ATA DA 43ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO FÓRUM DE DESENVOLVIMENTO
TURÍSTICO DO ESTADO DO PARÁ – FOMENTUR
No dia 26 de junho de 2009, às oito horas e dez minutos (8h10min), no auditório da
Companhia Paraense de Turismo, teve início a 43ª 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 43ª Reunião Ordinária do Fórum. Em seguida, solicitou
a dispensa da leitura das atas da 11ª e da 12ª Reuniões Extraordinárias do Fomentur, já
que as mesmas foram disponibilizadas com antecedência aos integrantes do Fomentur.
As referidas atas foram colocadas em discussão e, em seguida, a presidente as declarou
aprovadas pelo colegiado. Antes de dar prosseguimento na pauta, a presidente fez os
seguintes informes: 1 - Justificativas de ausência: - do presidente do polo Tapajós, Sr.
Arnoudo Andrade, em função da cidade de Santarém estar sediando, no dia 25.06.09, a
segunda reunião do grupo interestadual (Pa/Am) que planeja a formatação de um roteiro
turístico integrado com finalidade de fomentar a atividade nos dois estados amazônicos,
por intermédio da agregação de atrativos e de esforços conjuntos na promoção; bem
como, em função do Município estar se preparando para participar do IV Salão de
Turismo que, desta vez, levará uma atração cultural, a Sedução do Boto (Sairé), que fará
três apresentações no evento; - do representante do Sebrae, Sr. Artur Cóbas, em função
da participação no projeto Integrado de Turismo Pará/Amazonas em Santarém; - do
representante da Universidade Federal do Pará, Sr. Álvaro do Espírito Santo, em função
de viagem; - do presidente do polo Marajó, Sr. João Lima, em função da
impossibilidade de participar da reunião do Fomentur; - do representante da Abbtur, Sr.
Francisco Rocha, por motivo de inauguração da nova loja da Travel in Turismo, em
Paragominas; 2 – Divulgação do Termo de Compromisso, firmado entre a Paratur e a
Associação de Educação e Cultura da Amazônia – ESAMAZ, visando à cooperação
para a concessão e a coordenação de estágio curricular obrigatório e estágio acadêmico
não obrigatório; 3 – Divulgação do Termo de Cooperação Técnica, firmado entre a
Paratur, a Associação Pró-turismo da Ilha de Mosqueiro e a Associação Brasileira de
Agências de Viagens – Abav/Pa, objetivando o desenvolvimento de ações de fomento
para a inserção da ilha de Mosqueiro no mercado de turismo de eventos, em Belém; 4 –
Divulgação da inauguração da embarcação Álamo, no dia 22.06.09, que faz o trecho
Belém/Camará/Belém; 5 – Divulgação de matéria constante na revista Amazon View,
edição 91, que fala sobre o turismo gastronômico do Estado do Pará; bem como, sobre
o Teatro da Paz; 6 – Divulgação dos nomes dos integrantes da nova diretoria do Fórum
Permanente de Desenvolvimento Turismo Regional do Araguaia Tocantins: Presidente
– Vanuza Barbosa (Marabá), Vice-Presidente - Abrão Lopes Pimentel (Parauapebas),
Secretário Executivo – José Gonçalves de Almeida (Tucuruí), Secretário Financeiro –
João Carlos Ramalho (Xinguara), Conselho Fiscal – Ildenê Martins de Carvalho
(Conceição do Araguaia) e Maria das Graças da Silva Souza (Barcarena). Em seguida, o
Sr. Ruy Martini, Presidente da ABAV/PA, informou que, no dia 24.06.09, houve a
primeira reunião do CONTUR (Conselho Municipal de Turismo) e que o mesmo
assumiu a presidência do conselho. Este informou ainda que o CONTUR vai adotar a
constituição de câmaras temáticas e que, para próxima reunião, a pauta terá como tema
o polo Belém. A presidente, Ann Pontes sugeriu ao presidente Ruy Martini que este
enviasse, por e-mail, a composição da nova diretoria do CONTUR para que os
integrantes do Fomentur possam ter conhecimento dos nomes do mesmo. Por fim, o Sr.
Ruy informou que a ABAV está junto com a CPH na comercialização das passagens da
embarcação Álamo, que faz trecho Belém/Marajó/Belém. Em ato contínuo, o Sr.

Romualdo Angelim, representante do Polo Marajó ressaltou que a preocupação, no mês
de julho, é com o prosseguimento da embarcação. Em seguida, a presidente fez a leitura
da pauta: 1-Esclarecimentos sobre a compra direta de passagens aéreas pelo governo do
Estado junto às empresas aéreas; 2 - Conclusão do Planejamento
Estratégico/Operacional do Fomentur. Em seguida, a presidente passou a palavra para o
Sr. Paulo Pedro, Diretor de Gestão de Recursos Logísticos da Secretaria de Estado de
Administração – SEAD, que falou sobre a compra direta de passagens aéreas pelo
governo do Estado junto às empresas aéreas. O Sr. Pedro Paulo informou que a ação é
para aquisição de passagens aéreas e que o governo do Estado do Pará não foi o único a
adotar essa ação. O primeiro a adotar foi o governo do Paraná, que é um modelo de
gestão. Após os pronunciamentos do Sr. Pedro Paulo, a presidente passou a palavra para
os membros que quisessem se manifestar acerca do assunto. Em ato contínuo, o Sr. Ruy
Martini, Presidente da ABAV/PA, registrou que lamenta que o Estado tenha mudado a
sistemática sobre a compra de passagens aéreas e não tenha informado o outro lado, que
seria as agências de viagens. Em seguida, perguntou ao Sr. Pedro Paulo se será
utilizado o cartão para compras de passagens e se o Estado não está preocupado com o
fechamento de agências de viagens. Finalizou perguntado se o governo não está
preocupado com os desempregos que podem ocorrer. Em seguida, o Sr. Joacyr Rocha,
representante da SINDETUR ratificou o que foi dito pelo Sr. Ruy e registrou que a
compra direta de passagens, dificilmente, haverá redução de custos. Em ato contínuo, o
Sr. Fabio Romero, representante da SINGTUR, solicitou que o Sr. Pedro Paulo
apresente dados e informações de como se dará o processo de transição. Em seguida, o
Sr. Adilson Silva, presidente da SINTRATUR fez um apelo para que o governo faça um
canal de comunicação com as associações para o envio de informações sobre o assunto
da compra das passagens aéreas. Em seguida, o Sr. Pedro Paulo informou que não tem
problema de enviar as informações solicitadas. Com relação aos desempregos, o Sr.
Pedro Paulo ressaltou que o governo não consegue enxergar um relevante nível de
desemprego. Já sobre a compra de passagens com cartão, o Sr. Pedro Paulo informou
que está sendo estudado. A presidente do fórum solicitou que a Secretaria de Estado de
Administração enviasse as informações solicitadas, por intermédio de dados, para as
entidades interessadas. Em seguida, a presidente ofereceu o auditório da Paratur, para
que o Sr. Pedro Paulo possa repassar as referidas informações, no prazo de 15 dias. Em
seguida, ficou deliberado que o Sr. Pedro Paulo deverá apresentar informações, dados e
cronogramas; da mesma forma, deverá trazer dados sobre os desempregos em outros
Estados. Em seguida, foi constituída uma comissão das entidades que solicitaram as
informações para o representante da Sead. As entidades são: Abav, Sindetur, Singtur e
Sintratur. Em ato contínuo, a presidente informou que a diretora de Marketing da
Paratur, a Dra. Jacqueline, conduzirá a reunião, pois devido ao prolongamento nas
discussões sobre o primeiro item da pauta, esta teria que se ausentar da reunião do
Fomentur para presidir a reunião com o Conselho de Administração da Paratur. Em
continuidade à pauta, o Sr. Gileno Vila Nova, Consultor do Ministério do Turismo
solicitou que os integrantes dos grupos de números 1 e 4 fizessem as suas respectivas
apresentações. A Sra. Edmê Cunha, do grupo 1, e a Sra. Wilma Fernandes, do grupo 4,
fizeram as apresentações sobre as metas, vinculadas ao Planejamento
Estratégico/Operacional do Fomentur. O grupo 4 solicitou que fosse excluída a meta 4.
A Sra. Jacqueline sugeriu que o grupo informasse, na próxima reunião do Fomentur, em
função da redução nos números de participantes na reunião. Em ato contínuo, a Sra.
Jacqueline Alves fez a apresentação da missão e visão do futuro, vinculadas ao
Planejamento Estratégico/Operacional do Fomentur. A mesma, também, sugeriu que
seja agendada uma reunião para apresentação dos trabalhos feitos, até agora, sobre o

Planejamento Estratégico/Operacional do Fomentur, com a presença do Sr. Gileno, para
que esse possa orientar sobre as novas ações que deverão ser realizadas. Por fim, foram
feitos os seguintes encaminhamentos: A secretária do Fomentur deverá informar aos
membros do Fórum que estes deverão dar continuidade nas ações do Planejamento
Estratégico/Operacional do Fomentur até a indicação dos integrantes das câmaras
temáticas. A próxima reunião será no dia 31.08.09 e terá como pauta: Apresentação da
Associação Internacional de Drama/Teatro Educação - IDEA 2010 e Rio Língua. 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.

