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FORNATUR -  20ª Reunião Extraordinária do Fórum Nacional dos Secretários e 

Dirigentes Estaduais de Turismo.  

13 de julho de 2011 – 18h30 às 20h00 horas – Sala 01 do Palácio das 

Convenções – Centro de Convenções do Anhembi – SP (SP) 

(inserida na Programação do 6° Salão de Turismo). 

Presenças: 
 

Membros: 

 

 Domingos Leonelli. Bahia. 

 Oreni Braga. Amazonas. 

 Ronald Azaro. Rio de Janeiro. 

 Otávio Neves. Distrito Federal. 

 Aparecido Sparapani. Goiás. 

 Jairo Pradela. Mato Grosso. 

 Nilde Brun. Mato Grosso do Sul. 

 Silvana Nascimento. Minas Gerais. 

 Adenauer Goes. Pará. 

 Renato Feliciano. Paraíba. 

 Faisal Saleh. Paraná. 

 Andre Correia. Pernambuco. 

 Silvio Leite. Piauí. 

 Abgail Pereira. Rio Grande do Sul. 

 Valdir Walendowisky. Santa Catarina. 

 Claudio Valverde. São Paulo. 

 Elber Batalha. Sergipe. 

 Lucio Flavio Adorno. Tocantins 

 Tadeu Palacio. Maranhão 

 James Lewis. Secretário Executivo. 
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Convidados: 

 

 Deputado Federal Valadares Filho (SE) – vice-

presidente da CTD/CD 

 Deputado Federal Otavio Leite (RJ) - CTD/CD 

 Marcos Lomanto (EMBRATUR). 

 

 

 

20° Reunião Extraordinária do Fórum Nacional de Secretários e 
Dirigentes Estaduais de Turismo - FORNATUR 

 
 
Pauta Única: 
 
 
Apresentação da indicação do Presidente Domingos Leonelli para o 
cargo de Secretário-Executivo do FORNATUR; distribuição do 
Estatuto do INFÓRUM para posterior discussão do FORNATUR e 
decisão sobre repasse de parte da Verba Descentralizada Estadual 
destinada à manutenção do FORNATUR. 
 
 
 

 Presidente Domingos Leonelli (BA): Deu início à reunião as 
dezenove horas e quinze minutos, e apresentou suas 
desculpas pelas dificuldades de localização da sala destinada 
para a reunião. Dada a impossibilidade da organização do 6° 
Salão de Turismo em disponibiliza-la, recorreu-se ao SPTuris, 
presidida por Caio Carvalho, à quem o Presidente fez registrar 
os agradecimentos pela pronta e gentil disponibilização do 
espaço que viabilizou a Reunião. Apresentou a indicação para 
Secretário Executivo de James Lewis Gorman Junior,   
justificando a sua escolha pela capacidade e experiência do 
secretário indicado. Mesmo afirmando o conhecimento de que 
o Estatuto lhe confere plenos poderes para esta indicação, 
solicitou aos presentes que se manifestassem quanto à 
indicação. Não havendo objeções, o Presidente considerou  
acolhida a sua indicação pela unanimidade dos presentes. 
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Registrou e agradeceu a colaboração do ex-secretario Marcos 
Pompeu na viabilização da transição administrativa. O 
Presidente reiterou sua posição contrária a que as reuniões 
do FORNATUR coincidam com grandes eventos, mas 
justificou a convocação de Reunião Extraordinária durante o 
6° Salão de Turismo dada a urgência e relevância demandada 
pelas questões em pauta,  Esclareceu que a reunião tratará 
centralmente de assuntos internos e administrativos, pelo que 
não foram feitos os tradicionais convites para as autoridades 
governamentais. Sugere que as reuniões ordinárias do 
FORNATUR sejam preferencialmente realizadas em Brasília, 
onde historicamente se constata um quorum bastante 
elevado. O Presidente sugeriu atender pedido de 
comunicação feito pelo senhor Marcos Lomanto - diretor da 
EMBRATUR. 

 

 Marcos Lomanto diretor da EMBRATUR: Informou sobre o 
Bureau Náutico e a participação do Brasil por meio do 
MTUR/EMBRATUR no Salão Náutico Grand Pavois 2012 – 
La Rochelle - França. Disse que o projeto envolve o turismo 
náutico e de pesca esportiva e marítima. Que a montagem e a 
infra-estrutura estarão ao encargo da Embratur/Mtur. Que a 
participação dos estados incluiria a gastronomia e o 
artesanato regionais, que integrarão a participação brasileira 
no evento. Solicitou que as secretarias interessadas 
entrassem em contato, o mais breve possível, com o 
Ministério do Turismo ou diretamente com a EMBRATUR. 

