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No dia 13 de agosto de 2007, às dezessete horas e vinte e cinco minutos (17h25), no
auditório Carlos Rocque, localizado na Companhia Paraense de Turismo -PARATUR, teve
início a 3ª Reunião Extraordinária do Fórum de Desenvolvimento Turístico do Estado do
Pará – FOMENTUR. A presidente saudou a todos os presentes e de acordo com o artigo 12
e 13 do Regimento Interno, declarou abertos os trabalhos da 3ª Reunião Extraordinária do
FOMENTUR. Em seguida, solicitou a dispensa da leitura da ata, já que a mesma foi
disponibilizada previamente, colocando-a em discussão. Terminada a discussão, foi
aprovada a ata da 20ª Reunião Ordinária ocorrida dia 25 de junho de 2007. Antes de dar
prosseguimento à pauta, a Presidente fez os seguintes informes: - 1 informou a sua viagem
a Manaus para o FORNATUR, ocorrida nos dias 7 e 8 de agosto de 2007; - 1.1 informou
repasse da solicitação da Presidente da EMBRATUR, a senhora JEANINE PIRES, para
que os integrantes do Fórum tomem conhecimento da Agenda de Promoção Internacional
2007/2008 da Embratur pelo site: www.brasilnetwork.tur.br ; - 1.2 informou a entrega da
Ficha dos produtos turísticos do Pará; - 1.3 informou a entrega da Planta com os espaços
que serão ocupados pelos Estados na ABAV ; 2 informou que no próximo dia 28 de agosto
haverá reunião da Câmara Intermodal do FOMENTUR para conhecimento da proposta de
acesso fluvial a Ilha do Marajó pelos empresários do setor. A Presidente prosseguiu, com a
leitura da pauta: - Apresentação e aprovação dos projetos de apoio à infra-estrutura turística
dos municípios no Estado do Pará (WILMA FERNANDES); - Ministério do Turismo –
Verba Descentralizada (JACQUELINE ALVES); - Semana do Pará em Londres (MARIA
DE BELÉM GOMEZ). Em seguida, a técnica da PARATUR, WILMA FENANDES
apresentou os projetos para os 18 municípios paraenses que foram oriundos de emendas
parlamentares individuais e que serão executados pelo Governo do Estado, no valor de R$
8.930.000,00 (Oito milhões e novecentos e trinta mil reais). Sendo que o Estado vai entrar
em contra partida com o mesmo valor. Essas emendas foram para 3 Sub-projetos: - Apoio a
Projeto de infra-estrutura turística, no valor de R$ 6.880.000,00 (Seis milhões e oitocentos
e oitenta mil reais); - Promoção de Eventos para divulgação do Turismo Interno, no valor
de R$ 2.000,00 (Dois milhões de reais); - Publicidade de Utilidade Pública, no valor R$
50.000 (Cinqüenta mil reais). O entendimento do colegiado foi que, nas tratativas com a
bancada federal, neste ano, sejam apresentadas sugestões de infra-estrutura turística
propriamente ditas, pois o que se constatou na análise dos projetos apresentados, foi o
predomínio de infra-estrutura básica em municípios que não tem perfil turístico ou que não
são trabalhados turisticamente pela PARATUR. Em seguida, os projetos foram aprovados.
Em ato contínuo, a Gerente Geral de Marketing (JACQUELINE ALVES), informou o valor
total de verba descentralizada R$ 259.881,48 (Duzentos e cinqüenta e nove mil, oitocentos
e oitenta e um reais e quarenta e oito centavos) e consultou o colegiado sobre o uso dessa
verba. Ficou acertado no colegiado que neste ano seja feito o monitoramento dos resultados
da participação do Estado no evento, onde parte dos recursos serão utilizados no estande do
Pará no 35º Congresso Brasileiro de Agências de Viagens e Abav – Feira das Américas
2007 e a outra parte dos recursos para Ações Promocionais. Assegurando um suporte
técnico para que os empresários dos demais pólos turísticos do Estado possam divulgar os
seus produtos. A PARATUR disponibilizará um técnico para atender as duas solicitações.

Em seguida, a Gerente de Assuntos Internacionais (MARIA DE BELÉM GOMEZ), antes
de apresentar a proposta da Semana do Pará em Londres, concedeu a palavra à
Coordenadora da Coordenadoria de Cooperação Internacional para o Desenvolvimento
Sustentável, a senhora NAZARÉ IMBIRIBA, a qual manifestou seu total apoio à proposta,
já que será uma oportunidade para divulgar o Estado, fazendo uma abordagem das ações
que são desenvolvidas na região: empreendimentos, atrativos culturais, artísticos e
turísticos, e ações de proteção ambiental no contexto da Amazônia. A senhora MARIA DE
BELÉM solicitou que todos os integrantes do Fórum, que desejassem participar da
discussão e do aprofundamento da proposta, enviem as suas contribuições para que esta
possa ser melhor estruturada e definida. O evento ocorrerá em março de 2008. Em
continuidade a pauta, a Presidente colocou em discussão e aprovação as alterações feitas no
Regimento Interno. Após a leitura das alterações, ficou acordado que a temática seja
discutida na próxima reunião e, quem concordar que o Fórum tenha nova denominação, que
envie, por e-mail, a sua sugestão para que a matéria entre finalmente em discussão. Em
seguida, a presidente fez a leitura do e-mail do senhor FÁBIO ROMERO de OLIVEIRA e
SILVA, solicitando a participação nas reuniões do Fórum. Após discussão no colegiado,
ficou acordado que o senhor FÁBIO ROMERO será convidado para fazer uma explanação
sobre “Transportes em Turismo”, já que o Regimento Interno apenas permite o ingresso de
representantes de órgãos e entidades, e não de pessoa física. Por fim, ficou acordado que a
senhora GISELLE CASTRO, representante da Rede de Alianças, irá se reunir com os
Coordenadores dos Cursos de Turismo no Estado para que estes indiquem um nome, para
que o Fórum possa formalizar o convite de ingresso no FOMENTUR e assim assegurem a
participação da academia no colegiado. Por fim, ficou definida a pauta para a próxima
reunião do FOMENTUR, que ocorrerá em 27 de agosto de 2007: 1- Apresentação do
projeto de Lei que propõe a constituição do Conselho Estadual de Turismo (ARTUR
TOURINHO); 2- Tramitação do Projeto na ALEPA (DEP. SIMONE MORGADO); 3Projeto Padrinhos do Verde - Secretária de Meio Ambiente de Belém (SILVIA SANTOS).
Não tendo mais o que ser discutido ou votado, a Presidente agradeceu à todos pela presença
e deu por encerrada a reunião, às vinte horas (20h00). 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.

