ATA DA 19ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO FÓRUM DE
DESENVOLVIMENTO TURÍSITCO DO ESTADO DO PARÁFOMENTUR.

No dia 28 de maio de 2007, às dezessete horas e vinte e cinco minutos
(17h25), no auditório Carlos Rocque, localizado na sede da Companhia
Paraense de Turismo - PARATUR, teve início a 19ª Reunião Ordinária do
Fórum de Desenvolvimento Turístico do Estado do Pará - FOMENTUR. A
Presidente saudou a todos os presentes e de acordo com o artigo 12 do
Regimento Interno, declarou abertos os trabalhos da 19ª Reunião Ordinária do
FOMENTUR. Em seguida, consultou aos senhores(as) se todos tiveram
conhecimento prévio da ata da reunião anterior e se estariam de acordo com
seu conteúdo. Neste momento, o senhor Ruy Martini - ABAV se manifestou,
pedindo que fosse incluída na ata a solicitação de convite para integração
como membro do FOMENTUR, das senhoras Joana Pessoa - Diretora
Presidente do Hangar e Márcia Macedo – Diretora Presidente da Organização
Social Pará 2000. Não havendo mais nenhuma alteração ou acréscimo a ser
feito, declarou aprovada a Ata da 18ª Reunião Ordinária ocorrida em
07.05.2007. Antes de dar prosseguimento à pauta, a Presidente fez os
seguintes informes: - Foi solicitado pelo senhor Arnoudo Andrade-Presidente
do Pólo Tapajós, a inclusão deste, na Câmara de Transporte Intermodal,
passando agora a integrar a referida Câmara; - informou que foi formalizado
o convite para a presidente Jeanine Pires vir ao Fórum apresentar a Fase II do
Plano Aquarela; - informou ainda que foi formalizado o convite para as
senhoras Joana Pessoa e Márcia Macedo, do Hangar e da Organização Social
Pará 2000, respectivamente, para integrar o FOMENTUR; - informou sua
participação no dia 25.05.2007 no Lançamento do Plano Aquarela, Fase II,
em São Paulo, onde reiterou o convite à senhora Jeanine Pires para vir ao
nosso Estado; - informou também sobre a reunião ocorrida na Secretaria de
Transportes - SETRAN no dia 15.05.2007, para discussão da coordenação
dos trabalhos da Câmara de Transporte Intermodal. Em continuidade a pauta,
a senhora Lílian Garcia iniciou a Divulgação dos Serviços Turísticos da
Telelistas, tendo em vista que no dia 10.05.2007 a PARATUR e o Grupo
Telelistas firmaram uma parceria para inclusão de um link do site da
PARATUR no site da Telelistas, tendo como contrapartida o oferecimento de
espaço no site desta Companhia. Em ato contínuo, a Presidente fez a
Divulgação para Adesão ao Programa Inclusão Digital do Ministério das
Comunicações, a fim de que todos os municípios do Estado possam viabilizar
através de suas prefeituras o Kit Telecentro Comunitário. Em seguida, a
Presidente colocou em votação a relevância de convite à senhora Maria de
Nazaré Oliveira Imbiriba Mitschein - Coordenadora de Cooperação
Internacional do Governo do Estado, para integrar o FOMENTUR. O senhor,

Álvaro do Espírito Santo - FACIAPA se manifestou com depoimento
favorável para que a mesma passe a integrar o Fórum. Não havendo mais
manifesto dos presentes a Presidente deu por aprovado o convite de
integração. Seguindo com o último item da pauta, ficou acertado que no
decorrer da semana será marcada uma reunião com a Secretaria de Transporte
- SETRAN, para retomar a discussão sobre a Câmara de Transporte
Intermodal. Em ato contínuo, o senhor Álvaro do Espírito Santo – FACIAPA
divulgou o Seminário: Turismo e Desenvolvimento, que tem como tema
central As Políticas e o Desenvolvimento do Turismo, que ocorrerá nos dias
26 /27 e 28 de junho de 2007. Em seguida, a Presidente relatou aos

presentes a solicitação do senhor Fabio Sicília - ABRASEL, que sugere
que a PARATUR através de convênios com as universidades, faça uma
pesquisa do nível de informalidade no setor de bares e restaurantes na
região metropolitana de Belém, avaliando a natalidade e mortalidade das
empresas informais no setor, bem como a análise de quais elementos
dificultam a formalização destas empresas. Sugeriu ainda, uma pesquisa
do nível de qualidade dos estabelecimentos do setor em Belém,
começando pela capital e focando nos estabelecimentos associados à
ABRASEL -Pa como piloto deste projeto, objetivando uma futura
certificação dos mesmos pela PARATUR. Ficou definido que a senhora
Jacqueline Alves - Gerente de Marketing da PARATUR, irá aguardar os
temas de pesquisa dos membros do Fórum e posteriormente encaminhar
as propostas às Universidades. Em seguida, a Presidente comunicou aos
participantes que a senhora Kátia Barros - Coordenadora do Núcleo de
Registro e Qualidade da PARATUR, irá apresentar como pauta da
próxima reunião a temática “ Qualificação”. Não tendo mais o que ser
discutido ou votado, a Presidente agradeceu à todos pela presença e deu
por encerrada a reunião, às dezenove horas e quarenta minutos (19h40).
Nada mais tendo a tratar eu, Vivianne Cavalcante Tavares, secretária do
FOMENTUR, redigi a presente ata que depois de lida e aprovada será
assinada por todos.

