ATA DA 32ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO FÓRUM DE
DESENVOLVIMENTO TURÍSTICO DO ESTADO DO PARÁ –
FOMENTUR
No dia 11 de agosto de 2008, às dezesseis horas e vinte e cinco minutos
(16h25), no auditório localizado na Companhia Paraense de Turismo - Paratur,
teve início a 32ª 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 32ª 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 discutila, declarou aprovada a ata da 31ª Reunião Ordinária, ocorrida no dia 25 de
junho de 2008. Antes de dar prosseguimento na pauta, a presidente fez os
seguintes informes: 1- Recebimento, em 07.08.08, da proposta da Abav para
viabilizar um transporte fluvial que possa impulsionar o turismo no Marajó.
Esta foi repassada a Segov que, em 20.08.08, irá se reunir com os integrantes
da Câmara Intermodal do Fomentur para uma manifestação sobre a proposta
recebida; 2- Realização de Seminários Técnicos sobre o resultados dos
Estudos de Competitividade dos 65 Destinos Indutores que ocorreram nos dias
28 e 29 de julho em Santarém e nos dias 04 e 05 de agosto em Belém; 3Leitura da justificativa de ausência, na reunião, da presidente do Fórum
Araguaia Tocantins, Isis Mourão; 4- Divulgação da Exposição do Círio de
Nazaré, em São Paulo, que ocorrerá de 01 a 06 de setembro, como resultado
da parceria entre a Diretoria do Círio, a Fiepa e o Governo do Estado por
intermédio da Paratur, Secom e Secult; 5- Divulgação da conclusão da
sinalização turística da cidade de Belém e dos distritos de Mosqueiro, Outeiro,
Icoaraci e Cotijuba; 6- Conclusão do curso de língua estrangeira (espanhol e
inglês) para 44 policiais militares da Companhia Independente de
Policiamento Turístico-Ciptur, em parceria com a Universidade do Estado do
Pará-Uepa, Fundação Especial de Amparo ao Servidor da Uepa-Fasuepa; 7Divulgação das ações da Paratur em Mosqueiro junto às comunidades locais.
Encerrado os informes, a presidente prosseguiu com a leitura da pauta: Participação da Paratur em New York (Marcel Aredê da Gerência de
Assuntos Internacionais da Paratur); - Salão de Turismo 2008 (Conceição
Silva da Diretoria de Fomento da Paratur); - Indicação de Utilização da Verba
Descentralizada (Jacqueline Alves da Gerência de Marketing da Paratur). Em
seguida, o Sr. Marcel Aredê realizou a explanação sobre a participação da
Paratur no “Amazônia Brasil”, em New York, que aconteceu de abril a julho
de 2008, com diversas ações em pontos estratégicos de Manhanttan. Foi uma

exposição multicultural que reuniu o universo de conhecimentos disponíveis
sobre a região, apresentando toda a sua diversidade, potencialidades e
contradições. Dando continuidade na pauta, a Sra. Conceição Silva apresentou
o resultado da participação da Paratur no 3ª Salão de Turismo, que ocorreu nos
dias 18 a 23 de junho de 2008. O Salão de Turismo é o maior evento do setor
no Brasil e o Pará apresentou os onze (11) roteiros turísticos, sendo três
internacionais e oito nacionais e seus respectivos produtos turísticos que foram
elaborados na oficina do Fomentur no primeiro semestre deste ano. No salão
também foram divulgadas a culinária e a cultura paraense; bem como, foi
assegurado um espaço para que a iniciativa privada do Estado pudesse
participar da rodada de negócios. Em seguida, a Sra. Jacqueline Alves
apresentou as sugestões de ações para utilizar a verba descentralizada nacional
que, neste ano, será no valor de R$ 265.185,19. Em ato contínuo, a presidente
colocou em votação as sugestões apresentadas: Feira da ABAV 2008, mídia
compartilhada, compra de fotos, produção de material promocional e
realização de workshop, sendo estas aprovadas. Ficou acordado que o
representante da Abrajet, o Sr. Nilton Guedes, irá articular junto aos meios de
comunicação uma redução no pagamento da mídia nos jornais. Em seguida, o
Sr. Rui Martini solicitou que fosse colocado em discussão, e posterior votação,
o convite para a Faculdade de Turismo da Universidade Federal do Pará
integrar o Fomentur, o que foi aprovado. Dando prosseguimento, a presidente
apresentou o Superintendente Regional Norte da Infraero, o Sr. Washington
Santana da Silva. Este fez questão de registrar que está a disposição do Fórum
e sugeriu que uma das reuniões mensais do Fomentur pudesse ocorrer no
aeroporto. A presidente agradeceu a sugestão, ficando acordado que, quando
as novas plotagens fossem colocadas no aeroporto, a reunião seria na Infraero
para que os integrantes do Fórum pudessem conhecê-las. Por fim, foram feitos
os seguintes encaminhamentos: - No ano de 2009, as reuniões do Fomentur
continuarão ocorrendo nos pólos turísticos, com o acompanhamento por vídeo
conferência aos integrantes que não poderem se deslocar; - Apresentação dos
resultados do Salão de Turismo pelo Trade; - Apresentação da proposta para
Campanha de Cadastramento pelo Trade. Foi deliberado que a próxima
reunião do Fomentur ocorrerá no dia 28.08.08 e terá como pauta os seguintes
itens: - Apresentação do Terminal Hidroviário; - Apresentação do Projeto
Navega Pará; - Apresentação dos Estudos de Belém e Santarém. Não tendo
mais o que ser discutido ou votado, a presidente agradeceu a todos pela
presença e deu por encerrada a reunião às dezoito horas e cinqüenta e cinco
minutos (18h55). 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.

