ATA DA 65ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO FÓRUM DE DESENVOLVIMENTO
TURISTICO DO ESTADO DO PARÁ – FOMENTUR
Aos vinte e nove dias do mês de maio de 2012, às dezesseis horas e trinta minutos
(16hs30min), no 9ª andar da Federação das Indústrias do Estado do Pará – FIEPA, teve
início a 65ª Reunião Ordinária do Fórum de Desenvolvimento Turístico do Estado do
Pará – FOMENTUR. O Secretário de Estado de Turismo, Sr. Adenauer Góes, saudou a
todos os presentes e comentou que é a sua primeira reunião como Secretário Estadual de
Turismo. Relembrou, também, a criação do Fórum em 2003. Em seguida, citou que a
Paratur foi criada em 1971 e após 40 anos a Secretaria Estadual de Turismo. O
Secretário dispensou a leitura da ata da 64ª Reunião Ordinária do Fomentur e colocou-a
em discussão; como não houve quem quisesse discuti-la, declarou-a aprovada. Em
seguida, passou a palavra a Sra. Socorro Costa, Presidente da Paratur, que falou da
satisfação que é poder contribuir com o setor do turismo ao lado de Adenauer Góes, que
já vem conduzindo ações importantes. Disse que o compromisso dos dois com o trade,
foi assumido visando fortalecimento, fomento, promoção e marketing do turismo como
ferramentas de execução da política pública do turismo, que é prioridade do Governo do
Estado. Frisou que está disposta a contribuir com o turismo paraense, destacando seus
27 anos de experiência na gestão pública e na iniciativa privada. Por fim, colocou-se a
disposição de todos para o que se fizer necessário. Em ato contínuo, após elogiar o
trabalho que vem sendo desempenhado pela Presidente da Paratur, o Secretário fez a
leitura da pauta: - Criação e Instalação da Secretaria de Estado de Turismo; - Revisão do
Regimento Interno; - FITA 2012. Com a palavra, a Sra. Jacqueline Alves, Gerente Geral
de Marketing da Paratur, explicou que o projeto arquitetônico e visual da FITA é todo
direcionado pelo plano ‘Ver-o-Pará’, que sugere a cor do açaí como uma das mais
representativas do turismo paraense e dá significado turístico a ícones das culturas
marajoara, tapajônica e araguaia. A Gerente explicou que na edição deste ano os
Municípios não terão que arcar com qualquer tipo de custos, sendo de responsabilidade
do Governo do Estado, via Paratur e Setur, os custos dos espaços institucionais dos
Polos. Ressaltou, também, que um dos maiores atrativos da Feira será a ‘Bolsa de
Negócios’, espaço destinado à comercialização dos produtos turísticos dos 144
Municípios do Pará, cujos segmentos mais fortes são cultura, natureza, sol e praia,
eventos e negócios. No espaço, o setor empresarial poderá discutir estratégias para
possibilitar o aumento do fluxo turístico ao Estado. Complementou enfatizando que será
um momento especial para que o público da Feira possa compreender a implementação
do Plano Estratégico de Turismo do Estado do Pará, ’Ver-o-Pará’, lançado no ano
passado pelo Exmo. Governador Simão Jatene. Frisou que tal Plano aponta dois eixos
prioritários de investimento no setor de turismo, visando à promoção do turismo
paraense nos mercados regional, nacional e internacional, utilizando ferramentas de
inteligência de mercado; e o desenvolvimento e fomento de novos produtos turísticos,
além do fortalecimento das políticas públicas de turismo. O Plano envolve nove macro
programas que vão direcionar os novos rumos do turismo paraense, com 42 projetos de
desenvolvimento turístico e 26 projetos voltados para ações de marketing. Em seguida,
o Sr. Joacyr Rocha (SINDETUR-PA), comentou que acompanhou a coordenação do
Congresso Brasileiro de Contabilidade, a realizar-se nesta cidade em Agosto de 2012, e
que os Coordenadores tiveram a impressão de que Belém carece de mais meios de
hospedagem e dentre outros. Finalizou, sugerindo que tais Coordenadores sejam
convidados a participarem da Fita. De imediato, a Sra. Jacqueline Alves informou que
providenciará o convite. Em ato contínuo, a Sra. Neila Cabral, representante das
Instituições de Ensino Superior – IES, perguntou à Gerente se as IES vão poder

participar da Fita. Em seguida, a Sra. Jacqueline acertou com a representante da IES
uma reunião na sede da Paratur para tratar sobre o assunto. A Sra. Neila Cabral
informou que articulará com os demais coordenadores das IES para efetivar a
participação dos mesmos no evento. Em seguida, a Sra. Natacha Santos, representante
do Polo Amazônia Atlântica, sugeriu que a ABIH e ABRASEL promovessem mais
reuniões com os Municípios, para que estes possam entender a missão dessas
associações. Também se manifestou a Sra. Maria Algina Silva, representante do
SEBRAE-PA, indagando como será a participação das Instituições Parceiras na FITA.
