ATA DA 46ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO FÓRUM DE DESENVOLVIMENTO TURISTICO
DO ESTADO DO PARÁ – FOMENTUR

No dia 27 de outubro de 2009, às oito horas e vinte e nove minutos (8hs29min), no auditório da
Companhia Paraense de Turismo, teve início a 46ª Reunião Ordinária do Fórum de
Desenvolvimento Turístico do Estado do Pará – Fomentur. A presidente, Ann Pontes, saudou a
todos e, de acordo com os artigos 12 e 13 do regimento interno, declarou abertos os trabalhos. 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 45ª
Reunião Ordinária do Fomentur, que ocorreu no dia 27 de outubro de 2009. Antes de dar
prosseguimento na pauta, a presidente fez os seguintes informes: 1 - Ofício enviado pelo Sebrae,
que comunicou que não poderá coordenar a Câmara de Captação de Investimentos para
equipamentos e Serviços Turísticos. Em seguida, a presidente consultou os integrantes, se tinham
interesse de coordenar a referida câmara. No momento, nenhum membro manifestou interesse e, a
presidente informou que o Fórum terá apenas quatro câmaras. O Sr. Guilherme Bacellar,
representante da Caixa Econômica Federal, sugeriu como pauta, que as instituições financeiras que
integram o Fomentur apresentem suas linhas de créditos. 2 – E-mail do consultor do Ministério do
Turismo, Sr. Gileno Vila Nova, que solicitou como pauta de reunião, o seguinte tema: Apresentação
pelas câmaras temáticas os resultados até o momento relativos aos seus respectivos planos de
trabalho; 3 - Ofício enviado pela presidente do Polo Araguaia Tocantins, Sra. Vanuza Barbosa, que
justificou a ausência na reunião e solicitou que seja colocada em destaque para a pauta no Fomentur
a realização de uma estratégia ou sugestão por parte do Fomentur que possui uma
representatividade significativa no sentido de contribuir na sensibilização dos gestores municipais
para adesão ao fórum. A presidente informou que encaminhará a solicitação do Polo Araguaia
Tocantins para a coordenadora da Câmara de Regionalização, Sra. Conceição Silva da Silva. Em ato
contínuo, a Sra. Conceição informou que a temática do ofício está na programação do I Congresso
das Cidades Amazônicas. Em seguida, a presidente abriu espaço para que os membros fizessem
seus informes. O Sr. Nilton Guedes, representante falou da divulgação sobre o Círio de Nazaré na
revista Amazon View. A Sra. Wilma Fernandes, representante da Secretaria de Estado de Cultura
divulgou material produzido pela Secult sobre a Catedral da Sé. Em seguida, o Sr. João Lima,
Presidente do Polo Marajó informou que reenviou para a Paratur a ata de eleição do referido Polo.
Por fim, consultou a presidente do Fórum sobre a situação do PDITS, que segundo informação
repassada pela empresa Expansão, a equipe da Paratur estaria dificultando a conclusão do projeto e,
considerando o prazo, os municípios dos polos que seriam beneficiados com os investimentos
previstos poderiam ser prejudicados e, se tratando de obras e considerando que o próximo ano é de
eleição, as licitações só poderão serem realizadas seis meses antes do pleito eleitoral. Em seguida, a
presidente informou que o Sr. João Lima ficasse tranqüilo, pois se tratava apenas de projeto e, que
sairia dentro do previsto. O professor Álvaro do Espírito Santo, representante da Universidade
Fereral - Ufpa informou que mês passado foi realizado o turismo de debate com a presença de dois
professores portugueses, que fora firmado um convênio, onde o objetivo é a instalação de mestrado
na universidade. Em seguida, informou que assumiu a diretoria de turismo, da Belemtur e pediu
apoio aos demais membros. Em ato contínuo, o Sr. Arnoudo Andrade, Presidente do Polo Tapajós
passou as seguintes informações, do referido do Polo: - 1 Apoio a empresa A. Mendes
Publicidade, contratada pela PARATUR; - 2 dia 14/10, o fotografo Luiz Braga, fotografou em
Santarém, para divulgação do Estado do Pará, os seguintes atrativos: Encontro das águas dos rios
Amazônas e Tapajós; Alter do Chão, Boto Tucuxi e a Piracaia; - 3 No período de 14 a 21/10,
apoio a empresa CINE VÍDEO, contratada pelo Ministério do turismo, para realizar filmagens, para
divulgação, fazendo parte das ações de promoção dos 65 Destinos Indutores do Desenvolvimento
Turístico Regional; - 4 Em parceria com Adetur/Amazônia, Confederação Nacional dos
Conventions Bureau, Tapajós Convention & Visitors Bureau e Prefeitura de Santarém
(SEMTUR/SEMPLAN), foi promovido a veiculação em três programas de Rede TV(Programa

Manhã Maior), do apresentador Artur Veríssimo, assim realizados: 14/10 - E' Vero! Artur descobre
as belezas de Santarém - PA. 15/10 - E' Vero! Artur conhece a culinária do Pará; 16/10 - E' Vero!
