ATA DA 25ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO FÓRUM DE
DESENVOLVIMENTO TURÍSTICO DO ESTADO DO PARÁ –
FOMENTUR

No dia 18 de dezembro de 2007, às dezesseis horas e vinte minutos (16h20),
na sala Belém, localizada no Centro de Convenções e Feiras da Amazônia HANGAR, teve início a 25ª 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 25ª 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 24ª Reunião
Ordinária, ocorrida no dia 26 de novembro de 2007. Antes de dar
prosseguimento à pauta, a presidente fez os seguintes informes: - 1 Reunião
com o representante do Ministério do Turismo, o sr. Rodrigo Chaves, com a
apresentação do Plano Nacional de Turismo 2007/2010 foi transferida para o
ano de 2008; - 2 Registro da participação do novo integrante do FOMENTUR,
sr. Benigno Matias de Almeida, representante da Infraero; - 3 O Calendário de
Eventos terá 100 municípios que serão divulgados no site da Paratur; - 4
Divulgação de parceria da Paratur com a Faculdade de Estudos Avançados do
Pará no projeto “Cidadania e Profissionalização no Turismo – Círio de
Nazaré patrimônio de todos”; - 5 Divulgação dos Pólos do Estado do Pará:
Marajó, Amazônia- Atlântica, Belém e Tapajós no encarte da Revista Veja; - 6
Deliberação dos parlamentares da Bancada Federal para investimento na
atividade turística no Estado no valor de 30 milhões. A presidente prosseguiu
com a leitura da pauta: - Apresentação de proposta para formatar o seminário
para os integrantes do Fórum, cujo tema será “Consolidação do Produto
Turístico Paraense e Competitividade nos Mercados Nacional e
Internacional”. Em ato contínuo, o sr. Ruy Martini – ABAV ressaltou o êxito
do Centro de Convenções e Feiras da Amazônia- HANGAR no prêmio Caio
2007, onde ficou com a colocação de 3ª lugar, na categoria de Centro de
Convenções de Grande Porte. O prêmio Caio, “Oscar dos eventos” surgiu em
1999, a partir da necessidade de se valorizar os trabalhos e incentivar os
profissionais do setor de todo país, proporcionando reconhecimento em seu
segmento e na mídia, além de homenagear o empresário Caio de Alcântara
Machado, pioneiro do mercado de feiras de negócios e congressos no Brasil.
Em seguida, o sr. Daniel Alves – Gerente de Negócios da Paratur apresentou

proposta para formatar o seminário para os integrantes do Fórum. O evento
terá formato de oficina e contará com a participação de um moderador para
auxiliar os participantes da oficina a responder o seguinte questionamento: “O
que falta para o Pará melhorar os seus produtos turísticos?”. Em ato continuo,
o sr. Leonardo Conduru – Coordenador do Núcleo de Planejamento da Paratur
ressaltou que é necessário uma articulação com a iniciativa privada para
reavaliar a competitividade. Em seguida, o sr. Fernando Acatauassu da
Federação Paraense de Agricultura e Pecuária - FAEPA sugeriu que os
empresários sejam convidados para participarem da Oficina. Em ato continuo,
o sr. João Lima – Pólo Marajó ressaltou que há falha do poder público em não
se preocupar com a infra- estrutura de transporte e sugeriu que seja pedido
uma sessão na Assembléia Legislativa para se tratar sobre o assunto. Em
seguida, a presidente informou que o processo do transporte do Marajó não
está parado, o grupo de trabalho irá se reunir com a governadora para tratar
sobre o problema. A presidente prosseguiu, colocando em votação a realização
da oficina que terá como tema “Consolidação do Produto Turístico Paraense e
Competitividade no mercados nacional e internacional ”, no dia 28 de janeiro
de 2008, sendo aprovado. Em seguida, a presidente colocou em votação que o
local da oficina seja realizada na Federação Paraense de Agricultura e
Pecuária - FAEPA, sugerido pelo sr. Fernando Acatauassu, sendo aprovado.
Em seguida, a sra. Benigna Soares sugeriu que se traga um profissional de
outra região para participar da oficina. Em ato continuo, a presidente colocou
em votação e foi deliberado que se contrate um moderador e que seja do
próprio Estado por conhecer o contexto regional e que a oficina seja somente
para os membros do FOMENTUR. Em seguida, a sra. Giselle Castro solicitou
uma reunião específica para tratar de assuntos de interesse do Pólo Belém no
mês de janeiro de 2008 e a sra. Luciana Mendes da BELEMTUR solicitou um
espaço para apresentar os novos mapas de Belém na próxima reunião do
Fórum. Em resposta, a presidente sugeriu para os integrantes do Fórum para
que houvesse uma reunião extraordinária, pois no próximo dia 28 de janeiro
ocorrerá a oficina. Por fim, a presidente encerrou a última reunião do ano de
2007 com a leitura de um texto do livro “O Turista Encarnado” que foi
lançado no VI Salão Paraense Profissional de Turismo pelo escritor Paulo Von
Atzingen. Não tendo mais o que ser discutido ou votado, a presidente
agradeceu a todos pela presença e deu por encerrada a reunião às dezessete
horas (19h00). 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.

