ATA DA 47ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO FÓRUM DE
DESENVOLVIMENTO TURISTICO DO ESTADO DO PARÁ –
FOMENTUR

No dia 30 de novembro de 2009, às oito horas e quarenta e cinco minutos
(8hs45min), no restaurante da Federação das Indústrias do Estado do Pará FIEPA, teve início a 47ª Reunião Ordinária do Fórum de Desenvolvimento
Turístico do Estado do Pará – Fomentur. A Presidente Interina, Conceição
Silva da Silva, saudou a todos e, em seguida informou que no regimento
interno do fórum não tem registro sobre vagância de cargo da presidência.
A preidente interina consultou os membros presentes se estavam de acordo
que a mesma continuasse a presidir a reunião do fórum. Ficando definido
pelos membros que a presidente interina continuaria presidindo a reunião.
Em seguida, solicitou a dispensa da leitura da ata da reunião anterior, já que
esta fora disponibilizada com antecedência aos integrantes do Fórum,
colocando-a em discussão, e como não houve quem quisesse discuti-la, a
presidente declarou aprovada a ata da 46ª 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- justificativa de ausência
da Sra. Andrea Gonçalves e do Sra. Cincinato Marques, ambos
representantes da Câmara de Sócio-cultural, em decorrência da participação
da referida câmara na VI CONFINTEA; 2 - Ofício da Polícia Militar
indicando a tenente Telma Susi da Costa Dias como titular e o Major
Rosenildo Modesto Lima como o suplente; 3 - Ofício da Associação
Brasileira das Agências de Viagens - Abav indicando a Sra. Rose Larat
como titular e o Sr. Ruy Martini, como suplente; 4 - Leitura de algumas
entidades que manifestaram apoio a presidente interina. Algumas dessas
entidades são: Abrajet-Pa, Polo Amazônia Atlântica, Restaurante
Pommedor, Polo Marajó, Secretaria de Turismo de Belterra, Ufpa, Faepa,
Belém Convention & Visitors Bureau; - 5 Publicações sobre o Estado do
Pará: Diário do Pará, Jornal do Turismo, Revista do Turismo, Turismo &
Cia, Próxima Viagem, Revista Gol e Revista Viagem e Turismo. Em
seguida, o Sr. Nilton Guedes, representante da Abrajet-Pa informou que a
publicação feita na revista Próxima Viagem foi uma parceria entre Paratur e
Abrajet-Pa. Em ato contínuo, o Sr. Álvaro do Espírito Santo, representante
da Universidade Federal do Pará - UFPA comentou sobre a saída da Sra.
Ann Pontes da presidência da Paratur e sugeriu que o fórum enviasse uma
moção em agradecimento a Sra. Ann Pontes. Outro assunto comentado
pelo representante, foi sobre o orçamento da Paratur, que tem sido bem
restrito. Em seguida, o Sr. Ruy Martini, representante da Abav-Pa propôs
que o fórum enviasse uma moção para a Governadora, estabelecendo um
perfil adequado para o cargo da presidência da Paratur e solicitando

aumento no orçamento do orgão. Em seguida, a presidente interina colocou
em votação o envio da moção para a Governadora, sendo aprovado. Em ato
contínuo, o Sr. João Lima, presidente do Polo Marajó solicitou que fosse
verificado a possibilidade da volta do slogan “Pará: Obra da Amazônia”. A
presidente interina informou que o slogan pertence a Paratur. Em seguida, o
Sr. Nilton Guedes comentou sobre o não comparecimento da Secretaria de
Estado de Comunicação - Secom, convidada pelo fórum, para realizar
apresentação sobre as ações da Secretaria, que visam à promoção turística
do Estado em nível regional e nacional. Ficando acertado pelo fórum, que
será enviado para Secom, um ofício solicitando informações a cerca do não
comparecimento da entidade na reunião. Em ato contínuo, o Sr. Ivanildo
Pontes, representante da Fiepa registrou apoio à presidente interina e a
Paratur. Em seguida, o Sr. Romualdo Angelim, do Polo Marajó registrou
que está revoltado com relação ao transporte do Marajó, pois nada foi
resolvido até o momento. Em ato contínuo, a presidente interina informou
que não poderá realizar a apresentação do relatório das ações da Câmara de
Regionalizaçãoão de Turismo, em função da transição da presidência da
Paratur, no qual assumiu interinamente. A presidente interina comentou que
tem enviado as convocações das reuniões da referida câmara, mas a
maioria dos integrantes não tem comparecido. Em seguida, a presidente
interina passou a palavra a Sra. Érika Miguel, coordenadora da Câmara de
Transporte Intermodal que fez uma explanação das ações feitas pela
câmara. As entidades que integram a câmara são as seguintes: SEGOV,
ABAV, ABIH, ABRAJET, FOREMAR, POLO MARAJÓ e PARATUR. A
da 1ª Etapa viabiliza o transporte turístico para Marajó, que tem as
seguintes ações: - Subsidio do governo durante 6 (seis) meses para
verificar a viabilidade do transporte turístico para o Marajó; - Empresa
Alamo não cumpre com as clausulas do contrato, principalmente não que
se refere ao tempo do percusso definido em 2 horas; - Governo rescindi o
contrato e o Alamo para de funcionar; - A empresa Alamo através de
negociação com o empresariado local, Governo e com orientações da
Câmara Intermodal retoma a operação no dia 25 de setembro, nos
mesmos moldes definidos no contrato, mas sem subsidios do Governo,
permitindo que a análise de viabilidade continue sendo realizada; Análise da viabilidade do transporte (Pontos positivos, pontos negativos)
– a ser realizada com os integrantes da Câmara Intermodal. A 2ª Etapa visa
a melhoria do transporte hidroviário, que tem as seguintes ações: Inauguração da balsa que irá fazer o percuso Belém/Camará. 1º semetre de
2010: - Retorno da operação do navio Soure; - Entrada de um novo navio
de ferro do Arapari; - Compromisso do operador da balsa de operar
com 2 (dois) modernos ferry boat; - Atendendo a demanda social e
turística; - Melhoria da travessia Salvaterra/Soure com a entrada de um
ferry boat mais moderno. A 3ª Etapa visa a articulação de ações para