Artur mostra o "Festival do Boto" no Pará. Ainda, fazendo parte da parceria acima citada, foi
veiculada a matéria de promoção, do destino, na revista Viaje Mais, de n°. 101 - Out/09, com 16
páginas sobre a matéria, essa revista é de circulação nacional e em países da Europa. Em ato
contínuo, o Sr. Ranilson Trindade, vice-presidente do Polo Amazônia informou que será realizado o
Festival de Carimbó de Marapanim, entre os dias 13 a 15 de novembro. O vice-presidente
agradeceu pelo apoio dado, pela Belemtur, no evento. Em ato contínuo, a presidente da Paratur
ressaltou que esse ano de 2009 foi o mais difícil com relação a repasse de recursos. Em seguida, o
Sr.Washington Santana, representante da Infraero, justificou a ausência nas reuniões do Fórum, e
aproveitou a oportunidade para informar o volume significativo de passageiros domésticos no
aeroporto de Belém. Também informou que possivelmente Belém terá a oportunidade de ter vôos
internacionais. Em seguida, convidou o Sindicato de Guias (Singtur) para conhecer melhor a
dinâmica de trabalho do aeroporto. Por fim, agradeceu a parceria com Belemtur e Paratur. Em ato
contínuo, a presidente da Paratur comentou que recebeu um telefonema de uma pessoa que elogiou
e se disse tocada com o receptivo do aeroporto, realizado pela Paratur, durante o Círio de Nazaré.
Em seguida, o Sr. Ivanildo Pontes, representante da Fiepa, pediu desculpas pela ausência nas
reuniões do Fomentur, em função da participação em vários eventos. Por fim, registrou interesse
que uma reunião do Fórum ocorresse na Fiepa, pois a federação no mês de novembro completará 60
anos. A presidente da Paratur informou que a próxima reunião ocorrerá na federação no dia 30 de
novembro, ás 8h00. O Sr. Ivanildo solicitou que os membros chegassem ás 7h30, pois haverá um
café da manhã em comemoração aos 60 anos, que em seguida ocorrerá a reunião do Fomentur, que
será realizada no restaurante da federação, no nono andar. A federação é localizada na travessa
Quintino bocaiúva, 1588. Em seguida, o Sr. José Maria, representante do Argonautas convidou a
todos os presentes para uma palestra do Projeto Amazoniaecotur: Tecendo redes do Ecoturismo de
base Comunitária na Amazônia, que ocorrerá no dia 3 de novembro, na Ufpa .Em seguida, a
presidente passou a palavra para o Coordenador de Planejamento da Paratur, Sr. Leonardo Condurú,
que apresentou o relatório de atividades da Paratur. O Estatuto Social da Paratur, Organograma da
Paratur, Diretrizes Estratégias para o desenvolvimento do turismo no Estado do Pará, Plano
Nacional de Turismo – Mtur, Proposição do novo modelo de desenvolvimento para o Estado do
Pará, Missão da Paratur, Política Estadual de Turismo, Fórum de Desenvolvimento Turístico do
Estado do Pará – Fomentur, Polos Turísticos (Turismo cultural, Turismo de Negócios e Eventos,
Ecoturismo, Turismo Rural, Turismo de Pesca, Programa Viva o Pará, Prodetur (Priorizará os Polos
Belém, Tapajós e Marajó), Recursos Previstos pelo BID e Mtur, Programação Nacional da Infraestrutura turísticas - Prointur, Ações atendidas pela Paratur, Infra-estrutura turística 2007-2008,
Distribuição de recursos de emendas parlamentares(2007-2008) pelos Polos turísticos do Estado do
Pará, Remapeamento turístico, Promoção e divulgação do turismo paraense, Participação da
Paratur em eventos nacionais e internacionais, Press Trip e dentre os outros assuntos foram
