ATA DA 34ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO FÓRUM DE DESENVOLVIMENTO
TURÍSTICO DO ESTADO DO PARÁ – FOMENTUR
No dia 29 de setembro de 2008, às dezesseis horas e trinta e cinco minutos
(16hs35mins), no auditório da Companhia Paraense de Turismo - Paratur, teve início a
34ª 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
os artigos 12 e 13 do Regimento Interno, declarou abertos os trabalhos da 34ª 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 33ª Reunião Ordinária, ocorrida no dia
28 de agosto de 2008. Antes de dar prosseguimento na pauta, a presidente fez os
seguintes informes: 1- Justificativas de Ausências: do presidente e do vice-presidente do
Pólo Tapajós, por motivo de compromissos assumidos em seus respectivos municípios
(Santarém e Belterra), e do representante da Fiepa, o Sr. Ivanildo Pontes, por estar, no
mesmo horário da reunião, representando a Federação junto à Delegacia Regional do
Trabalho-DRT; 2- Indicação do novo presidente do Pólo Marajó, o Sr. Romualdo Melo
Angelim, em substituição ao Sr. João Lima, por motivo de candidatura para vereador; 3
– Envio de ofício a 7 (sete) entidades, com assento no Fomentur, solicitando a
manifestação sobre o interesse em permanecer ou não como integrantes do Fórum:
05(cinco) manifestaram interesse em permanecer, mas 02(duas) não. As que não se
manifestaram: Organização Social Pará 2000 e Associação Brasileira das Empresas de
Transporte Aéreo Regional - ABETAR foram declaradas desligadas do Fomentur pelo
colegiado; 4 – Indicação dos novos representantes do Singtur/Pa no Fórum: o Sr. Fábio
Romero de Oliveira e Silva e a Sra. Nazaré Kahwage, como titular e suplente,
respectivamente; 5- Indicação dos representantes da Sema que passarão a integrar o
Fomentur: o secretário Valmir Ortega e a Sra. Sonia Kinker, como titular e suplente,
respectivamente; 6 – Comunicado sobre a posse do novo presidente executivo da Abla
– Associação Brasileira das Locadoras de Automóveis, o Sr. Paulo Saab, que se coloca
à disposição de todos para contribuir com o fortalecimento econômico do Brasil e do
setor de locação de automóveis; 7 – Comunicação do presidente do Pólo Tapajós, o Sr.
Arnoudo Andrade, sobre a realização do curso “Serviço de Sala e Bar”, aplicado aos
atendentes e garçons dos bares e restaurantes da vila de Alter do Chão, que contou com
a parceria dos estabelecimentos beneficiados, com destaque para o Beloalter Hotel, que
cedeu espaço para o treinamento, barateando o custo do curso para a Semtur; 8 –
Divulgação do Estado, a título gratuito, em 02 (duas) revistas especializadas: Folha do
Turismo de SET/2008, que divulgou o evento Top Resa, ocorrido em Paris; e na revista
de bordo da companhia Air Caraibes, edição de SET/OUT – 2008; 9 – Participação da
Paratur, no período de 03 a 07/09/08, no Travel World Sumit, evento que ocorreu pela 1ª
vez no Brasil, voltado para o segmento do ecoturismo e o do turismo de aventura. No
referido evento foi divulgado o concurso das “Sete Maravilhas da Natureza”. A
presidente solicitou que os integrantes do Fomentur divulgassem a campanha para
estimular as pessoas do Estado a votarem na Amazônia; 10 – Constituição do Comitê de
Normas e Vistorias Turísticas do Estado, em 26.08.2008, conforme o Decreto de nº
1221/2008. A coordenação do Comitê ficará a cargo da Paratur, por intermédio do
Núcleo de Registro e Qualidade-NRQ e contará com representantes de vários órgãos da
esfera federal, estadual e municipal, cuja finalidade é a de conscientizar os prestadores
de serviços turísticos sobre a busca da qualidade dos serviços e no atendimento da
legislação vigente no país; 11 – Divulgação da Exposição “Círio de Nossa Senhora de
Nazaré de Belém do Pará: Patrimônio Imaterial da Cultura Brasileira”, ocorrida no

período de 01 a 06 de setembro em São Paulo, e que contou com a parceria da Diretoria
da Festa de Nazaré, da Fiepa, da Fiesp e do governo do Estado – Secom, Secult e
Paratur. Em seguida, a presidente deu início à apresentação dos temas da pauta. O Sr.
Orlando Rodrigues, do Convention Bureau, realizou uma explanação sobre “Turismo de
Negócio – Visão Estratégica”. O mesmo abordou assuntos como: os motivos para a
realização de eventos em Belém do Pará; quanto vale um congresso; quanto custa um
turista de eventos, e entre outros tópicos. Em ato contínuo, a Sra. Márcia Bastos,
coordenadora do Programa Nacional de Desenvolvimento do Turismo – Prodetur
realizou a apresentação sobre o “Prodetur”, com os seguintes assuntos: o Prodetur
Nacional que tem por objetivo desenvolver o turismo nas regiões brasileiras através da
captação de recursos junto ao Banco Interamericano de Desenvolvimento- BID; o
Prodetur Norte que tem, dentre os seus objetivos, desenvolver o Prodetur Pará com a
aplicação de recursos no valor de U$ 44 milhões de dólares e prazo de 04 (quatro) anos
para execução das obras e ações de qualificação e promoção, contando com o apoio das
secretarias parceiras do programa, além dos recursos captados por intermédio de
convênios celebrados com o Mtur. Em seguida, a Sra. Odilene Amazonas, da Infraero,
divulgou e solicitou o apoio para o “Mini Círio” que ocorrerá no dia 06.10.08, no
Aeroporto Internacional de Belém. Em ato contínuo, o Sr. Fabio Romero, do Singtur/Pa,
comentou sobre as realizações do sindicato e divulgou o lançamento do blog da
entidade, o primeiro do trade turístico: http:// www.singturpa.blogspot.com. Em
seguida, a presidente colocou em discussão a definição da pauta para a próxima reunião:
1 – Programa “Viva o Pará”; 2 – Apresentação dos resultados da pesquisa de demanda,
realizada no período das férias de julho (alta estação), nos pólos turísticos; 3 –
Apresentação da proposta de reuniões como os prefeitos eleitos, nos pólos, denominada
“Jornada Técnica”; 4 – Apresentação do convênio firmado com o Mtur para
desenvolver o “Programa de Qualificação”. Após discussão e deliberação, ficaram
definidos os seguintes temas: 1 - Apresentação do “Viva o Pará”; 2 – Apresentação do
“Programa de Qualificação”. A próxima reunião do Fomentur ocorrerá no dia 27.10.08,
no Aeroporto Internacional de Belém. Por fim, foram feitos os seguintes
encaminhamentos: os resultados da pesquisa de demanda serão enviados pelo Núcleo de
Planejamento da Paratur para todos os membros do Fórum; e o tema sobre a “Jornada
Técnica” será apresentado na reunião de novembro do Fomentur. 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 minutos (18hs50mims). 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.

