ATA DA 22ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO FÓRUM DE DESENVOLVIMENTO TURÍSTICO DO
ESTADO DO PARÁ - FOMENTUR

No dia 24 de setembro de 2007, às dezessete horas e quinze minutos (17h15), no auditório Carlos Rocque,
localizado na Companhia Paraense de Turismo -PARATUR, teve início a 22ª 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 22ª Reunião Ordinária do
FOMENTUR. Em seguida, solicitou a dispensa da leitura da ata, já que a mesma foi disponibilizada
previamente, colocando-a em discussão. Não havendo quem quisesse discuti-la, declarou aprovada a ata da
21ª Reunião Ordinária ocorrida dia 25 de junho de 2007. Antes de dar prosseguimento à pauta, a Presidente
fez os seguintes informes: -1 leitura do e-mail do Presidente do Fórum Regional do Pólo Marajó, João Lima
Pinheiro, informando que seria representado, na reunião, pela sra. Marília Tavares, assim como, informando
as dificuldades enfrentadas pela comunidade marajoara com a quebra de motor e de hélices nos navios que
navegam para Soure e Salvaterra. Oportunidade em que aproveitou para manifestar a solidariedade do Pólo
Marajó ao sr. Ruy Martini pelo ocorrido na última reunião da Câmara de Transporte Intermodal e ratificar o
registro das seguintes sugestões apresentadas aos integrantes da Câmara Intermodal para melhorar o acesso
fluvial ao Marajó: 1) aproveitamento da embarcação “Alamo” da Henvil; 2) aproveitamento e recuperação do
navio Soure; 3) construção de um navio (esta a médio prazo); 4) abertura de licitação. - 2 leitura dos ofícios
de nº 307/2007 e 308/2007 enviados ao Sr. Cláudio Portugal (ARAPARI NAVEGAÇÕES LTDA) e ao Sr.
Ruy Martini (ABAV/PA) respectivamente. Neste momento os membros do FOMENTUR manifestaram apoio
e solidariedade ao Sr. Ruy Martini, ficando acordado que seria apresentada uma manifestação de desagravo
pelos integrantes do Fórum e que seria entregue ao sr. Cláudio Portugal, pela Presidente, em reunião agendada
para o dia 28.09.2007 no prédio da PARATUR; - 3 participação nos seguintes eventos: - 3.1 sessão solene no
Senado Federal e Exposição, no Congresso Nacional, sobre o Círio de Nazaré, tendo como parceria:
PARATUR, o senador Flexa Ribeiro, a Diretoria do Círio de Nazaré, a FIEPA e, a Representação do Estado
em Brasília. No próximo ano a FIEPA já conseguiu que a exposição ocorra na cidade de São Paulo. A idéia é
que a exposição percorra as 05 regiões do País; - 3.2 festa do Sairé: além do patrocínio, a PARATUR
articulou com a CCS o registro fotográfico da cidade, levou jornalistas para cobrir o evento e realizou
pesquisa sobre a organização do evento e sobre o perfil do turista para ajudar no planejamento do próximo
festival; - 3.3 viagem a Marabá para reunião com os integrantes do Pólo Araguaia-Tocantins. Na ocasião
foram entregues ofícios circulares aos municípios que integram o pólo, solicitando ações preventivas sobre o
combate a exploração sexual infanto-juvenil no turismo; foi entregue cópia do material apresentado aos
parlamentares sobre sugestões de emendas individuais para a bancada fortalecer atividade turística em nosso
Estado e foi apresentada a proposta de parceria feita pela Presidente da FUNTELPA, a Sra. Regina Lima, para