expostos pelo coordenador. Em seguida, a presidente fez a leitura do comunicado enviado pela
Chefia de Gabinete da Secretaria de Estado de Comunicação, referente o não comparecimento do
Secretário na reunião, conforme o convite feito pelo Fórum, que fora agendada para a próxima
reunião, no dia 30 de novembro. Após a leitura abriu espaço para os presentes fazerem
questionamentos. Em ato contínuo, o Sr. Arnoudo Andrade questionou para o coordenador que não
foi citado no relatório que o Polo Tapajós tem o segmento de turismo rural. O Sr. Leonardo
informou que no ano de 2007, o Polo ainda não tinha o produto (turismo rural) consolidado. Em
seguida, o Sr. Ranilson Trindade, questionou que não fora registrado que o Polo Amazônia
Atlântica tem o segmento de turismo de praia. O coordenador ressaltou que o Polo é vinculado
mais no turismo cultural. Em ato contínuo, o Professor Álvaro do Espírito Santo propôs que
houvesse uma analise mais detalhada da produção dos indicadores turísticos nos Polos, por
município. O coordenador informou que para realizar uma análise mais detalhada, necessita de uma
parceria com os municípios, através das Secretarias de turismo (Prefeitura), pois a Paratur faz
apenas uma análise geral. A presidente da Paratur sugeriu que o assunto levantado pelo professor

seja discutido com a Câmara de Políticas Públicas, coordenada pelo Sr. Leonardo. Em ato contínuo,
o Sr. Klaus Ziller, representante da Associação Brasileira da Indústria de Hotéis – Abih ressaltou
que deve ser debatido e trabalhado o turismo religioso. O Sr. Leonardo Conduru informou que o
turismo religioso está inserido no turismo cultural. Em seguida, O Sr. Josenir do Nascimento,
representante da Federação das Associações e municípios do Pará - Famep divulgou o I Congresso
das Cidades Amazônicas, que ocorrerá nos dias 25, 26 e 27 de novembro no ano corrente. Informou
que já está confirmada a presença do presidente Lula e mais nove ministros. Também pediu o apoio
dos integrantes na divulgação do evento e no que poderem ajudar. Em seguida, o Sr. Nilton
Guedes, representante da Abrajet parabenizou o Sr. Leonardo Condurú pela apresentação e a Famep
pelo Congresso. Por fim, ofereceu apoio da Abrajet na divulgação do evento. Por fim, a presidente
da Paratur colocou e votação os temas de pauta para a próxima reunião, que são os seguintes: Apresentação das linhas de créditos pelas instituições financeiras que integram o Fomentur; Apresentação das ações da Secretaria de Estado de Comunicação, que visam à promoção turística
do Estado em nível regional e nacional; - Apresentação pelas câmaras temáticas os resultados até o
momento relativos aos seus respectivos planos de trabalho. Ficando definido pelos membros do
Fórum, que a pauta da próxima reunião, que ocorrerá no dia 30 de novembro, será a seguinte: Apresentação das ações da Secretaria de Estado de Comunicação, que visam à promoção turística
do Estado em nível regional e nacional, que será realizada pelo Secretário de Estado de
Comunicação; - Apresentação pelas câmaras temáticas os resultados até o momento relativos aos
seus respectivos planos de trabalho, que será realizada pelos coordenadores da Câmaras do
Fomentur. A presidente agradeceu pela presença e encerrou a reunião às onze horas e vinte
(11h20min). Nada mais tendo a tratar, eu, Vivianne Cavalcante Tavares, redigi a presente ata que,
depois de lida e aprovada, será assinada por todos.