A Sra. Jacqueline informou que as Instituições Parceiras serão credenciadas para
participarem do evento e, cada pólo turístico terá um espaço que está disponibilizado
para instituições, entidades do turismo, hotéis e agências de turismo de sua região
turística. Em seguida, o Sr. Éder Pantoja, Secretário de Turismo de Santarém, considera
a Fita um momento de fortalecimento da região e ressaltou que Santarém é a porta de
entrada do Polo Tapajós, pois através de lá se pode incentivar o crescimento do turismo
nos demais municípios. O Sr. João Lima, Secretário de Turismo de Soure, afirma que a
Fita será uma excelente oportunidade de aproximação entre o Governo e o trade. Disse,
também, que deve difundir e incentivar a participação dos demais municípios no evento.
Complementou, dizendo que irá articular-se com a Associação dos Municípios do
Arquipélago do Marajó (AMAM) para mostrar a importância da Fita aos municípios.
Em seguida, o Sr. Raul Kós, Secretário de Turismo de Salinópolis, disse que vê nas
novidades apresentadas para a Fita deste ano uma proposta mais representativa e
intimista no sentido de incentivar a integração entre os empreendedores locais e os
operadores de turismo. Disse, também, que tomou conhecimento que neste ano a
Paratur e Setur estão convidando, além de operadores e agentes de viagens, grandes
organizadores e realizadores de feiras, congressos, encontros e outros eventos de
diversas áreas, como saúde, contabilidade e judiciária. Em ato contínuo, Izabel Pantoja,
representante da Federação das Associações de Municípios do Estado do Pará –
FAMEP ressaltou que convidou as associações e os consórcios municipais para
participarem da reunião do Fomentur para que as mesmas tirassem suas dúvidas sobre a
FITA. Também foi solicitado pela Sra. Izabel Pantoja uma reunião específica da
Diretoria de Marketing com todas as Associações e Consórcios Municipais, a fim de
para dirimir todas as dúvidas referente a FITA. Em ato contínuo, o Secretário fez a
leitura dos representantes das associações presentes. Dando prosseguimento, o Sr.
Adenauer Góes explicou o processo de criação e implementação do Sigetur (Sistema
Estadual de Gestão do Turismo), que inclui a Secretaria de Estado de Turismo (Setur), a
Companhia Paraense de Turismo (Paratur) agora com a missão de promoção,
divulgação e marketing e o Fórum de Desenvolvimento Turístico do Estado do Pará
(Fomentur), com um papel de assessoramento. Também comentou que a Paratur ficará
com 59 funcionários e os demais migrarão para a Setur. Informou, em seguida, que a
Setur administrará a Orla do Maçarico, em Salinópolis. O Secretário prosseguiu
apresentando o Sr. Álvaro do Espírito Santo como Diretor de Políticas Públicas e a Sra.
