ATA DA 24ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO FÓRUM DE DESENVOLVIMENTO
TURÍSTICO DO ESTADO DO PARÁ – FOMENTUR
No dia 26 de novembro de 2007, às dezessete horas e trinta minutos (17h30), no auditório Carlos
Rocque, localizado na Companhia Paraense de Turismo -PARATUR, teve início a 24ª Reunião
Ordinária do Fórum de Desenvolvimento Turístico do Estado do Pará – FOMENTUR. A
presidente, Ann Pontes, saudou a todos os presentes e, de acordo com o artigo 12 e 13 do
Regimento Interno, declarou abertos os trabalhos da 24ª 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 23ª
Reunião Ordinária, ocorrida no dia 31 de outubro de 2007. Antes de dar prosseguimento à pauta, a
presidente fez os seguintes informes: - 1 justificativa da ausência dos representantes da FIEPA
(titular e suplente) e do representante da ABAV(titular em viagem); - 2 Solicitação do Sr. Danilo
para retirada de pauta sobre o acesso ao Marajó, pois não foi possível o grupo agendar reunião com
a governadora para apresentação das propostas. O Sr. Danilo sugeriu agendamento da reunião
extraordinária no Fórum, assim que tratar do assunto com a governadora; - 3 Encaminhamento da
documentação recebida pela Prefeitura de Santarém, por intermédio da Secretaria Municipal de
Turismo e Integração Regional, da Associação Comercial e Empresarial de Santarém e do
Convention e Visitours Bureau, a Casa Civil para que a governadora possa articular junto à
Infraero e ou Mtur a construção da estação de cargas e de passageiros no aeroporto de Santarém;
assim como, a elevação do referido aeroporto como “Aeroporto Internacional”; - 4 Divulgação do
Pará nas revistas: Folha de Turismo e Jungle Drums, com a versão em inglês e inglês /português,
respectivamente sobre os: Pólos Belém e Tapajós; - 5 Participação da Paratur, em 12.11.2007, no
Simpósio Amazônia sustentável – etapa Pará: onde apresentamos as ações dos segmentos turísticos
que poderão contribuir para o Programa de Desenvolvimento Sustentável da Amazônia:Turismo
Ecológico; Turismo Rural e Pesca Esportiva ; - 6 Participação da Paratur em reunião na Sudam, no
dia 30.10.07, em conjunto com os representantes da Secretaria de Pesca, para desenvolver ações de
divulgação do potencial pesqueiro do Pará no mercado norte-americano; - 7 Parceria da Paratur
com a Infraero: a Infraero fornece espaço, gratuito, no aeroporto, durante os 12(doze) meses do
ano, para a divulgação dos seis pólos turísticos do Estado. A Paratur organiza o receptivo no
período do natal: decoração natalina com motivos regionais e apresentação de coral durante as
chegadas de vôos durante a semana que antecede o Natal. Ficou acordado que no próximo ano de
2008, ocorrerão três receptivos: durante a realização da FITA, no Círio e do Natal. No período do
receptivo de natal faremos a entrega da reforma do Posto de Informação Turística (PIT) do
aeroporto: instalação de computador, imagens dos pólos turísticos do Estado na parede; assim
como, cerâmica marajoara e brinquedos de miriti, além da melhoria nas condições de trabalho dos
técnicos e estagiários (iluminação, mesas, cadeiras e armários novos); - 8 Participação da Paratur
no III Concurso de Redação realizado em Altamira, onde as crianças vencedoras do certame, com
seus respectivos professores, receberam da Paratur a hospedagem e a programação com guia
turístico para conhecer a cidade de Belém; - 9 Participação da Paratur no Fórum dos Governadores
ADVB (Associação dos Dirigentes de Vendas e Marketing do Brasil) 2007, no dia 21.11.07, no
Rio de Janeiro, onde a governadora Ana Julia divulgou as potencialidades, fazendo referências
expressas ao turismo; assim como, divulgou os programas do governo estadual (o Bolsa Trabalho e
o Navegapará) e a Política de Fomento ao Desenvolvimento Sustentável, que atenderão vários
segmentos da atividade produtiva, dentre eles está o Turismo; - 10 Convite do Sebrae para a

Paratur participar dos Grupos de Governança do Projeto Gastronomia Competitiva. O projeto é
uma realização do Sebrae e da Abrasel. Dos cinco destinos beneficiados pelo projeto, a cidade de
Belém, na região Norte, foi escolhida; - 11 Ratificação do convite para os integrantes do Fórum
participarem, nos dias 4 e 5 de dezembro, do IX Congresso Brasileiro da Atividade Turística, que
terá como tema de discussão: “O Turismo e a crise dos transportes no Brasil: ameaças e
oportunidades”; - 12 Entrega do Top de Turismo, no dia 30.11.07, em São Paulo, onde dois cases
do Pará foram selecionadas, além da seleção do Case “Amazônia a maior maravilha da
natureza”.A presidente prosseguiu, com a leitura da pauta: - Entrega da relação dos municípios que
participarão do Programa Brasil da Amazônia; - Apresentação das principais ações da Paratur para
2008; - Apresentação do relatório da participação do Pará na ABAV. Em seguida, a presidente fez
a leitura da relação enviada pelos municípios dos Pólos Regionais de Turismo, que tenham
interesse da participação no Programa Brasil da Amazônia da Funtelpa. Em seguida, a presidente
apresentou as principais ações da Paratur para 2008: - 1ª ação “O Pará conhecendo o Pará”; - 2ª
ação “O Brasil conhecendo o Pará”; - 3ª ação “O Mundo conhecendo o Pará”; - 4ª ação
“Campanha de Promoção Turística do Estado do Pará”; - 5ª ação “Inventários da Oferta
Turística”; - 6ª ação “Construção de Praças Públicas”; - 7ª ação “Central Virtual de Negócios”; 8ª ação “Apoio ao Transporte Aéreo Regional e Internacional”; - 9ª ação “Apoio ao Transporte
Marítimo e Fluvial”. Neste momento o sr. João Lima manifestou solidariedade a presidente sobre
matéria vinculada em jornal que não retratou o que foi discutido em reunião do FOMENTUR. A
presidente a fez a leitura do trecho da matéria jornalística e colocou em discussão a possibilidade
de convocar extraordinariamente o fórum sempre que tiver matéria jornalística, para que o fórum
se manifeste formalmente sobre a questão. A referente proposta foi aprovada pelos membros.
