ATA DA 20ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO FÓRUM DE
DESENVOLVIMENTO TURÍSTICO DO ESTADO DO PARÁ –
FOMENTUR.

No dia 25 de junho de 2007, às dezessete horas e trinta minutos (17h30), no
auditório do 9º andar, na Federação das Industrias do Estado do Pará - FIEPA,
teve início a 20ª 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 20ª Reunião Ordinária do FOMENTUR. Em seguida, solicitou a
dispensa da leitura da ata, já que a mesma foi disponibilizada previamente,
colocando-a em discussão. Terminada a discussão, foi aprovada a ata da 19ª
Reunião Ordinária ocorrida em 28 de maio de 2007. Antes de dar
prosseguimento a pauta, a Presidente fez os seguintes informes: - informou a
constituição do Fórum Regional de Turismo do Pólo Amazônia Atlântica no
último dia 22 de junho de 2007 em Salinópolis; - informou da sua viagem
para participar em Altamira da Oficina de Institucionalização da Instância de
Governança Regional para discutir a constitucionalização do Fórum Regional
de Turismo do Pólo Xingu; - informou a seleção de 2 destinos turísticos no
Pará pelo Ministério do Turismo: as cidades de Belém e Santarém, por
intermédio de três (03) roteiros: Amazônia Quilombola- Belém, Acará e
Ponta de Pedras; Amazônia do Marajó- Belém, Salvaterra e Soure; Tapajós:
Amazônia, Selva e História- Santarém e Belterra. Nestes roteiros o
Ministério do Turismo pretende obter um padrão de qualidade internacional.
Para isso, os roteiros receberão investimentos técnicos e financeiros do
Ministério do Turismo e serão foco de articulação com outros Ministérios e
Instituições na busca de investimentos. Tal ação do Ministério do Turismo irá
beneficiar três (03) Pólos Turísticos do Estado: Belém, Marajó e Tapajós; informou sobre o acesso fluvial à Ilha de Marajó. Na reunião mantida com a
Governadora Ana Júlia, esta manifestou posicionamento de permitir o
embarque de passageiros no pier da Estação das Docas, assim como, de fazer
uma cessão precária, por dois anos, a uma empresa que tenha interesse em
oferecer o acesso. Desse informe, após detalhamento da proposta da
Governadora pelo Secretário da Setram, Valdir Ganzer, a Presidente da
PARATUR ressaltou, também, o pedido da Governadora de viabilizar o
atracamento da balsa por ambos os lados (direita e esquerda) para agilizar o
embarque e desembarque nas cidades de Salvaterra e Soure. Tais pedidos
foram justificados, pelo fato do Arquipélago do Marajó ter sido incluído em
um dos três (03) roteiros pelo Ministério do Turismo e por atender às

demandas do Plano de Desenvolvimento Sustentável do Marajó. Na
oportunidade ficou deliberado que, no próximo dia 29.06.07,às 16h00, na
PARATUR, a Câmara de Transporte Intermodal do Fórum irá se reunir e
contará com a participação de técnicos da Arcon, para discutir e apresentar
uma proposta para que possa ser apresentada ao FOMENTUR, e que será
levada ao conhecimento da Governadora. Em continuidade a pauta, a senhora
Inês Silveira- SETEPS iniciou a apresentação do Programa Bolsa Trabalho.
Após a exposição do programa, ficou estabelecido que o material com o
detalhamento do Bolsa Trabalho seja enviado aos representantes do Fóruns
Regionais de Turismo para que estes possam ter conhecimento detalhado da
proposta e repassar a informação aos demais municípios do Pólo que
representam. A intenção é fazer com que o programa possa ter cursos de
capacitação de jovens e mulheres voltadas para a atividade turística, daí a
necessidade de conhecimento para apresentação de sugestões. Em seguida, a
senhora Kátia Barros, do Núcleo de Registro e Qualidade – PARATUR,
iniciou a apresentação do tema “ Qualificação”.Após a exposição da temática
foi discutido que a PARATUR poderá contar com o apoio do Museu Emílio
Goeldi, da Faciapa e do Sebrae no momento da implementação das ações. A
PARATUR, por sua vez, deve repassar a informação apresentada junto aos
Fóruns Regionais onde ocorrerão os trabalhos de Qualificação para assegurar
a participação expressiva nos Pólos Turísticos. Em ato contínuo, a senhora
Dalva Lobato, por parte da Gerência de Marketing- PARATUR, informou que
a Companhia está aguardando a manifestação dos integrantes do Fórum para
propor estudos científicos junto às universidades. Ficou deliberado a
reiteração do convite para indicação dos temas pelo colegiado. Em seguida, a
Presidente convidou as senhoras Patrícia Bittencount -ARCON, Eliane
Cabeza-ARCON e o senhor Carlos Bannack- SINDARPA para participarem
da Câmara de Transporte Intermodal. Prosseguiu, com a votação para que seja
criado uma Comissão Especial para propor alterações no Regimento Interno
do Fórum, sendo aprovado por unanimidade. Na próxima reunião será
apresentado um esboço com alterações no Regimento Interno do Fórum pela
equipe técnica da PARATUR, do setor Jurídico, para inclusão dos Fóruns
Regionais de Turismo na composição do FOMENTUR e alteração de
periodicidade das reuniões, isto é , alterar de trimestral para mensal. Em
seguida, ficou decidido que o ex Deputado Estadual, Artur Tourinho , será
convidado para participar da próxima reunião do FOMENTUR para
apresentar a proposta de criação do Conselho Estadual do Turismo. Por fim,
ficou deliberado que será convidado uma pessoa que seja contrária a proposta,
para estabelecimento do contraditório, e o FOMENTUR, após deliberações
internas, possa se manifestar formalmente sobre a questão. Não tendo mais a

declarar o que ser discutido ou votado, a Presidente agradeceu à todos pela
presença e deu por encerrada a reunião ,às dezenove e quarenta minutos
(19h40). Nada mais tendo a tratar eu, Vivianne Cavalcante Tavares, secretária
do FOMENTUR, redigi a presente ata depois de lida e aprovada será assinada
por todos.

