ATA DA 35ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO FÓRUM DE
DESENVOLVIMENTO TURÍSTICO DO ESTADO DO PARÁ –
FOMENTUR
No dia 28 de outubro de 2008, às dezesseis horas e trinta minutos
(16h30min), no auditório de embarque internacional, localizado no
aeroporto internacional de Belém, teve início a 35ª Reunião Ordinária do
Fórum de Desenvolvimento Turístico do Estado do Pará – FOMENTUR. A
sra. Conceição Silva da Silva, secretária executiva do Fomentur, saudou a
todos os presentes e, de acordo com os artigos 12 e 13 do Regimento
Interno, declarou abertos os trabalhos da 35ª 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 34ª Reunião
Ordinária, ocorrida no dia 29 de setembro de 2008. Antes de dar
prosseguimento na pauta, a secretária executiva fez as seguintes
justificativas de ausência: -1 Presidente do Pólo Xingu, sra. Zelma Luzia da
Costa, por motivos de compromissos na administração municipal de
Altamira; - 2 Presidente do Pólo Belém, sra. Giselle Castro em decorrência
de uma viagem técnica para participar do Projeto “Vivências Brasil –
Aprendendo com o Turismo Nacional. Em seguida, o sr. Olenilson Costa e
sra. Thais Neiva, técnicos da Diretoria de Fomento da Paratur apresentaram
o Programa “Viva o Pará”, que tem como objetivo incrementar o turismo
no Estado do Pará a partir de ações que incentivem as viagens nos
municípios integrantes do programa no período de baixa ocupação. O
referido programa tem público alvo servidores públicos, profissionais
liberais, aposentados e população em geral com poder de compra. Em ato
continuo, o sr. Paulo Pinto, do Instituto Amazônico de Planejamento de
Gestão Urbana e Ambiental - IAGUA apresentou o projeto “Estudos e
pesquisas para elaboração do plano estratégico de qualificação e
estruturação da Região Metropolitana de Belém”. O objetivo geral desse
projeto é planejar e executar pesquisa para diagnosticar os agentes,
profissionais ou setores demandantes de aperfeiçoamento, qualificação ou
requalificação teórica e prática, para atuação eficiente e a melhoria dos
serviços turísticos da Região Metropolitana – RMB, visando o Fórum
Social Mundial –FSM/2009 e o desenvolvimento dos segmentos que
compõem a cadeia produtiva do turismo. Em ato contínuo, o coronel José
Osmar Neto comentou sobre a implantação da Policia Cidadã, que trata do
combate a violência, a exploração sexual e infantil, entre outros. Em ato
continuo, o sr. Ruy Martini (Presidente da Abav/Pa) fez um breve relato
sobre a Feira da Abav 2008 e elogiou o heroísmo da Paratur no evento. Em
seguida, o sr. Álvaro do Espírito Santo solicitou uma reunião extraordinária
para a próxima semana, cujo os membros sejam mais informados a respeito

a Feira Internacional de Turismo da Amazônia - FITA. A secretária
executiva colocou em votação, sendo aprovado. Ficando acertado que a
próxima reunião será realizada no dia 04.11.08. Por fim, foi feito o seguinte
encaminhamento: O Fomentur solicitará oficialmente que a Belemtur
apresente, na próxima reunião, o decreto de criação. Não tendo mais o que
ser discutido ou votado, a secretária executiva agradeceu a todos pela
presença e deu por encerrada a reunião, às dezoito horas e vinte e três
minutos (18hs23min). 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.

