
 

Atividades da Reunião  

Reunião do Fórum de Governança 

Turística do Polo Luís 2022 

Data: 15 de setembro de 2022  

Início: 14h30  

Fim: 16h30  

Local: Complexo Turístico Hotel, 
Pousada, Restaurante e Parque 
Aquático - Fazendinha  

Solicitante: Fórum de Governança Turística do Polo São Luís 

 

 

Pauta:   

1. Famtur – Outubro 2022;                                                                     

2. Apresentação do Material Gráfico do Polo São Luís;  

3. ABAV 2022; 

4. Apresentação das ações do Calendário de Cursos IGR 

2022; 

5. Definir data para último encontro do ano e confraternização 

IGR 2022; 

6. Atualização do termo de cooperação técnica - 2023; 

7. Determinar data para eleição 2023; 

8. Outros assuntos pertinentes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Descrição:  
No dia 15 de setembro de 2022, reuniram-se os representantes dos municípios 

que compõem a Instância de Governança Polo São Luís sendo eles: Alysson 

Penha secretário de Raposa, Benedito Amado Secretário de Paço do Lumiar, 

Meire (representante de Alcântara), Brenda Leite (representante de São Luís), 

André Luís Secretario de São Jose de Ribamar e demais presentes. Com a 

finalidade de prosseguir com as ações do plano de ação do ano de 2021-2022. 

O Secretário Alysson Penha/Raposa deu início à reunião dando as boas-

vindas aos participantes, logo em seguida apresentou o novo Secretário do 

município de São Jose de Ribamar o Sr. André Luís. Com a palavra o 

Secretário de São Jose de Ribamar agradeceu a todos a oportunidade de 

participar da Instância Governança e passou a fala pra a bolsista da IGR Alexia 

Lopes. 

Em seguida Alexia deu inícios as pautas da reunião apresentando o material 

gráfico da IGR, que foi elaborado para ser levado em feiras e eventos para 

divulgação do Polo São Luís. O material contém 8 partes sendo duas páginas 

para a logo e QR code do Polo, uma página para um breve resumo sobre o 

Polo e as cinco páginas restantes falam sobre cada um dos municípios do polo 

São Luís. O QR code do polo é direcionado para uma pasta no Google Drive 

com informações como hospedagens, restaurantes, passeios e atrativos 

turísticos dos municípios. Dando continuidade as pautas, o Famtur para 

apresentação da “Rota de Ilha” para as agências de receptivo de São Luís 

ficou definido para ser realizado nos dias 13, 14 e 15 de outubro (com possível 

alteração), para um número máximo de 30 pessoas dentre elas 15 serão 

técnicos dos municípios e 15 agentes e jornalistas convidados. O limite de 

convidados foi definido pensando na quantidade de lugares nos Buggys de 

São José de Ribamar. Definiu-se também que no dia 13 serão visitados os 

municípios de São Luís (manhã) e Paço do Lumiar (tarde), dia 14 serão 

Raposa (manhã) e São José de Ribamar (tarde) finalizando no dia 15 em 

Alcântara com pernoite.  

A pauta sobre ABAV foi direcionada para a aquisição de brindes e materiais 

de cada municípios para serem distribuídos no evento, os representantes têm 

até o dia 19 de setembro para deixarem todos deixarem os materiais na 

SETUR-MA.  Em seguida apresentou-se o cronograma de cursos de 

capacitação promovido pelo IGR no ano de 2022, foram realizados no total 7 

cursos sendo desenvolvidos de forma presencial e online e cada um dos 

municípios. 

Logo após discutiu-se sobre as próximas atividades do Polo para o restante do 

ano de 2022 e início de 2023, como a confraternização de encerramento de 

2022, que será realizada no município de Paço do Lumiar no dia 11 de 

novembro de 2022 (local a definir). Será realizado a assinatura do Termo de 

Cooperação Técnica na nessa mesma data e eleição pra presidente da 



Instância. Os interessados a candidatura devem informar até o dia 30 de 

outubro seu interesse. 

 Em seguida ab Brenda/ São Luís mencionou a pesquisa realizada no Cais da 

Praia Grande que tem como objetivo verificar o perfil dos usuários de 

transportes aquaviários que fazem a travessia de São/Alcântara e perceber o 

nível de satisfação desses clientes.  O resultado da pesquisa será apresentado 

até a segunda quinzena do mês de outubro.  

Passou-se então a palavra para o Sr. Cristhyan Arnoldo/representante da 

G7MA, o mesmo se fez presente na reunião com o objetivo de apresentar aos 

secretários dos municípios do Polo uma nova Plataforma de venda de passeios 

e atrativos turísticos adquirida recentemente pela cooperativa de turismo e 

receptivo G7MA. A plataforma é dinâmica e sua principal função é estreitar os 

caminhos de compra e venda de passeios, tranfes, restaurantes, atrativos, 

produtos turísticos... foi solicitado aos secretários que tiverem interesse em 

conhecer um pouco mais sobre a plataforma a entrarem em contato com o 

Cristhyan e enviarem quais atrativos podem ser inseridos no site. O mesmo se 

pôs disposição para reunião futuras com os interessados. 

Com a palavra, Benedito Amado/Paço do Lumiar com a palavra apresentou-

se a todos e desculpou-se pelo atraso. 

Secretário Alysson/Raposa encerrou a reunião agradecendo a todos pela 

participação e convidando a participar de uma Trilha a cavalo pela praia de 

mangue seco. 

Não restando nenhuma dúvida sobre as pautas abordadas, a reunião foi 

finalizada. 

Sem nada mais a tratar lavro esta ata; 

Estiveram presentes na reunião: 

*lista de presença em anexo* 

 



https://digital-camscanner.onelink.me/P3GL/g26ffx3k

