ATA DA 68ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO FÓRUM DE
DESENVOLVIMENTO TURISTICO DO ESTADO DO PARÁ –
FOMENTUR
Aos vinte e cinco dias do mês de fevereiro de 2013, às dezesseis horas e
cinqüenta e minutos (16h50), no décimo andar da sede da Federação do
Comércio do Estado do Pará – FECOMÉRCIO, teve início a 68ª 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 com um pedido de desculpas pelo atraso, em virtude
de sua participação no Curso Internacional de Patrimônio e Cultura,
promovido em parceria da Universidade Federal do Pará (Ufpa), Secretaria
de Estado de Turismo (Setur) e a Universidade de Coimbra, Portugal. Em
seguida, colocou a ata em discussão. Não havendo manifestação dos
presentes, a mesma foi aprovada por unanimidade. Ato contínuo, a palavra
foi dada ao Sr. Luiz Feio, Superintendente Regional do Banco da Amazônia
(Basa) que falou do financiamento para atividades do turismo (investimento
fixo e misto), cujas taxas foram reduzidas para 3,53% (três ponto cinqüenta
e três por cento) ao ano, em todos os polos de turismo do Estado do Pará,
sendo classificadas as necessidades e respectivas viabilidades de cada polo.
Após a apresentação, o Secretário registrou o voto de louvor do Fórum ao
Ex-Governador do Estado do Pará, Sr. Almir Gabriel. Em continuidade, o Sr.
Álvaro do Espírito Santo, Secretário Adjunto da Setur, falou sobre o
andamento das atividades do Prodetur. Em complementação do que foi dito
pelo Secretário-Adjunto, o Sr. Adenauer Góes informou que no inicio do
corrente ano o Banco Interamericano de Desenvolvimento – BID autorizou
que a Setur seja responsável pela gestão do Prodetur. Dando continuidade,
fez os seguintes informes: - Participação do Estado do Pará no Carnaval do
Rio de Janeiro, sendo homenageado pela Escola de Samba Imperatriz
Leopoldinense; - Visita da Consultoria Chias Marketing; - Mensagem (email) de Fábio Romero, membro do Sindicato de Guias de Turismo
(Singtur/Pa), solicitando à Infraero melhorias na área do Aeroporto
Internacional de Belém. Em continuidade, falou do andamento dos serviços
programados para Soure, Salvaterra e Ponta de Pedras, com base no projeto
elaborado pela Sanevias Consultoria & Projetos. Dentre outras informações,
o Secretário informou que o projeto foi cancelado e provavelmente o
Governador do Estado do Pará, Sr. Simão Jatene, será portador de uma nova
proposta. Outro item comentado pelo Secretário foi a proposta de pauta do
Singtur/Pa sobre a apresentação do Projeto do Novo Terminal Hidroviário
de Belém, sugerindo que o assunto fosse pauta da próxima reunião.
Registrou, também, que o Presidente da Companhia de Portos e Hidrovias
do Estado do Pará – CPH deverá ser convidado para participar da referida
reunião. Outra sugestão de pauta enviada pela Sra. Georgete Freitas,

representante da Federação das Associações de Municípios do Estado do
Pará (Famep) foi sobre quais são as demandas do Estado, através de seus
órgãos representantes de turismo, para o Baixo Amazonas. O Secretário
orientou que a proposta deve ser solicitada através do Polo Tapajós. Ato
contínuo, a Presidente da Paratur, Sra. Socorro Costa, fez alguns informes
como a chegada de cruzeiros marítimos ao Estado do Pará, tendo como
parceria a Organização Social Pará 2000, a Belemtur e a Policia Militar do
Estado e e-mail do Sr. Fábio Romero parabenizando a Paratur e Setur pelo
acompanhamento dos cruzeiros marítimos. Em seguida, a Sra. Jacqueline
Alves, Diretoria de Marketing da Paratur falou sobre as atividades realizadas
pela Companhia no período de Novembro de 2012 a Fevereiro de 2013.
Assuntos como cruzeiros marítimos, participação em eventos e veiculação
de noticias, Fita e Seatrade Miami foram citados pela Diretora. Encerrada a
explanação da Sra. Jacqueline Alves, o Secretário informou que esteve com
o Prefeito Municipal de Belém, Sr. Zenaldo Coutinho, oportunidade na qual
entregou o Plano Ver-o-Pará e ressaltou a importância da criação de uma
Secretaria Municipal de Turismo no âmbito da estrutura administrativa da
Prefeitura Municipal de Belém. Ato contínuo, o Coordenador Municipal de
Turismo, Sr. Fabio Haber, ressaltou que o setor estará fortalecido com a
criação da Secretaria Municipal de Turismo. Também comentou sobre a
parceria da Belemtur e Paratur no receptivo dos cruzeiros marítimos.
Finalizou solicitando o apoio do Fomentur, Setur e Paratur, dentre outros
órgãos, nas ações voltadas ao turismo municipal. Em seguida, a Sra. Gabriela
Landé, Presidente da Organização Social Pará 2000, parabenizou a ação do
receptivo dos cruzeiros e sugeriu que a Belemtur providenciasse material
promocional bilíngüe. Por fim, o Secretário fez a apresentação dos
Secretários Municipais de Turismo nomeados para a gestão 2013/2016.
Como não havia mais assuntos a serem discutidos, o Secretário agradeceu a
presença de todos, encerrando a reunião às dezenove horas e vinte minutos
(19h20). Eu, Vivianne Cavalcante Estácio, redigi a presente ata.

