ATA DA 55ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO FÓRUM DE DESENVOLVIMENTO
TURÍSTICO DO ESTADO DO PARÁ – FOMENTUR

No dia 30 de agosto de 2010, às oito horas e trinta e nove minutos (08hs39min), no
auditório da Companhia Paraense de Turismo, teve início a 55ª 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, em função do Sr. Luiz
Souto, Presidente do Fórum, estar em viagem para Soure, acompanhando o BID. Em
seguida, a dispensa da leitura das atas da 53ª e 54ª Reunião Ordinária do Fomentur e
colocando-as em discussão, e como não houve quem quisesse discuti-las, a Secretária
declarou aprovadas. Antes de dar prosseguimento na pauta, a Secretária comentou sobre
o número reduzido de membros presentes. Em ato contínuo, fez os seguintes informes:
1 – Justificativa de ausência da Sra. Vanuza Barbosa, Presidente do Polo Araguaia
Tocantins, em decorrência de compromissos já agendados; 2 – Leitura do ofício que
fora enviado para a Secretaria de Estado de Comunicação – SECOM convidado-a para
integrar o Fomentur, mas até o momento não houve manifestação da referida Secretaria.
Em seguida, fez a leitura da pauta: - Apresentação das ações da Câmara de
Regionalização e Segmentação; - Discussão sobre a Câmara de Planejamento e Políticas
Públicas. Dando prosseguimento, a Secretária fez uma retrospectiva sobre a oficina do
Fórum realizada em 2009, ministrada pelo Sr. Gileno Vila Nova, Consultor do
Ministério do Turismo onde elaborou um disgnóstico do Fomentur, desde sua criação.
Em seguida, apresentou o Relatório da Câmara de Regionalização e Segmentação, que
tem como ações: - Aperfeiçoar o Sistema de Gestão do Fomentur; - Acompanhar o
funcionamento das Instâncias de Governança dos Polos de Turismo dos destinos
indutores Belém e Santarém; - Reestruturar as Instâncias Turísticas dos Polos Marajó,
Amazônia Atlântica, Araguaia Tocantins e Xingu; - Alimentar o Sistema de
Monitoramento – SICET dentre outras ações. Após a apresentação das ações, a
Secretária informou que teve reunida com o Sr. Gileno Vila Nova, na qual foi feita uma
auto-avaliação de Gestão Descentralizada Compartilhada junto aos polos de turismo,
que o relatório será enviado para os membros. Também, informou que a prestação de
contas da FITA 2010 será pauta de reunião do Fórum. Em seguida, o Sr. Fabio Romero,
Presidente do SINGTUR informou que sua tese de mestrado que foi classificada em
primeiro lugar, na Categoria Pós-graduação, no VII Prêmio Escola Brasileira de
Administração Pública e de Empresas-Fundação Getúlio Vargas/Ministério do Turismo.
Em seguida, o Sr. Alvaro do Espírito Santo, representante da UFPA sugeriu que fosse
oficializado um documento parabenizando o Sr. Fabio. Sendo apoiado por todos. Em
seguida, o Sr. Miguel Sampaio, representante da FECOMÉRCIO parabenizou o Sr.
Fabio Romero e, ressaltou a ausência dos demais membros e o atraso das reuniões do
Fórum. Em ato contínuo, o Sr. Álvaro concordou com o Sr. Miguel e, informou que o
Polo Belém, na qual a Belemtur está a frente da presidência, foi a instância que teve
maiores dificuldades para funcionar, mas que fora adotado um método mais prático de
realizar as ações. A Sra. Conceição ressaltou que o regimento interno do Fórum deve
ser revisto e, também o horário e a necessidade das reuniões ocorrerem mensalmente.
Em ato contínuo, a Sra. Conceição dá prosseguimento na pauta, com a discussão sobre a
Câmara de Planejamento e Políticas Públicas. Ficando definido que a SECULT,
ABRAJET, UFPA, SINGTUR, BELEMTUR e PARATUR continuarão como membros
da Câmara e, a Coordenação ficará com o Argonautas. A próxima reunião da referida
Câmara será no dia 08.09, às 9h00, na ABAV. Em ato contínuo, o Sr. Fabio Romero

informou que as empresas Trip Linhas Aéreas e a Sete Linhas Aéreas inauguraram
novas rotas e sugeriu que o Fórum enviasse um ofício parabenizando-as e convidandoas para apresentarem as novas rotas para o Fomentur. Em seguida, a Secretária fez
algumas considerações: O grupo de Trabalho que tratá sobre o Gerenciamento de
Imagem do Estado do Pará, deverá posicionar o Fórum na próxima reunião, sobre a
reunião que tiveram no dia 15.07, junto com a Câmara de Comercialização; - A Câmara
de Planejamento e Políticas Públicas deverá posicionar o Fórum, na próxima reunião,
sobre a reunião que ocorrerá no dia 08.09, na Abav. A Secretária ressaltou a importância
da elaboração de atas e lista de presença das reuniões que ocorrerão das câmaras, que
deverão ser enviadas para PARATUR. Por fim, ficou definido os seguintes
encaminhamentos: - Envio da Proposta de Programa para o Turismo 2008-2011; - Envio
do Relatório de auto-avaliação da Gestão Descentralizada e Compartilhada; - Envio do
oficio para as empresas TRIP, Linha Azuis e Sete; - Envio do documento parabenizando
o Sr. Fabio Romero sobre o prêmio recebido pela Fundação Getúlio Vargas. A próxima
reunião será no dia 27 de setembro e terá como pauta o seguinte tema: Apresentação dos
resultados da FITA 2010. A Secretária Executiva agradeceu pela presença e encerrou a
reunião às dez horas e cinquenta minutos (10h50min). Nada mais tendo a tratar, eu,
Vivianne Cavalcante Tavares, redigi a presente ata.

