ATA DA 66ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO FÓRUM DE DESENVOLVIMENTO
TURISTICO DO ESTADO DO PARÁ – FOMENTUR
Aos vinte e sete dias do mês de agosto de 2012, às dezesseis horas e vinte e quatro
minutos (16hs24min), no 9ª andar da sede da Federação das Indústrias do Estado do Pará
– FIEPA, teve início a 66ª Reunião Ordinária do Fórum de Desenvolvimento Turístico do
Estado do Pará – FOMENTUR. O Secretário de Estado de Turismo e Presidente do
Fórum, Dr. Adenauer Góes, iniciou a reunião saudando os presentes. Em seguida,
informou que o Exmo. Governador do Estado, Sr. Simão Jatene, oficializou o Sr. Álvaro
do Espírito Santo como Secretário Adjunto de Estado de Turismo que, também,
acumulará o cargo de Diretor de Políticas Públicas. Após o informativo, dispensou-se a
leitura da Ata da 65ª Reunião Ordinária do Fomentur. Colocada em discussão, não
havendo manifestação dos presentes, a mesma foi aprovada por unanimidade. Em ato
contínuo a Diretora de Marketing da Paratur, Sra. Jacqueline Alves, explanou, de forma
breve, o Relatório de Execução da VI Feira Internacional de Turismo da Amazônia –
FITA ocorrida no período de 21 a 25 de junho de 2012. A Diretora abordou os seguintes
assuntos: Identificação do Evento; Seminário, com a temática “A promoção e as
oportunidades de negócios na Amazônia. Indicação dos palestrantes: Paratur, Abav-Pa,
Abih-Pa, Belém Convention & Visitors Bureau”; Bolsa de Negócios; Visitas Técnicas;
Apresentação da Cultura Gastronômica Paraense; Visibilidade da Nova Logomarca;
Geração de Empregos; - Presença na Mídia e custo Total do Evento. Após a explanação,
abriu-se espaço para manifestação dos presentes. A Sra. Rose Larrat, Presidente da AbavPa, ressaltou que a Fita teve seus pontos altos e baixos. Como ponto baixo, destacou que
um evento do porte da Fita não pode ser organizado em 7(sete) dias, mas, no mínimo, em
2 (dois) anos. Por fim, informou que a Feira das Américas ocorrerá no período de 24 a 26
de outubro de 2012. Em ato contínuo, o Sr. Joacyr Rocha, Presidente do Sindetur-Pa,
falou que o perfil adotado para operacionalização da Fita 2012 foi positivo, mas há a
necessidade de melhorar. Ressaltou a baixa participação do Polo Belém no evento. Por
sua vez, o Secretário informou que a operadora responsável pelo evento havia se
comprometido em trazer mais agentes para participarem da Fita. Porém, em virtude da
coincidência da data de realização do São João do Nordeste, não foi possível. Ressaltou
que não abre mão de trabalhar de acordo com a legalidade, salientando que a Fita foi
realizada apenas com recursos do Governo do Estado, não teve o prazer de firmar
nenhum convênio com o Ministério do Turismo, que não vem atuando com efetividade
no país. Informou que 75% da estrutura organizacional da Secretaria de Estado de
Turismo - Setur já está montada. Também já foi tratado com a Secretaria de Estado de
Administração – Sead a realização de concurso público para o ano de 2013. Em
continuidade, a Presidente da Paratur, Sra.Socorro Costa apresentou a nova estrutura
organizacional da Companhia. Aproveitou a oportunidade para registrar que receberá a
equipe do Banco Interamericano de Desenvolvimento - BID para análise do processo que
beneficiará o Estado do Pará com USS 42 milhões (Quarenta e dois milhões de dólares).
Em ato contínuo a Diretora de Produtos Turísticos da Setur, Sra. Conceição Silva,
apresentou a Proposta de Reestruturação do Fórum de Desenvolvimento Turístico do
Estado do Pará – Fomentur. Dentro da temática, destacou os seguintes tópicos:
Alteração no Regimento Interno do Fórum e Sistema de Gestão do Turismo no Pará.
Após a apresentação, a palavra foi franqueada aos presentes. A Sra. Rose Larrat
manifestou-se dizendo que o Fomentur deveria ser um órgão deliberativo, não consultivo,
como informado na apresentação da Sra. Conceição Silva. Por sua vez, o Sr. Joacyr
Rocha sugeriu que fosse revisado o conceito deliberativo, a exemplo, do Conselho

Municipal de Turismo que é deliberativo. Em seguida, a Sra. Natacha Santos,
representante do Polo Amazônia Atlântica, questionou se as demandas dos polos
poderiam ser levadas para discussão no Fórum. O Sr. Álvaro do Espírito Santo informou
que poderiam conforme a pauta da reunião. Por fim, o Sr. Gelderson Pinheiro,
representante da Abeta-Pa, ressaltou o problema do transporte do Marajó,
especificamente do galpão 10 do terminal de Belém e do Porto Camará. Ficando definido
que a Arcon, Ctbel e administração do Porto Camará sejam convidados para uma reunião
com o grupo de trabalho do Fórum, que é composto por: Fátima Leite, Joacyr Rocha,
Rose Larrat, Gelderson Pinheiro e Francisco Rocha. Finalizando, o Secretário agradeceu
a presença de todos, encerrando a reunião às dezenove horas e vinte e quatro minutos
(19hs24min). Nada mais tendo a tratar, eu, Vivianne Cavalcante Estácio, redigi a presente
ata.

