ATA DA 53ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO FÓRUM DE DESENVOLVIMENTO
TURÍSTICO DO ESTADO DO PARÁ – FOMENTUR

No dia 07 de junho de 2010, às oito horas e quarenta minutos (08hs40min), no auditório
da Companhia Paraense de Turismo, teve início a 53ª Reunião Ordinária do Fórum de
Desenvolvimento Turístico do Estado do Pará – Fomentur. Em obediência ao disposto
no regimento interno do Fórum, a Secretária Executiva e Diretora de Fomento da
Paratur, Sra. Conceição Silva da Silva, presidiu a reunião, pois o Sr. Luiz Souto,
Presidente do Fórum, teve que atender à uma convocatória do Governo do Estado. Em
seguida, a Secretária fez a leitura da pauta: Apresentação das ações desenvolvidas pelo
Grupo de Trabalho, que trata do gerenciamento da imagem do Estado do Pará. Dito isto,
sugeriu que a referida pauta fosse transferida para a próxima reunião, devido ao não
comparecimento dos representantes da Secretaria de Comunicação, em função de
convocatória da Governadora e, do membro do Grupo de Trabalho, o Sr. Alvaro do
Espiríto Santo, devido a sua participação na reunião dos 65 Destinos Indutores que
ocorria no mesmo horário da reunião do Fórum. Informou, também, que não é a
primeira vez que há a necessidade de adiamento da apresentação das ações. Sendo o
único item da pauta e devido ao número reduzido de membros do Fórum, a Secretária
colocou em votação o encerramento da reunião e a transferência do item da pauta, o que
foi acatado por todos os presentes. Por fim, a Sra. Maria de Belem Gomez, Gerente de
Assuntos Internacionais apresentou a publicação da revista chinesa que divulgou o Pará,
resultado do Famtur e Fanpress realizado com o operador turístico e jornalístico,
respectivamente. A próxima reunião ocorrerá no dia 29.06.10, às 8h00, no auditório da
Paratur, e terá como pauta a apresentação das ações desenvolvidas pelo Grupo de
Trabalho, que trata do gerenciamento da imagem do Estado do Pará. A Secretária
agradeceu a presença de todos e encerrou a reunião às nove horas (09hs00min). Nada
mais tendo a tratar, eu, Vivianne Cavalcante Tavares, redigi a presente ata.
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