ATA DA 58ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO FÓRUM DE DESENVOLVIMENTO
TURÍSTICO DO ESTADO DO PARÁ – FOMENTUR
No dia 06 de dezembro de 2010, às nove horas e seis minutos (09hs06min), no auditório
da Companhia Paraense de Turismo, teve início a 58ª 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, encontrar-se em compromissos de governo. Em seguida, a
Secretária dispensou a leitura da ata da 57ª Reunião Ordinária do Fomentur e colocou-a
em discussão; como não houve quem quisesse discutí-la, a secretária declarou-a
aprovada. Antes de dar prosseguimento à pauta, fez o seguinte informe: 1 – Justificativa
de ausência da Sra. Wilma Fernandes, representante da Secult, devido a problemas de
saúde. Em seguida, fez a leitura da pauta: - Posicionamento da Câmara de
Comercialização referente ao Gerenciamento de Imagem do Estado do Pará; Posicionamento da Câmara de Políticas Públicas referente a última reunião ocorrida
entre membros da referida câmara; - Apresentação de pesquisa realizada na FITA 2010;
- Apresentação do Acompanhamento da Gestão Descentralizada ao nível do Brasil. Em
ato contínuo, a Sra. Jacqueline Alves, Gerente de Marketing da Paratur, apresentou o
relatório de atividades desenvolvidas pelo Grupo de Trabalho que trata do Plano de
Gerenciamento da Imagem do Pará. Tal relatório inclui o Cronograma de Atividades
2011, assim discriminado: - janeiro (Temática: Fundação de Belém, enfatizando as
personalidades e os ícones da cidade); - fevereiro (Temática: Carnaval); - março
(Temática: Paixão de Cristo e Pororoca); - abril (Temática: Pesca, Pesca
Esportiva/Cultura Indígena/Preservação Ambiental); - maio (Temática: Frutas
amazônicas, camarão e mandioca); - junho (Temática: Tradições Culturais); - julho
(Temática: Férias no Pará e os festivais); - agosto (Temática: Festivais folclóricos,
lendas, mitos e artesanato paraense); - setembro (Temática: Patrimônio Arquitetônico do
Pará e os grandes festivais de influências portuguesa e indígena); - outubro (Temática:
Os Círios de Maria: aspectos religioso e profano); - novembro (Temática: Música no
Pará , com ênfase ao Carimbó); - dezembro (Natal e Reveillon na Amazônia). Por fim,
expôs o encaminhamento propondo que Paratur, ABRAJET e SECOM produzam
matérias sobre o Estado do Pará e em conjunto com a ABAV/PA, enviem aos jornalistas,
conforme o mailling de cada instituição. Em seguida, foram repassadas a todos os
presentes revistas com matérias sobre a FITA 2010. Em ato contínuo, os Srs. José
Olenilson e Daniel Alves, técnicos da Paratur, apresentaram a Pesquisa de Avaliação
Qualitativa que fora realizada na 5ª Feira Internacional de Turismo da Amazônia –
FITA. A feira teve como tema “Turismo é Negócio na Amazônia”, sendo estimado
10.000 visitantes; 62 expositores locais e de fora do Estado; 21 operadores de turismo
nacionais e internacionais; 19 empresas de turismo de toda Região Norte. Os principais
resultados foram: - 89% são residentes no Estado do Pará; - 55% possuem nível
superior; - 51% possuem renda mensal de até R$ 1.000,00. Ocupação principal: - 21%
estudantes; - 9% profissionais de turismo; - 8% funcionários públicos; - 48%
adquiriram algum produto/serviço na Feira. Gasto médio na FITA: - 62% gastaram até
R$ 50,00; - 5% gastaram entre R$ 50,00 e R$ 100,00; - 4% gastaram acima de R$
100,00; - 29% não declararam. Forma como viajam:- 33% viajaram com familiares; 27% viajaram com amigos. Forma de escolha do destino turístico:- 30% usam a
Internet; - 18% consultam parentes e amigos; - 16% usam a televisão; - 10% procuram
agências de viagem; - 72% conheceram novos destinos e serviços na FITA.

Localização dos novos destinos conhecidos: - 50% estão localizados no Pará; - 22% são
internacionais; - 13% são de outros Estados amazônicos; - 6% em outros Estados
brasileiros; - 69% têm interesse em visitar o destino conhecido na Feira. A FITA
correspondeu à expectativa? - 27% Sim; - 42% Parcialmente; - 25% Não; - 6% Não
opinaram; - 79% afirmaram que pretendem participar da próxima FITA. Em seguida, o
Sr. Gileno Vila Nova, Consultor do Ministério do Turismo, apresentou o projeto de
Gestão Descentralizada e Compartilhada IADH/MTUR, que tem como objetivo básico:
Acompanhar e assessorar os Fóruns/Conselhos Estaduais de Desenvolvimento do
Turismo com vistas ao desenvolvimento institucional dos mesmos, contribuindo para o
fortalecimento do modelo de gestão descentralizada e compartilhada da atividade
turística. Outros itens também foram expostos pelo consultor, como: - Sistema de
Acompanhamento da Gestão Descentralizada; - Marco Zero com vários temas; Desafios necessários ao aprimoramento do funcionamento e ao “emporedamento”
destas novas instâncias de governança. Em ato contínuo, a Sra. Conceição colocou em
votação a proposta da Associação dos Funcionários da Paratur (ASFPAR), na qual
solicitam integrar o Fomentur. O Sr. João Lima sugeriu que a associação indicasse um
funcionário para a diretoria do sindicato dos trabalhadores de turismo (SINTRATUR),
que já integra o Fórum. Por fim, ficou definido que a associação será consultada a
respeito da sugestão. A próxima reunião ocorrerá no dia 31.01.11 e terá como pauta: Elaboração da proposta do turismo para apresentar ao Governo do Estado; - Revisão do
Regimento Interno. A secretária agradeceu pela presença de todos e encerrou a reunião
às doze horas (12h00min). Nada mais tendo a tratar, eu, Vivianne Cavalcante Tavares,
redigi a presente ata.

