ATA DA 37ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO FÓRUM DE
DESENVOLVIMENTO TURÍSTICO DO ESTADO DO PARÁ –
FOMENTUR

No dia 09 de janeiro de 2009, às dezesseis horas (16h00), no auditório
da Companhia Paraense de Turismo - Paratur, teve início a 37ª 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 37ª Reunião Ordinária do Fomentur. Em
seguida, solicitou a dispensa da leitura da ata da reunião anterior, já que
a mesma foi disponibilizada previamente, colocando-a em discussão. O
Sr. Joacyr Rocha, representante do Sindetur, solicitou que fosse
corrigido o nome dele, na ata da 8ª Reunião Extraordinária do Fórum.
Em seguida, a presidente declarou aprovada a Ata da 8ª Reunião
Extraordinária do Fomentur. Antes de dar prosseguimento na pauta, a
presidente fez os seguintes informes: 1 – Justificativa de ausência da
presidente do pólo Xingu, a Sra. Zelma Costa, por motivo de
planejamento estratégico, no governo municipal, e esta também
informou que continuará no cargo-função de Secretária Municipal da
Gestão do Meio Ambiente e Turismo – SEMAT; 2 - Justificativa de
ausência do presidente do pólo Tapajós, o Sr. Arnoudo Andrade, em
função de estar de férias e este também informou que o Sr. Laércio Paz
(indicado pelo polo como suplente), não é mais o Secretário de Turismo
de Belterra; 3 – Envio de ofício a 6 (seis) entidades, com assento no
Fomentur, solicitando a manifestação de interesse em permanecer ou
não como integrantes do Fórum e que estas se manifestaram
interessadas em continuar; 4 – Divulgação da observação feita pelo Sr.
João Meirelles, representante do Instituto Peabiru, sobre a ausência da
participação das Organizações Não Governamentais – Ongs – no
Fomentur. Em seguida, a presidente colocou em discussão o assunto e
propôs que fosse feito um convite para o Sr. João Meirelles vir a
compor o Fórum. O Coronel Osmar, da Polícia Militar do Pará, propôs,
e o Sr. Joacyr, juntamente com a Sra. Izabel, representante da Famep,
complementaram, que o Fórum enviasse um ofício ao Sr. João
Meirelles, solicitando que o mesmo organize uma reunião com as Ongs,
que trabalham com atividades relacionadas com o turismo, para que
estas possam indicar o nome de uma entidade para representá-las no
Fomentur; 5 – Assinatura de convênio com o Ministério do Turismo
para aquisição de 10 (dez) viaturas para apoiar o policiamento nas áreas
turísticas do Prodetur/Pa: Belém, Soure, Salvaterra, Ponta de Pedras,
Santarém e Belterra. Em seguida, a presidente fez a leitura da pauta da

reunião: Apresentação do portal “Isto é Amazônia” e passou a palavra
para o Sr. Rodrigo Bentes falar sobre o assunto. Na oportunidade, o
mesmo apresentou os principais objetivos do portal, como, por exemplo,
valorizar a identidade cultural; promover o trabalho artesanal; estimular
a indústria do turismo; valorizar as belezas naturais; conscientizar e
educar a sociedade. Em seguida, o Sr. Rodrigo Bentes abriu espaço para
que os participantes da reunião pudessem fazer os seus
questionamentos. Em seguida, a Sra. Isabel Pantoja, representante da
Famep sugeriu uma possível parceria entre o Portal Isto é Amazônia e a
Federação, através das associações e consórcios municipais, juntamente
com a Abrajet, no sentido de viabilizar a divulgação dos municípios no
referido site, bem como alimentar as informações. Em ato contínuo, o
Sr. Nilton Guedes, representante da Abrajet/Pa, perguntou quem seria o
responsável pelo abastecimento das informações no site e propôs uma
parceria entre Abrajet/Pa e o representante do Portal, com vistas a
assegurar um fluxo constante de informações no site sobre turismo. O
Sr. Rodrigo Bentes informou que, atualmente, não mantém parceria com
nenhuma entidade para abastecer o Portal de informações e que é ele
próprio quem faz a atualização do mesmo. Em seguida, o Sr. Daniel
Cruz, representante do Sindicato de Hotéis, Restaurantes, Bares e
similares do Estado do Pará - SHRBS sugeriu que, no site constassem,
no mínimo, informações em duas línguas estrangeiras, como, por
exemplo, o inglês e o espanhol. O Sr. Rodrigo Bentes informou que, no
site, já tem informações em inglês, mas estas estão desatualizadas.
Encerrada a apresentação sobre o tema, o Coronel Osmar relatou o
incêndio ocorrido em uma barraca do “Bosquinho”, na orla do
Maçarico, em Salinópolis; bem como, solicitou que a Paratur informasse
ao policiamento especializado os eventos que são realizados no Estado
para que haja um planejamento com relação à segurança. A presidente
Ann Pontes esclareceu que a Paratur é responsável apenas pela
divulgação, no site da Companhia, dos eventos que são realizados
anualmente nos município, a partir da indicação feita pelas próprias
prefeituras, de modo que a Paratur não tem qualquer ingerência na
realização dos mesmos. Na oportunidade, a presidente convidou o
Coronel Osmar para participar da “Jornada Técnica”, atividade que será
desenvolvida pelos técnicos da Companhia, nos pólos turísticos do
Estado, com o intuito de informar os novos gestores e secretários
municipais sobre as ações desenvolvidas pela Paratur e que o
planejamento, para assegurar a segurança pública durante a realização
dos eventos municipais, poderia ser abordado nessas reuniões. Em
seguida o Major Chermont, representante do Ciptur, solicitou que as
agências de viagens informem, com antecedência, as suas respectivas
programações de visita nos pontos turísticos da cidade para que seja

