu-se início a apresentação das considerações feitas dos atrativos de 

cada município que compõe o roteiro. 

Durante a apresentação houve momentos de pausa para ouvir as opiniões dos 

secretários, técnicos e participantes que se fizeram presente durante a testagem. 

De acordo com os pontos apresentados ficou nítido a necessidade da IGR de fornecer 

um programa de treinamento e capacitação para os profissionais que irão ofertar 

serviços no roteiro. O secretário Saulo/São Luís apontou sobre a elaboração do vídeo 

promocional do polo, para que nas próximas etapas do plano de ação da IGR sejam 

utilizadas imagens de divulgação do roteiro final. 

Ficou pendente a IGR e elaboração do plano de ação para o treinamento e 

capacitação dos profissionais de turismo, dando ênfase aos que farão parte do roteiro 



integrado, assim como a escolha do nome do roteiro integrado, a reunião foi 

finalizada. 

 

Sem nada mais a tratar lavro esta ata; 

 

Esteve presente na reunião; 

Saulo Ribeiro - Secretário Municipal de Turismo de São Luís – MA 

Jonilson Costa - Professor/ coordenador do Curso de Hotelaria da Universidade 

federal do 

Maranhão; 

Alexia Lopes – Bolsista / UFMA - Turismo E Governança: Ações De Extensão No 

Âmbito Da Promoção E Cultura Do Polo Turístico São Luís 

Tallyane de Jesus – Bolsista / UFMA - Turismo E Governança: Ações De Extensão 

No Âmbito Da Promoção E Cultura Do Polo Turístico São Luís 

Benedito Amado –Secretário Municipal de Indústria, Comércio e Turismo de Paço do 

Lumiar 

Elson Ataíde – Secretário adjunto Municipal de Indústria, Comércio e Turismo de Paço 

Joyce Ferreira - Assessora do secretário do município de Paço do Lumiar 

Jardel Braga turismólogo - São José de Ribamar 

Izalice turismóloga - São José de Ribamar 

Cássia Carvalho– Assessora do secretário do município de Paço do Lumiar 

Johnathan Santiago – Assessor do secretário do município de Paço do Lumiar 

Janete Chaves – IFMA/São Luís 

Alisson Penha – Secretário Municipal de Turismo de Raposa – MA 

Edson Duarte – Secretário Adjunto Municipal de Turismo de Raposa – MA 

Meire – Representante do Município de Alcântara – MA 

 

 

 

 