Dando prosseguimento a exposição, listou a 10ª ação “Turismo e Inclusão Social”. Em ato
contínuo, a sra. Jacqueline Alves- Diretora de Markenting (Paratur) apresentou relatório da
diretoria na participação do Pará na ABAV (Associação Brasileira de Agências de Viagens),
informando o valor total dos investimentos feitos pelo Estado com recursos do tesouro estadual;
quanto com recursos da verba descentralizada nacional do Mtur, o que totalizou R$ 220.898,64
(duzentos e vinte mil, oitocentos e noventa e oito reais e sessenta e quatro centavos). Esta
divulgou e apresentou ao fórum a proposta de utilização da verba descentralizada internacional no
valor de: R$ 407.257,46 (quatrocentos e sete mil duzentos e cinqüenta e sete reais e quarenta e seis
centavos). Em ato contínuo, a presidente colocou em votação que o valor da verba internacional
seja aplicada nas ações promocionais e na produção de material promocional. Sendo aprovado. Em
seguida, a sra. Fátima Gonçalves apresentou o relatório da Gerência de Negócios (Paratur) da
participação na Feira da Abav. A mesma informou sobre: os atendimentos feitos tanto no stand do
Pará aos empresários do Estado que participaram da ABAV, aos empresários de outros estados,
quanto as visitas feitas em outros stands para contactar com empresários, representantes do Mtur e
entidades, procurando divulgar o potencial turístico do Estado, assim como tratar de assuntos de
interesse para o turismo, como por exemplo, curso de pós-graduação, e a inclusão dos temas
importantes para o Estado durante o Salão Profissional de Turismo. Considerando que foi pouco
representativa a participação dos empresários do Estado na ABAV, haverá necessidade de se
discutir se o Estado participará no próximo ano e, em caso afirmativo, como será essa participação.
Em seguida, houve deliberação do Fórum sobre a possibilidade da próxima reunião ser realizada
no dia 14.12.07, conforme solicitação do diretor de planejamento e a avaliação do turismo, o Sr.
José Augusto Falcão, do Ministério do Turismo. O que foi aprovado. A presidente prosseguiu,
colocando em votação que a Infraero seja convidada para integrar o Fórum, sendo aprovado. Em
ato contínuo, o sr. Ivaldo das Dores sugeriu a inclusão de um item na pauta da próxima reunião,
com o tema “O que falta para o Pará melhorar os seus produtos turísticos? A sra. Conceição Silva

da Silva, Diretora de Fomento da Paratur, sugeriu que um moderador auxilie nos encaminhamentos
das discussões. Em seguida, a Sra. Neila Cabral sugeriu que o tema “O que falta para o Pará
melhorar os seus produtos turísticos” seja abordado em janeiro de 2008 e que as ações da Paratur
sejam detalhadas por cada diretoria. Ficando acertado pelo Fórum que na próxima reunião seja
apresentada a proposta para formatar o seminário para os integrantes do FOMENTUR, cujo o tema
será: “ O que falta para o Pará melhorar os seus produtos turísticos?”, com momentos para a
discussão com os seguintes segmentos: empresários dos seis pólos turísticos, representantes da
academia e representantes do governo. Em ato contínuo, a sra. Dalva Lobato,Assuntos NacionaisParatur, solicitou apoio aos presidentes dos fóruns regionais de turismo no sentido de pedir
empenho dos municípios para agilizar o envio da programação de eventos para que estes possam
constar no calendário de 2008 da Paratur. Por fim, ficou definida a pauta para a próxima reunião
do FOMENTUR, que ocorrerá em 14 de dezembro de 2007: 1 - Reunião com o técnico do
Ministério do Turismo em 14.12.07; 2 – Apresentação de proposta de acesso fluvial ao Marajó; 3 –
Apresentação de proposta para formatar o seminário para os integrantes do Fórum, cujo tema será:
“O que falta para o Pará melhorar os seus produtos turísticos”. Não tendo mais o que ser discutido
ou votado, a presidente agradeceu a todos pela presença e deu por encerrada a reunião às vinte
horas (20h00). 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.