reforçado o policiamento na área. A presidente sugeriu que houvesse
uma reunião com os representantes das agências de viagens juntamente
com os representantes da Ciptur para definir o planejamento dessas
atividades. Definida essa questão, a Sra. Izabel Pantoja sugeriu que
fossem realizadas as reuniões do Fórum em todas as associações no
intuito de estimular para a devida importância do Turismo e para uma
aproximação maior da PARATUR com os novos gestores e presidentes
de associações. Ficando acertado que a mesma verificará o interesse e
espaço disponível das associações que desejarem realizar as reuniões em
suas respectivas sedes. Em seguida, foi aprovado que a próxima reunião
será realizada na sede da Associação de Municípios do Araguaia
Tocantins – AMAT. Em ato contínuo, o Sr. Joacyr Rocha pediu a
palavra para fazer o registro e, ao mesmo tempo, parabenizar o Sr. João
Lima, presidente do pólo Marajó, pela nomeação como Secretário de
Turismo de Soure. Em ato contínuo, o Sr. Ranilson Trindade, presidente
do pólo Amazônia Atlântica agradeceu a presidente Ann Pontes pelo
apoio da Paratur para assegurar a participação dos pólos turísticos do
Estado na Feira Internacional de Turismo da Amazônia – FITA. O Sr.
Ranilson registrou, for fim, que deixou a Secretária de Turismo de
Marapanim e que ficará respondendo como presidente da instância de
governança até a realização de nova eleição, que ocorrerá em abril. Em
seguida, o Sr. João Lima perguntou para a presidente sobre o transporte
do Marajó. A presidente Ann Pontes informou que o governo do Estado,
por intermédio da Companhia de Portos Hidroviários – CPH – está
elaborando termo de referência para referendar o edital de uma licitação
que, pelo período de 06 (seis) meses, prorrogando para mais 06 (seis)
meses, vai fazer um estudo sobre o custo de um transporte para o
Marajó que atenda aos seguintes critérios: tempo, segurança e conforto
aos passageiros e que servirá de subsídios para a realização de uma
licitação de caráter mais longo. Segundo a presidente, tão logo esses
encaminhamentos sejam feitos, os integrantes da Câmara Setorial
Intermodal serão convocados para tomar total conhecimento do assunto.
Por fim, a presidente solicitou que os integrantes indicassem os
próximos temas para a pauta da reunião do mês de janeiro e foram
propostos os seguintes assuntos: 1- Jornada Técnica; 2 - Eventos da
Paratur para 2009; 3- Detalhamento sobre as viaturas que serão
utilizadas no policiamento turístico, que servirá de subsídio para a
elaboração do termo de referência da licitação para compra das mesmas.
Após discussão e votação sobre os referidos temas, ficou acertado que a
pauta será sobre: Jornada Técnica e Detalhamento sobre as viaturas que
serão utilizadas no policiamento turístico. Os eventos da Paratur para
2009 serão indicados, pela presidente, durante a leitura dos informes e
que a próxima reunião do Fomentur ocorrerá no dia 26/01/09, às 16h00,

na sede da Associação dos Municípios do Araguaia Tocantins - AMAT.
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
quarenta minutos (18h40min). 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.