 

 Deputado Otavio Leite (PSDB/RJ) – Saudou a indicação de 
James Lewis na secretaria executiva do FORNATUR como 
uma forma de maior aproximação com a Comissão de 
Turismo e Desporto da Câmara dos Deputados, que nessa 
sessão legislativa, estaria se dedicando mais aos problemas 
referentes ao esporte.  Apelou por um estreitamento maior 
das relações do segmento turístico para com a CTD e 
discorreu sobre as medidas legislativas necessárias para a 
ampliação do número de turistas estrangeiros no Brasil. 
Relatou contato recente com o Chanceler Antônio Patriota e 
apelou para a necessidade da aprovação de Projeto de Lei 
que hoje tramita na Comissão de Constituição e Justiça da 
Câmara dos Deputados e que facilita a concessão de vistos 
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para turistas estrangeiros. Registrou sua expectativa de que 
esta aprovação possa ocorrer agora em agosto, Também 
destacou o Projeto de Lei que permite a ampliação da 
participação do capital estrangeiro nas companhias aéreas 
nacionais. Sugeriu uma reunião do FORNATUR na CTD/CD 
para tratar da pauta do turismo no legislativo.  

 

 Deputado Valadares Filho (PSB/SE): Justificou a ausência 
do Presidente da Comissão de Turismo e Desporto, Deputado 
Jonas Donizette, a quem informou estar representando. 
Saudou a indicação do novo secretário executivo James 
Lewis e testemunhou a sua atuação competente na CTD. 
Explicou que se eventualmente, nos últimos meses, as 
atenções dos parlamentares da CTD foram mais destinadas 
ao esporte, isso se deu em virtude do impulso dos mega 
eventos esportivos em pauta no momento nacional. Afirmou 
acreditar também na necessidade de um maior estreitamento 
nas relações com o FORNATUR para ampliar as forças em 
defesa do desenvolvimento do turismo nacional. 

 

 Presidente Domingos Leonelli (BA): Relatou sua reunião de 
transição com a ex-Presidente Nilde Brun, com o ex-secretario 
Marcos Pompeu e com a empresa Intelly que apoia 
administrativamente o FORNATUR. Mencionou que o novo 
Estatuto do INFORUM superou suas restrições ao Estatuto 
anterior, pelo que recomendou a utilização do INFÓRUM para 
suportar as operações administrativas e financeiras do 
FORNATUR. Rememorou as experiências anteriores 
envolvendo a Federação de Conventions Bureau que 
intermediou por algum tempo as verbas destinadas pelas 
secretarias. Que anteriormente as  secretarias estaduais 
membras contribuíam com vinte mil reais (R$ 20.000,00) ao 
INFÓRUM da verba descentralizada nacional. Mas que nos 
últimos tempos, por diversas razões, inclusive de ordem legal 
essas contribuições cessaram.  A ex-Presidente Nilde Brun 
por um período de sua gestão foi obrigada a mobilizar 
algumas contribuições e patrocínios para a manutenção do 
FORNATUR. Que nos últimos meses, a colaboração da 
INTELLY tem se dado de forma absolutamente voluntária. 
Registrou que apesar dessas dificuldades assumia a entidade 
sem nenhuma espécie de ônus ou débitos. Propôs que o 
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INFÓRUM, tendo cumprido o terceiro ano de existência, 
exigência legal para a sua habilitação junto ao Ministério do 
Turismo, se constitua como um apoio restrito à secretaria 
executiva, sem caráter maior de representação ou de ações 
de qualquer tipo que não sejam aquelas exercidas pelo 
FORNATUR atualmente. Sugere o Presidente que se 
considere aberta a discussão sobre o Estatuto do INFORUM a 
partir da reunião de hoje. Que a secretaria executiva 
promoverá a distribuição de cópias do novo estatuto da 
entidade, para que sejam estudadas e sugeridas as 
mudanças que entendam necessárias as secretarias. O 
Presidente entende que essa possa ser a  forma institucional 
para o adequado funcionamento da secretaria executiva, 
através de convênios do INFORUM com o Ministério, com o 
repasse de doações da verba descentralizada nacional por 
parte das secretarias estaduais.  

 

 Secretaria Nilde Brun (MS): Alertou que o Ministério não 
mais aceita os convênios nos moldes praticados 
anteriormente, e destacou que o INFORUM ao ter completado 
seus três anos de existência, se habilitou a receber os 
repasses do MTUR da verba descentralizada nacional e 
oferecer a sustentação financeira e administrativa necessária 
para o FORNATUR.  

