GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ
PROPOSTA PARA EMENDAS PARLAMENTARES 2017
ÓRGÃO: SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO - SETUR
OBJETIVO

JUSTIFICATIVA

MODALIDADE
INTERVENÇÃO

Realizaçãop do I Festival
de Produção Associada
TURISMO
ao Turismo: Sabores e
Cultura.

Promover a Produção Associada
ao Turismo, com vista para a
valorização da gastronomia
macapaense por meio do
consumo de ingredientes da
culinária local.

Justifica-se o presente projeto como fonte de valorização da culinária regional, dos
produtos da agricultura familiar, das manifestações culturais, dando ênfase a
expressão da cultura local. Portanto, o objeto deste projeto está coerentemente
ligado com o processo da Produção Associada ao Turismo, visando fortalecer o
desenvolvimento do turismo e disseminar o verdadeiro conceito de turismo e sua
aplicabilidade no Estado do Amapá.

Fomento

20.000,00

200.000,00

Evento: Equinócio das
TURISMO
Águas

• Promover a programação sobre
o fenômeno do Equinócio das
Águas 2017, apresentando o
Monumento Marco Zero do
Equador como espaço de
importância para projetos de
cunho turístico, educacional,
cultural, científico, astronômico e
social.

O período do Equinócio no meio do mundo é o encontro de ciência, turismo,
tecelagem de saberes, misticismo, fé, religiosidade, manifestação artística e
cultural, além de rentabilidade para pequenos, médios empreendedores;
fomentando economia local e gerando arrecadação para o Estado. O
Fortalecimento ao Desenvolvimento do turismo no Estado e pelo fato de ter o
caráter tradicional e de notório conhecimento popular, a qual contribuem para
promoção e fomento da atividade turística do destino, tal como, está contido na
Portaria Nº 112, de 9 de março de 2012 no Art. 49, portanto, se faz necessário a
realização do projeto Equinócio das Águas 2017.

Fomento

20.000,00

200.000,00

Evento: Equinócio
Primavera

Promover a programação sobre o
fenômeno do Equinócio de
Primavera, em parceria com a
Feira de Ciências Engenharia do
Estado do Amapá, apresentando
o Monumento Marco Zero do
Equador.

O Monumento Marco Zero do Equador surgiu para fomentar o conhecimento na
área astronomia, a qual é definido como o momento em que o Sol, em sua órbita
aparente, cruza o plano do equador celeste. Mais precisamente é o ponto no qual
a eclíptica cruza o equador celeste. Outrossim, o período do Equinócio de
Primavera no meio do mundo é o encontro de ciência, turismo, tecelagem de
saberes, misticismo, fé, religiosidade, manifestação artística e cultural, além de
rentabilidade para pequenos, médios empreendedores; fomentando economia
local e gerando arrecadação para o Estado.

Fomento

20.000,00

200.000,00

OBJETO

MINISTERIO
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Projeto: Os Caminhos de
TURISMO
São Tiago

Promover o Turismo Religioso no
Estado do Amapá e agregar valor
e notoriedade ao evento turístico
religioso, através da “Festa de
São Tiago” no distrito de
Mazagão Velho, Município de
Mazagão/AP.

Diante das especificidades culturais, religiosas, históricas e turísticas a festa de
São Tiago é um evento de caráter tradicional e de notório conhecimento popular,
que perdura a séculos no município de Mazagão Estado do Amapá, o qual é
reconhecido pela Secretaria de Estado do Turismo como um evento que agrega
valor turístico e contribuem para a promoção e fomento da atividade turística no
Estado, visto que já é de amplo conhecimento local, assegurado através de
moção jurídica pela Assembleia Legislativa do Estado – ALAP, assim como, de
conhecimento de turistas internacionais, que vem apreciar a fé e a devoção dos
mazaganenses.

Fomento

35.000,00

350.000,00