melhoria do turismo, que tem as seguintes ações: - Sinalização Turística; Postos de informações turística no Marajó; - Socialização da informação.
Em seguida, o Sr. Ruy Martini ressaltou que fora informado nas reuniões
ocorridas sobre o transporte do Marajó, que a embarcação daria prejuízo,
durante os três meses. Por esse o motivo o governo iria subsidiar esses
gastos. Também ressaltou que o governo ficou responsável pela divulgação
sobre o transporte do Marajó e de informar sobre a licitação. O Sr.
Romualdo Angelim ressaltou que está faltando as pessoas serem
informadas corretamente, sobre o Marajó, pois muitas pessoas não
conhecem e vendem a região de forma equivocada. Em seguida, Sr. João
Lima concluiu, que em função das pessoas não conhecerem o Marajó de
forma correta, será realizado um workshop para informar como se vende o
Marajó. A Sra. Erika Miguel ressaltou que na última reunião fora
informado que o governo não seria o único responsável pela divulgação
sobre o transporte do Marajó. O Sr. Ruy Martini ressaltou que tiveram
muitos interlocutores por parte do governo, dificultando o andamento dos
trabalhos. Em ato contínuo, o Sr. Leonardo Condurú, coordenador da
Câmara de Políticas Públicas informou que não faria a apresentação das
ações da câmara, em função de não ter tido tempo hábil, para se reunir com
os demais integrantes e informou que será realizada na próxima reunião. A
Sra. Wilma Fernandes, representante da Secretaria de Estado de Cultura Secult solicitou que a referida secretaria fosse inclusa na Câmara de
Planejamento de Políticas Públicas. A presidente interina informou que no
ano de 2010, todos já devem começar a pensar na Fita e, a Paratur está
tentando captar recursos para o evento. Em seguida, a presidente ressaltou
que o Estado necessita de um plano de markenting e sugeriu que umas das
4 (quatro) câmaras temáticas do Fomentur seja responsável pelo plano. Em
ato contínuo, o Sr. Ruy Martini, representante da Abav e coordenador da
câmara de Comercialização de Produtos Turísticos informou que retomará
os trabalhos da câmara e apresentará as ações na próxima reunião. Em
seguida, o Sr. Gileno Vila Nova, Consultou do Ministério do Turismo
ressaltou que tinha expectativas com relação as apresentações das ações
desenvolvidas pelas câmaras. Por fim, informou que enviará um relatório
para reforçar o desenvolvimento dos trabalhos. Em ato contínuo, o Sr.
Joacyr Rocha, Presidente da Sindetur registrou apoio a presidente interina e
informou que reassumiu a presidência do Conselho Municipal de Turismo.
Em seguida, o Sr. Jorge Maurício, representante da Sema informou sobre a
criação da Unidade de Conservação de Refúgio de Vida Selvagem,
localizada na antiga Fazenda Pirelli. Por fim, ficou definido que a secretaria
executiva do Fórum fará os seguintes encaminhamentos: - Enviar um ofício
para a Secretaria de Estado de Comunicação solicitando informações a
cerca do não comparecimento da referida Secretaria na reunião do
Fomentur; - Enviar uma moção para a Governadora estabelecendo um

perfil adequado para presidência da Paratur; - Enviar uma moção para a
Sra. Ann Pontes, ex-presidente da Paratur, agradecendo pela sua gestão na
Paratur e lamentando o seu pedido de exoneração. A próxima reunião será
no dia 21 de dezembro e terá como pauta os seguintes temas: Apresentação das ações das Câmara temáticas do Fórum (Câmara de
Regionalização de Turismo, Câmara de Comercialização do Produto
Turístico e Câmara de Planejamento e Políticas Públicas); - Apresentação
das linhas de créditos pelas instituições financeiras que integram o
Fomentur. A presidente interina agradeceu pela presença e encerrou a
reunião às dez horas e quarenta (10h40min). Nada mais tendo a tratar, eu,
Vivianne Cavalcante Tavares, redigi a presente ata que, depois de lida e
aprovada, será assinada por todos.