 

 Vice-Presidente Oreni Braga (AM): Sugere que se aborde e 
delibere sobre a questão numa próxima reunião, permitindo 
uma melhor análise por parte dos jurídicos de cada secretaria. 
Sugere que se examine uma forma de minorar os prejuízos 
impostos à INTELLY pela sua colaboração voluntária nos 
últimos seis meses. Sugere que se façam uma majoração nas 
contribuições de cada secretaria de parte da verba 
descentralizada nacional para que o FORNATUR possa 
aprimorar e ampliar a sua ação.  

 

 Secretário Helber Batalha (SE): Parabeniza pela abertura da 
discussão do Estatuto do IFORUM. Sugere que seja 
apresentada uma planilha de previsão de gastos para que se 
possa definir a contribuição necessária, a partir de critérios 
objetivos.  
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 Secretaria Nilde Brun (MS): Alertou que a primeira reunião 
do FORNATUR esse ano foi exatamente para explicar o  
significado da FORNATUR e do INFÓRUM, e que mesmo 
assim o FORNATUR teve que receber contribuições e 
patrocínios externos para a sua sobrevivência.  

 

 Secretário Elber Batalha (SE): Considerou que o 
FORNATUR deve se aproximar mais dos secretários  
membros. Que a reunião em Foz de Iguaçú, que definiu a 
eleição da nova mesa diretora do FORNATUR, não fora 
previamente discutida pelos secretários. Insistiu na 
necessidade de que as questões devem ser colocadas de 
forma mais claras. Insiste que não pretende com essas 
considerações fazer nenhuma crítica às gestões passadas. 

 

 Vice- Presidente Oreni Braga (AM): Discordou das 
afirmações e registrou que todas as reuniões do FORNATUR 
são agendadas coletivamente a partir do convite de um 
secretário  membro. Foz de Iguaçu foi acatada à partir de 
convite feito pelo secretário Faisal Saleh do Paraná. E que a 
dinâmica adotada pela ex-presidente Nilde Brun, nada mais 
foi do que a dinâmica tradicional dos presidentes anteriores e 
prática corrente do FORNATUR. 

 

 Secretário  Adenauer Goes (PA): Que as despesas da 
secretaria executiva são indispensáveis para o funcionamento 
do FORNATUR. Registrou o seu entendimento favorável ao 
INFORUM como solução para o FORNATUR. Considerou que 
a ex-presidente Nilde Brun, pela experiência acumulada, pode 
contribuir para que se possa dimensionar as necessidades 
básicas para o adequado funcionamento do FORNATUR. 

 

 Presidente Domingos Leonelli (BA): Registrou que em 
entendimentos com o senhor Deivis Tavares, diretor da 
INTELLY, ele informou que a empresa reconhecia ter grande 
interesse em contar com a FORNATUR no portfólio de seus 
clientes e que estaria comercialmente satisfeita com a 
celebração de um novo contrato, a partir dessa nova fase da 
FORNATUR. 
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 Secretário Faisal Saleh (PR): Considerou dispensável a 
análise das gestões passadas, e propôs que se olhasse para 
frente, focando no que se quer do FORNATUR a partir de 
agora, nas suas potencialidades e a partir daí definir-se o que 
se faz necessário para promover mudanças e novos 
procedimentos. 

 

 Vice- Presidente Ronald Azaro (RJ): Propõe uma discussão  
conceitual sobre o INFORUM. Tendo em vista que ele já 
garantiu um novo estagio ao atingir os três anos e se habilitou 
para receber os repasses, sugere analisar se ele poderia 
desempenhar outras funções. Se ele poderia ser um braço 
para ações externas, ou apenas para ações internas. 

 

 Secretário Valdir Walendowsky (SC): Indagou sobre o que 
exatamente quis dizer o Ronald Azaro (RJ) sobre uma nova 
conceituação do INFORUM.  

 

 Vice- Presidente Ronald Azaro (RJ): Esclareceu que não 
questiona a existência ou a necessidade do INFÓRUM, mas 
que pretendia debater sobre as suas funções e o campo de 
sua atuação. 

 

 Secretária Nilde Brun (MS): Defendeu que o INFORUM pode 
exercer papel de ações externas, participando do 
desenvolvimento de projetos, bem como receber repasses 
para membros do FORNATUR eventualmente 
impossibilitados de recebê-los e bem como desempenhar 
outras funções. 

 

 Presidente Leonelli (BA): Reiterou sua concepção de que o 
INFORUM se restrinja a apoiar a secretaria executiva do 
FORNATUR.  

 

 Secretário Elber Batalha (SE): Manifestou-se contrário ao 
que propôs o Secretario Faisal Saleh de que só se olhasse 
para frente, Considerou necessário colocar um ponto zero 
nessa questão. Que embora muitos sejam membros mais 
antigos do FORNATUR, existem novos membros e entende 
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ser necessário equalizar as informações entre os membros 
atuais do FORNATUR. 

