ATA DA 21ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO FÓRUM DE
DESENVOLVIMENTO TURÍSTICO DO ESTADO DO PARÁFOMENTUR

No dia 27 de agosto de 2007, às dezessete horas e vinte minutos (17h20), no
auditório Carlos Rocque, localizado na Companhia Paraense de Turismo PARATUR, teve início a 21ª 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 e 13 do Regimento
Interno, declarou abertos os trabalhos da 21ª Reunião Ordinária do
FOMENTUR. Em seguida, solicitou a dispensa da leitura da ata, já que a
mesma foi disponibilizada previamente, colocando-a em discussão. Em
seguida, o senhor JOACYR ROCHA, solicitou que fosse feito o registro das
manifestações dos outros membros nas Atas. Terminada a discussão, foi
aprovada a ata da 3ª Reunião Extraordinária ocorrida dia 13 de agosto de
2007. Antes de dar prosseguimento à pauta, a presidente fez os seguintes
informes: - 1 parceria da Paratur com a Operadora Oi, na qual, durante um ano
será difundida imagens dos seis Pólos Turísticos nos cartões telefônicos da
operadora que circularão em todo país; - 2 audiência Pública ocorrida em
Brasília no dia 21 de agosto de 2007 sobre “Transporte Aéreo na Amazônia”,
da Comissão da Amazônia em conjunto com a Comissão de Turismo do
Congresso Nacional, onde há necessidade de articulação com a Bancada
Federal para que o Pará seja um centro distribuidor de vôos comerciais; - 3 no
próximo dia 28 de agosto de 2007, retornará a Brasília para apresentar os
investimentos que podem ser feitos em prol do turismo do Estado, por
intermédio de emendas parlamentares, junto a bancada federal do Pará, para
os roteiros turísticos do Estado, sendo três internacionais e oito roteiros
nacionais e a importância da qualificação do segmento; - 4 participação da
Técnica da Paratur, MARIA DE BELÉM, no Rio de Janeiro, na articulação
com a Secretaria de Esporte para que a cidade de Belém venha a sediar um
dos jogos da Copa do Mundo. A presidente prosseguiu, com a leitura da pauta:
- Apresentação da nova logomarca do governo do Estado (JACQUELINE
ALVES); - Apresentação do Projeto de Lei que propõe a constituição do
Conselho Estadual de Turismo do então DEP. ARTUR TOURINHO; Tramitação do Projeto na ALEPA (DEP. SIMONE MORGADO); - Projeto
Padrinhos do Verde (SILVIA SANTOS-SECRETARIA DO MEIO
AMBIENTE DE BELÉM). Em seguida, a gerente geral de Marketing da
Companhia, JACQUELINE ALVES, apresentou as propostas da nova

logomarca da Paratur e a marca do Turismo. A gerente informou que o slogan
“Pará: A Obra-prima da Amazônia” continuará a ser utilizado, agregado a
nova logo. Em seguida, a presidente fez a leitura do e–mail do então DEP
ARTUR TOURINHO, comunicando que, por determinação médica, não
estaria presente nesta reunião. Em continuidade a pauta, a DEP. SIMONE
MORGADO falou sobre a tramitação do Projeto na ALEPA. A deputada
sugeriu que o Projeto de Lei, que propõe a constituição do Conselho Estadual
de Turismo, seja encaminhado a Governadora já que o mesmo não pode mais
receber emendas e, caso seja vetado, seria elaborado um outro projeto. Em ato
contínuo, a presidente colocou em votação as seguintes alterações feitas no
Regimento Interno: - Art. 3º: onde sê lê “O Fórum Estadual de Turismo”
passa-se a ler: FOMENTUR-PA; Art. 4ºB: onde sê lê “Secretaria Especial de
Estado de Produção”, passa-se a ler: Secretaria de Estado de
Desenvolvimento, Ciência e Tecnologia –SEDECT; Art. 4ºC: onde sê lê “
Secretaria Especial de Estado de Proteção Social”, passa-se a ler: Câmara de
Políticas Sociais; Art. 4ºD: onde sê lê “Secretaria Especial de Promoção
Social”, passa-se a ler: Câmara de Políticas Sócio Culturais ; Art 4ºV incluso
no Regimento Interno, onde sê lê “ Um representante de cada Fórum de
Turismo dos respectivos pólos do Estado”; Art. 6º : onde sê lê “O Fórum
Estadual de Turismo”, passa-se a ler: FOMENTUR-PA. Terminada a
discussão, as alterações foram aprovadas. Em seguida, o DEP. JOAQUIM
PASSARINHO, informou que já foi apresentada na Assembléia Legislativa a
proposta da criação de uma Secretaria Estadual de Turismo. A Secretaria teria
apenas o Secretario e algumas diretorias específicas, sendo que a PARATUR
seria o braço operacional. Ficou deliberado que os integrantes do
FOMENTUR iriam encaminhar uma manifestação de apoio ao projeto de lei
do Dep. Joaquim Passarinho e que a presidente do Fórum não assinaria a
documentação para não caracterizar manifestação em causa própria (o
documento será assinado pela representante do governo do Estado que
participa do FOMENTUR). Em ato contínuo, a Secretária Municipal de Meio
Ambiente de Belém, SYLVIA SANTOS, apresentou o Projeto “Padrinhos do
Verde”, que promove a revitalização das praças da capital paraense contando
com a parceria da iniciativa privada, órgãos governamentais, associações,
entre outros. Em contrapartida, os parceiros do projeto recebem publicidade
nas próprias praças por meio de totens e do selo de preservação. Por fim, ficou
definida a pauta para a próxima reunião do FOMENTUR, que ocorrerá em 22
de setembro de 2007: 1- Explanação sobre Transportes em Turismo – FABIO
ROMERO; 2- Apresentação da Estrutura do Pólo Amazônia Atlântica –
RANILSON TRINDADE; 3- Apresentação da Estrutura do Pólo Xingu –
ZELMA COSTA. 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 vinte minutos (19h20). 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.

