ATA DA 33ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO FÓRUM DE
DESENVOLVIMENTO TURÍSTICO DO ESTADO DO PARÁ –
FOMENTUR
No dia 28 de agosto de 2008, às dezesseis horas e trinta minutos (16h30), no
auditório localizado na Companhia Paraense de Turismo - Paratur, teve início
a 33ª 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 33ª 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 32ª Reunião Ordinária, ocorrida no dia 11 de
agosto de 2008. Antes de dar prosseguimento na pauta, a presidente fez os
seguintes informes: 1- Leitura da justificativa de ausência na reunião dos
seguintes integrantes: Carlos Tonini e Paulo Pinheiro da Fecomércio; João
Lima, presidente do Pólo Marajó e Nelson Sanjad do Museu Emílio Goeldi; 2Leitura do e-mail de agradecimento da presidente do Pólo AraguaiaTocantins, Isis Mourão, pelo envio do ofício de nº 112/2008 GAB/PARATUR
ao prefeito de Marabá, solicitando participação da mesma nas reuniões do
Fomentur; 3- Divulgação da exposição “Círio de Nossa Senhora de Nazaré de
Belém do Pará – Patrimônio Imaterial da Cultura Brasileira”, que ocorrerá em
São Paulo, no período de 01 a 06 de setembro, no prédio da Fiesp; 4Divulgação do evento “Adventure Travel World Summit – South América”,
que acontecerá de 3 a 7 de setembro de 2008, em São Paulo, onde CDs serão
distribuídos com informações promocionais dos estados da região Norte. A
presidente Ann Pontes solicitou ao presidente da Abav, o Sr. Rui Martine, que
o mesmo enviasse a relação das agências que atuam no Pará no segmento do
ecoturismo para que os contatos dessas agências sejam incluídos no CD; bem
como, possam ser enviados os convites às referidas agências para participarem
do evento; 5- Leitura do e-mail da Sra. Jeanine Pires, presidente da Embratur,
informando que, de janeiro a julho deste ano, foi registrado que os turistas
estrangeiros gastaram mais de U$ 3,3 bilhões, superando todo o ano de 2004.
Segundo a presidente Jeanine, esse resultado mostra o amadurecimento da
política de promoção do Brasil no exterior; 6- Leitura do e-mail do Sr. Ricardo
Curci, solicitando uma justificativa sobre os preços elevados dos passeios e
dos hotéis em Belém. A presidente Ann Pontes reiterou a solicitação para que
a Abav e a Abih enviem, por e-mail, as suas considerações para que a Paratur
possa se manifestar sobre o e-mail enviado; 7- Leitura da relação das
entidades que receberam o ofício circular de nº 008/2008 GAB/PARATUR,

referente à ausência dos representantes nas reuniões do Fomentur. A
presidente informou que, não havendo manifestação quanto ao interesse em
permanecer no Fórum, será declarado, em reunião, o desligamento da
entidade; 8- Divulgação da não aprovação, por parte do Mtur, para utilizar a
Verba Descentralizada Nacional com divulgação nos meios de comunicação
(mídia em jornais, revistas e televisão). Os demais itens foram aprovados:
ações promocionais, workshops, material promocional e fotos. Encerrado os
informes, a presidente prosseguiu com a leitura da pauta: - Apresentação do
Terminal Hidroviário (Patrícia Bittencourt – Secretaria de Transporte); Apresentação do Navega Pará (Alex Rocha – Diretor Tecnológico da
Prodepa); - Apresentação do Estudo de Competitividade dos 65 destinos
indutores – Belém/ Santarém. Em seguida, a Sra. Patrícia Bittencourt realizou
a explanação sobre a construção do Terminal Hidroviário, que será localizado
na rodovia Arthur Bernardes e que atenderá às regulamentações da ARCON e
ANTAQ. Em ato contínuo, o Sr. Alex Rocha apresentou o NAVEGAPARÁ:
Programa de Integração e Inclusão Digital do Estado do Pará. A comunicação
via rádio e a comunicação via fibra ótica foram uns dos itens expostos. Em ato
contínuo, a Sra. Flávia Lima apresentou o “Estudo de Competitividade dos 65
Destinos Indutores” das cidades de Belém e Santarém. O objetivo da entrega
dos estudos visa: - Possibilitar a apropriação dos resultados pelo destino; Subsidiar o planejamento de estratégias para resolver possíveis gargalos nos
itens avaliados; - Elaborar propostas que visem ao incremento da
competitividade do destino.
Por fim, foram feitos os seguintes
encaminhamentos: o projeto “Isto é Amazônia” será encaminhado à Abrajet,
conforme solicitado pela Sra. Benigna, para ser analisado e colocado em
discussão na próxima reunião do Fomentur; a próxima reunião do Fomentur
ocorrerá no dia 29.09.08 e terá como pauta os seguintes itens: Turismo de
Negócio – Uma Visão Estratégia; e a apresentação do Prodetur. 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 e seis minutos (20h06).
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.