 

 Secretário Faisal Saleh (PR): Reitera que devamos nos fixar 
em olhar para frente. Propôs que todas as experiências de 
gestão passada estejam disponíveis no site da entidade  para  
quem se interessar em analisar a questão, mas que deve o 
coletivo ser proativo, fixando-se no que vem pela frente, no 
que acreditemos ser necessário para o futuro da entidade. 

 

 Secretário Elber Batalha (SE): Esclareceu que não 
questionou em nenhum aspecto a gestão anterior, mas sim a 
necessidade de saber o que se necessita efetivamente para a 
entidade. Defendeu que se realize uma estimativa de custo, 
para a definição da contribuição necessária de cada membro.  

 

 Secretária Nilde Brun (MS): Esclareceu que a parte referente 
ao patrocínio que mantiveram o período final da sua gestão no 
FORNATUR, já mereceram a prestação de contas necessária 
junto aos patrocinadores, não restando daí nenhuma 
pendência ou ônus para a entidade. 

 

 Secretária Abigail Pereira (RS): Sugere que se caminhe 
para o encerramento da reunião e se aguarde os documentos 
que serão enviados pela secretaria executiva à todos. 
Parabenizou o Presidente Leonelli pelo seu pronunciamento 
na abertura do 6° Salão de Turismo que valorizou a 
descentralização do turismo e a participação fundamental das 
secretarias estaduais. 

 

 Presidente Leonelli: Informa que obteve em audiência com o 
novo Presidente da EMBRATUR, Flávio Dino, o compromisso 
do aumento da verba descentralizada internacional. Informa 
que foi realizada reunião com a secretaria Bel Mesquita, 
quando foi aceita sugestão da vice-presidente Oreni Braga de 
que o chão da ABAV (metragem do estande) seja descontado 
diretamente no MTUR, sem os encargos originados pela 
forma de repasse praticada anteriormente. Alerta que o prazo 
para a contribuição da verba descentralizada está se 
esgotando, no próximo dia 22 de julho e propõe que as 
contribuições no valor de vinte mil reais (R$20.000,00) de 
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cada estado membro sejam feitas para assegurar o 
funcionamento do FORNATUR, sem prejuízo das mudanças 
que sejam indicadas no futuro pelas discussões sobre o 
estatuto do INFORUM e sobre as ações do FORNATUR. 
Havendo o assentimento de todos considerou-se aprovada a 
sugestão 

 

 Vice- Presidente Oreni Braga (AM): Acrescentou 
esclarecimentos sobre o novo mecanismo de desconto da 
verba de chão da ABAV, referida pelo Presidente. Segundo 
ela a nova forma aceita pelo MTUR será mais prática e 
eficiente, sem a oneração que os repasses sucessivos 
anteriores provocavam. 

 

 Presidente Leonelli: Declinando do convite da empresa 
organizadora da Festa de Barretos para sediar a próxima 
reunião do FORNATUR, pelas razões apresentadas no início 
da reunião, convoca para Brasília/DF a 62° Reunião Ordinária 
do FORNATUR para o dia 16 de agosto das nove da manhã 
às dezessete horas. Manifestaram-se ainda a vice-
presidente Oreni Braga (AM) e o secretário Adenauer 
Goés (PA) reforçando a importância das deliberações 
anteriores. 

  

 O Secretário James Lewis: Convoca a todos os secretários 
dos estados sede da Copa de 2014 para reunião organizada 
pela secretária Tete Bezerra do Mato-Grosso com o Grupo 
Águia sobre ingressos para a Copa de 2014, que se realizará 
no dia 14 de julho, às dez horas da manhã no estande do 
MTUR. 

 
 

 Agradecendo a presença de todos o Presidente Domingos 
Leonelli (BA) encerrou a reunião as 20h49. 

 
 

 
 
 
 

(Síntese das Deliberações / Informações): 
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1) Aceitação da indicação para secretário executivo do 
FORNATUR do senhor James Lewis Gorman Junior; 

 
2) Celebração de novo contrato com a INTELLY para os 

serviços de apoio a secretaria executiva do FORNATUR; 
 

3) Abertura da discussão do estatuto do INFORUM; 
 

4) Aprovação da repasse direto pelo MTUR dos recursos 
referentes aos estandes da Feira da ABAV 2011; 

 
5) Aprovação do repasse de cada secretaria estadual de 

turismo para o INFORUM no valor de vinte mil reais 
(R$20.000,00) da verba descentralizada nacional; 

 
6) Convocação da 62° Reunião Ordinária do FORNATUR 

para Brasília/DF, no dia 16 de agosto às nove horas. 
 
 
 

 
São Paulo, 13 de julho de 2011. 

 
 
 

James Lewis Gorman Junior. 
Secretário executivo 

 
 

 
 
 
 
 
 