divulgação do Programa “Brasil da Amazônia”, da Tv Cultura, junto aos municípios do Pólo AraguaiaTocantins; - 3.4 participação da Presidente na reunião do FORNATUR em Macapá. Sendo dois dias de
encontro: no primeiro reuniu-se com os Secretários e Dirigentes da região Norte e, no segundo, com o Pleno
do Fórum, isto é, com os demais Secretários e Dirigentes de Turismo. Na primeira reunião foi lavrada a Carta
de Macapá com 07 (sete) ações imediatas. Em seguida, a Presidente fez a leitura da carta, que tem o objetivo
de consolidar uma estratégia conjunta de desenvolvimento turístico sustentável para a região, buscar unidade
em torno do Produto /Destino “AMAZÔNIA”, alinhar ações e esforços ao Programa Nacional de
Regionalização e ao Plano Nacional do Turismo e lançar as bases para a criação da Agência de
Desenvolvimento do Turismo da Macro Região Norte; - 4 formalização da parceria da PARATUR com a OI,
na qual, a empresa utilizará as imagens, cedidas pela Companhia, em cartões telefônicos “de orelhão”,
abrangendo os seguintes Estados: Pará, Amazonas, Roraima, Amapá, Maranhão, Piauí, Ceará, Rio Grande do
Norte, Paraíba, Pernambuco, Bahia, Alagoas, Sergipe, Espírito Santo, Rio de Janeiro e Minas Gerais. A
presidente prosseguiu, com a leitura da pauta: - Explanação sobre Transportes em Turismo (Fabio Romero); Apresentação da Estrutura do Pólo Amazônia Atlântica (Ranilson Trindade); - Apresentação da Estrutura do
Pólo Xingu (Zelma Costa); - Apresentação “Proposta de Ações Integradas dos Estados da Região Norte”
(Aristedes Cury). Em seguida, o Sr. Ranilson Trindade (Fórum Regional do Pólo Amazônia Atlântica)
apresentou a atual estrutura do Fórum, ressaltando os atrativos turísticos, objetivos e finalidades de alguns
dos projetos que serão desenvolvidos no Pólo. Segundo o representante do Pólo, uma das principais
finalidades é promover o desenvolvimento turístico através da integração dos municípios da Amazônia
Atlântica. Em ato contínuo, a Sra. Zelma Costa (Fórum Regional do Pólo Xingu) também apresentou a atual

estrutura do Pólo, sendo um dos grandes destaques como destino turístico no Pará. Os municípios que
compõem o Pólo do Xingu apresentam, além de belezas naturais, como grandes praias, culturas diferenciadas
com tradicionais festivais, alem de uma estrutura de acesso diversificado, podendo ser feita por via aérea,
terrestre e fluvial. A representante falou que, para o fortalecimento do Pólo, deve haver uma política de
interlocução cada vez mais forte com os representantes dos municípios. Em continuidade a pauta, o Sr. Fabio
Romero, fez uma Explanação sobre Transporte Turístico na Amazônia, onde ressaltou problemas e soluções
dos principais pontos de acesso para a região, tendo como proposta de curto prazo (6 meses), parceria entre o
Receptivo e Infraero e, de longo prazo (2 anos), incentivo ao turismo interno. Em seguida, o Sr. Aristides
Cury (Federação Brasileira de Convention & Visitors Bureaux) apresentou as pospostas de ações integradas
dos Estados da Região Norte. Entre as ações: - Participação da Amazônia, no concurso das “Sete Maiores
Maravilhas da Natureza, sob a campanha:“AMAZÕNIA, A Maior Maravilha da Natureza”; - Realização do
Workshop da AMAZÔNIA em São Paulo (Novembro de 2007); Desenvolver ação promocional na ABAV
2007 (Outubro); - Realizar Campanha Publicitária ( 2007) em veículos de comunicação: Veja SP e Veja DF.
Tendo o valor estimado de R$ 72 mil reais para cada um dos setes Estados da região, com recursos oriundos
da verba descentralizada do MTUR para Promoção Nacional, dos parceiros, patrocinadores e recursos do
tesouro estadual Ficou deliberado pelo Fórum que o valor de R$ 72 mil poderia ser utilizado, integramente, da
verba descentralizada, caso os integrantes do trade turístico do Estado não consigam parceiros, patrocinadores
para participarem da ação promocional. Em ato contínuo, a presidente fez a leitura do ofício de nº 400/2007
encaminhado pelo Major Chermont (CIPTUR), solicitando que seja marcada uma reunião com a presença da
PARATUR, CIPTUR e a Rede Hoteleira de Belém, a fim de detalhar as necessidades básicas de policiamento
turístico, para tornar mais eficaz o atendimento aos visitantes. Ficou acertado que a Diretora de Fomento da
PARATUR, a sra. Conceição Silva da Silva e o sr. Carlos Freire (Associação Brasileira de Indústria de
Hotéis- ABIH-PA) irão articular e convidar mais entidades para a reunião. Em seguida, a Sra. Giselle Castro
(Rede de Alianças- Pólo Belém) informou os nomes dos representantes acadêmicos que integrarão o Fórum.
A presidente colocou em votação os nomes do representantes, sendo aprovado os respectivos nomes:
IVALDO DAS DORES ( Coordenador do curso de Turismo da Faculdade Pan Amazônica- FAPAN) e
NEILA VALDOMIRA CABRAL ( Coordenadora do curso de Turismo da Faculdade de Estudos Avançados
do Pará- FEAPA). Em seguida, a Sra. Maria Algina ( SEBRAE) convidou todos os presentes para
participarem da palestra “ Marketing para Destinos Turísticos ”, com o Professor Mário Petrocchi, no Sebrae.
A presidente prosseguiu, fazendo a leitura do e-mail encaminhado pelo sr. Carlos Freire (ABIH-PA) sobre o
assunto da isenção ou redução do ICMS sobre o combustível para a aviação como alternativa interessante,
informando que já tem estado se articulando, como é o caso do Estado da Parnaíba. Em seguida, informou
que o e-mail do Sr. Carlos Freire (ABIH-PA) será encaminhado para a Secretaria de Estado da Fazenda. Por
fim, a presidente fez a leitura do e-mail entregue pelo Sr. Ivanildo Pontes ( FIEPA), a pedido do presidente da
Federação das Indústrias do Estado do Pará, o sr. José Conrado Santos, onde a sociedade civil organizada do
Mosqueiro solicita uma reunião com a Federação e a iniciativa privada, em Mosqueiro, visando a retomada
do crescimento e desenvolvimento da ilha. Segundo a sociedade, o modelo de turismo até hoje praticado na
ilha não consegue promover a sustentabilidade da economia local. A presidente sugeriu que o Pólo Belém
faça uma articulação com os técnicos da PARATUR e que seja enviado um e-mail ao Presidente da FIEPA,
informando as ações já desenvolvidas no Destino, no corrente ano, com vistas a fortalecer a atividade turística
em Mosqueiro. Por fim, ficou definida a pauta da 4ª Reunião Extraordinária e a pauta da 23ª Reunião
Ordinária do FOMENTUR, nos dias 4 e 30 de outubro de 2007, respectivamente. A pauta da 4ª Reunião
Extraordinária do FOMENTUR será:1- Apresentação das ações do Círio 2007 (Jacqueline Alves) ; 2
Proposição de ações integradas para o Círio 2008 (Jacqueline Alves); 3 Divulgação das pesquisas realizadas
pela PARATUR (Admilson Alcântara) ; 4 Realização de pesquisa que será efetuada no Círio de 2007
(Admilson Alcântara). Pauta da 23ª Reunião Ordinária do FOMENTUR: 1- Apresentação da proposta de
acesso fluvial ao Marajó; 2 Apresentação do Planejamento Estratégico da PARATUR; 3 Apresentação de
outros programas da FUNTELPA. Não tendo mais o que ser discutido ou votado, a Presidente agradeceu à
todos pela presença e deu por encerrada a reunião, as vinte horas e vinte e cinco minutos. Nada tendo mais a
tratar eu, Vivianne Cavalcante Tavares, secretária do FOMENTUR, redigi a presente ata que depois de lida e
aprovada será assinada.

