Reseña Curricular
Sra. Ministra Liliam Kechichian
Nombre completo: Norma Liliam Kechichian García
Nació en Montevideo, Uruguay, el 2 de marzo de 1952.
Coordinadora Docente de Turismo en el Instituto de Capacitación en Turismo (I.C.T.).
Desempeñó funciones en el Centro de Informaciones y Estudios del Uruguay (CIESU).
Edila titular por Montevideo en el período 1990/1995; electa Diputada en el año 2004.
Directora de Turismo y Recreación de la Intendencia Departamental de Montevideo entre
2000/2005.
Presidenta de la Comisión de Turismo de la Cámara de Representantes.
Presidenta de la Corporación Turística.
En el año 2006, es designada Subsecretaria del Ministerio de Turismo y Deporte, siendo
confirmada en el cargo en el 2010.
Desde el 31 de mayo de 2012, ejerce el cargo de Ministra del Ministerio de Turismo,
habiendo siendo reconfirmada en la función, por el Sr. Presidente Tabaré Vazquez, a
partir del 1° de marzo del 2015, el cual ejerce hasta la fecha.

Biografia do Ministro de Estado do Turismo, Marx Beltrão

Marx Beltrão é graduado em Direito pelo Centro de Estudos Superiores de Maceió
(CESMAC). É Deputado Federal por Alagoas pelo PMDB, eleito em 2014, como o
segundo candidato mais votado do Estado.
A trajetória pública de Marx Beltrão começou em 2001, quando assumiu a Secretaria de
Habitação do município de Coruripe-Al. Embalado e motivado pelo trabalho desenvolvido
no município, deixou de lado o sonho de tornar-se jurista e dedicou-se, exclusivamente à
política.
Aos 24 anos foi eleito prefeito do Município de Coruripe-AL, permanecendo no cargo por
dois mandatos. Admirado por sua coragem e determinação na política, um dos mais
jovens prefeitos do estado de Alagoas, encerrou seu mandato com grande aprovação
popular.
Político influente e atuante na Câmara dos Deputados, se empenhou na garantia de uma
vida justa e digna à população.
Marx Beltrão atuou nas comissões de Constituição e Justiça e de Cidadania, Comissão
de Seguridade Social e Família, Comissão dos Direitos das Pessoas com Deficiência,
Comissão de Educação e Comissão de Viação e Transportes da Câmara dos Deputados.
Assumiu o comando do Ministério do Turismo do Brasil em 05 de outubro.

