ATA DA 44ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO FÓRUM DE DESENVOLVIMENTO
TURISTICO DO ESTADO DO PARÁ – FOMENTUR

No dia 31 de agosto de 2009, às oito horas e trinta minutos (8h30min), no auditório da
Companhia Paraense de Turismo, teve início a 44ª Reunião Ordinária do Fórum de
Desenvolvimento Turístico do Estado do Pará – Fomentur. A secretária executiva,
Conceição Silva da Silva saudou a todos e, de acordo com os artigos 12 e 13 do
regimento interno, declarou abertos os trabalhos. Em seguida iniciou a leitura dos
informes: 1 - Justificativas de ausência de dois integrantes do Fomentur: Fernando
Acatauassú - Faepa, em função de obrigatoriedade de vacinação do gado de sua
fazenda, no Marajó; Ivaldo das Dores, representante da Sedect, em função de
participação no curso de Planejamento Estratégico da Escola Nacional de
Administração Pública. Em seguida, a secretária executiva fez a leitura da pauta: 1 Apresentação do “I Congresso das Cidades Amazônicas”; 2- Apresentação da
Associação Internacional de Drama/Teatro e Educação - IDEA 2010; 3- Apresentação
dos coordenadores das Câmaras temáticas. Em ato contínuo, o Sr. Álvaro do Espírito
Santo, representante da UFPA falou sobre o V Turismo em Debate que ocorrerá de 23 a
25 de setembro, em Belém. A programação inclui a presença de pesquisadores e
profissionais do Brasil e de Portugal ligados à temática. A palestra de abertura,
intitulada “Turismo e Cultura: novos olhares/ novos lugares” será presidida pela
professora da Universidade de Coimbra, Fernanda Cravidão. Em seguida, ficou
deliberado que o Turismo em debate será evento do Fomentur, e a secretária executiva
solicitou que a Câmara temática responsável, registre essa informação. Em ato
contínuo, o Sr. Nilton Guedes, representante da Abrajet informou sobre a 2ª Semana de
Turismo, que ocorrerá de 21 a 27 de setembro. Em seguida, a Sra. Wilma Fernandes,
representante da Secult informou que no dia 1 de setembro será entregue a catedral
Metropolitana. Em ato contínuo, o Sr. Ailtom Gobira apresentou o projeto IDEA 2010,
que realizará 3 grandes eventos interligados permeados por ações e capacitações
educativas e culturais entre 2009 e 2010. O público alvo do projeto são educadores
licenciados e populares nas áreas de educação formal, não informal e informal, artistas,
ativistas culturais, comunidades periféricas, ribeirinhas e entre outros. O evento ocorrerá
do dia 17 a 25 de julho de 2010. O site do evento é www.idea2010.art.br . O Sr. Fabio
Romero, representante da Singtur perguntou para o Sr. Gobira, qual é a estimativa de
participantes para o evento. Em resposta, o Sr. Gobira informou que a estimativa é de
500 mil pessoas. Em seguida, o Sr. Josenir Nascimento, Secretário Executiva da Famep
realizou uma explanação sobre o I Congresso das Cidades Amazônicas, que tem o
objetivo de discutir os cenários possíveis para seu desenvolvimento buscando integrar
conhecimento e ações em busca da sustentabilidade. O evento ocorrerá do dia 25 a 27
de novembro de 2009, no Hangar. O público alvo do evento são as autoridades da
Região: prefeitos/as, vice-prefeitos/as, vereadores/as, secretários/as municipais,
governadores/as, vice-governadores/as, secretários/as estaduais, senadores/as,
deputados/as federais e deputados/as estaduais. Em seguida, o Sr. Ranilson Trindade,
representante do Polo Amazônia Atlântica, ofereceu apoio ao Congresso. Em ato
contínuo, o Sr. Álvaro do Espírito Santo ofereceu apoio ao Congresso e informou que a
UFPA está promovendo uma pós-graduação em Planejamento, com uma turma de 40
alunos, que terá uma discussão sobre ecoturismo, com uma abordagem mais científica.
O Sr. Josenir informou que não teria como cuidar dessa área de turismo e sugeriu que o
Fomentur ficasse responsável. A secretaria executiva consultou o colegiado sobre a
sugestão do Sr. Josenir. Sendo aprovada a sugestão. A Câmara de Regionalização ficará
responsável pela área de turismo. Em seguida, a Sra. Jacqueline Alves, Gerente de
Marketing da Paratur informou os coordenadores das câmaras temáticas que são:
1

Câmara de Transporte Intermodal – Érika Miguel, Câmara de Comercialização do
Produto Turístico – Ruy Martini, Câmara de Planejamento e Políticas Públicas –
Leonardo Condurú, Câmara de Regionalização de Turismo – Conceição Silva da Silva e
Câmara de Captação de Investimentos para Equipamentos e Serviços Turísticos –
Sebrae. No momento a gerente consultou os integrantes do Fomentur, se a Câmara de
Captação deverá permanecer com o Sebrae. Ficando deliberado que a Câmara
permanecerá com o Sebrae. Em seguida, o Sr. José Maria, representante dos Argonautas
e integrante da comissão, que fora formada para acompanhar o assunto da fazenda
Pirelli, informou que esteve visitando o local que será construído tanto a área
habitacional, como na área destinada para o turismo. Também informou que no dia 8 de
setembro ocorrerá uma reunião na SEMA, para definir a proposta para o uso turístico.
Por fim, foi feito o seguinte encaminhamento: O Fórum deverá enviar um ofício para o
Sebrae consultando sobre a Câmara de Captação de Investimentos para Equipamentos e
Serviços Turísticos. A próxima reunião será realizada no dia 28 de setembro de 2009,
agradeceu pela presença e encerrou a reunião às nove horas e cinquenta e cinco minutos
(9h55). Nada mais tendo a tratar, eu, Vivianne Cavalcante Tavares, redigi a presente ata
que, depois de lida e aprovada, será assinada por todos.
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