Conceição Silva como Diretora de Produtos Turísticos, ambos lotados na Setur. Por fim,
informou que a sede da Setur será onde funcionava a Casa Cor, no antigo batalhão de
Polícia Militar. Neste lugar, também funcionará a Casa do Turismo do Estado.
Complementou, dizendo que haverá um espaço com recursos e equipamentos para os
Secretários Municipais de Turismo. Por fim, o Secretário informou que no momento a
Setur encontra-se em funcionamento no Centro Integrado de Governo – CIG. Porém, a
Presidente da Paratur disponibilizou um espaço na Companhia para a Secretaria, sendo
acordado que a Paratur funcionará no andar superior e a Setur, no inferior. Com a
palavra, a Sra. Neila perguntou ao Secretário onde ficará a Pesquisa de

Desenvolvimento. Em resposta, foi informado que será na Diretoria de Políticas
Públicas. Em ato contínuo, o Sr. Álvaro do Espírito Santo explicou que o referencial da
Secretaria de Turismo será o Plano ‘Ver-o-Pará’, a partir do qual será realizado um
Planejamento Estratégico. Em seguida, o Secretário comentou que o Exmo. Governador
assinou o projeto da Secretaria de Estado de Turismo no dia 11.11.11, sendo lançado,
no mesmo evento, o Plano de Desenvolvimento Turístico ‘Ver-o-Pará’. Já no dia
28.11.11, a Casa Civil enviou a Assembleia Legislativa do Estado do Pará para
aprovação; sendo aprovado em quinze dias. Por fim, pediu que o Deputado Raimundo
Santos, presente na reunião, transmitisse os agradecimentos aos demais Deputados. Em
seguida, o Deputado agradeceu ao Secretário pelas palavras e enfatizou que a
Assembléia Legislativa já demonstrou que está priorizando o turismo. Citou como
exemplo, a criação da Lei que declarou o ‘Dia do Turismo’. Dando prosseguimento a
pauta, o Secretário falou sobre a necessidade de reformulação do Regimento Interno do
Fomentur, sugerindo que fosse formada uma comissão para tratar da revisão do mesmo.
Formou-se, então, a comissão composta pelos seguintes membros: Conceição Silva
(SETUR), Álvaro do Espírito Santo (UFPA), ABAV (Iniciativa Privada e Argonautas
(Sociedade Civil)). Em ato contínuo, o Sr. Joacyr Rocha, ressaltou que acompanha o
turismo há quase 40 anos e hoje vê o seu avanço, a exemplo da criação do Hangar –
Centro de Convenções da Amazônia e da Setur. Também reconheceu que não basta
apenas cobrar do Governo do Estado, mas cada um deve fazer a sua parte. Por fim,
sugeriu que fosse citada no Plano de Desenvolvimento a existência de uma revista com
o nome ‘Ver-o-Pará’, do jornalista Walbert Monteiro. Em seguida, ressaltou a
necessidade de reestruturação da Câmara de Transporte Intermodal, conforme já havia
dito na última reunião do Fórum. Em ato continuo, o Secretário informou que foi
solicitado ao jornalista Walbert Monteiro a permissão para usar o nome ‘Ver-o-Pará’ no
plano. Sendo autorizado pelo mesmo. Em seguida, o Sr. Osório Santos Jr, representante
da Abrasel, citou como barreira para o crescimento dos pequenos empresários a falta de
crédito e a desoneração dos impostos. O Secretário sugeriu que a Abrasel fizesse um
estudo a respeito do assunto para que fosse apresentada uma proposta ao Governo do
Estado. Também citou o lançamento do Programa Emergencial de Qualificação. A
próxima reunião ocorrerá no dia 30 de julho do corrente ano. Finalizando, o Presidente
agradeceu a presença de todos, encerrando a reunião às dezenove horas e vinte oito
minutos (19hs08min). Nada mais tendo a tratar, eu, Vivianne Cavalcante Tavares, redigi
a presente ata.

