ATA DA 6ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO FÓRUM DE
DESENVOLVIMENTO TURÍSTICO DO ESTADO DO PARÁ –
FOMENTUR
No dia 19 de maio de 2008, às dezesseis horas e trinta e oito minutos
(16h38), no SEBRAE, localizado a Rua Municipalidade, teve início a 6ª
Reunião Extraordinária do Fórum de Desenvolvimento Turístico do Estado
do Pará – FOMENTUR. A presidente, Ann Pontes, saudou a todos os
presentes e, de acordo com o artigo 12 e 13 do Regimento Interno, declarou
abertos os trabalhos da 6ª Reunião Extraordinária do FOMENTUR. Em
seguida, solicitou a dispensa da leitura da ata da reunião anterior, já que a
mesma foi disponibilizada previamente, e a colocou em discussão. Não
havendo quem quisesse discuti-la, declarou aprovada a ata da 29ª Reunião
Ordinária, ocorrida no dia 28 de abril de 2008. Antes de dar
prosseguimento na pauta, a presidente fez os seguintes informes: 1- Leitura
das justificativas de ausência dos senhores José Conrado e Ivanildo Pontes,
da FIEPA; do Sr. Fábio Sicília, da ABRASEL, que foi representado pelas
senhoras Simone Morelli e Betânia Castilho; e da Sra. Zelma Luzia,
Presidente do Fórum Xingu; 2- Leitura do e-mail da Empresa “Travel in
Turismo”, agradecendo o convite pela participação na 31ª AVIESTUR,
ocorrida no período de 24 a 26 de abril, em Águas de Lindóia (SP); 3Leitura do e-mail do presidente do FORNATUR, Bismarck Maia,
informando que, no dia 6 de dezembro, período em que se realizará a
FITA, ocorrerá a Reunião Ordinária daquele Fórum em Belém; 4Divulgação da repercussão das reuniões do FOMENTUR nos pólos
turísticos: “Trilhas do Marajó são modelo para Mosqueiro”, na Revista
ECO-21, matéria enviada pela jornalista Benigna da ABRAJET, que
participou da reunião em Salvaterra, no Pólo Marajó, e entrevista da
presidente da Paratur, Ann Pontes, com o jornalista Sr. Marcelo Ziliotto, da
revista “Jornal de Turismo”, que pediu informações sobre a reunião do
Fórum, em Tracuateua, no Pólo Amazônia-Atlântica; 5- Divulgação do
Guia dos Meios de Hospedagem do programa “Viaja Mais Melhor Idade”;
6- Divulgação do Guia de Restaurantes de Belém, do projeto “Caminhos do
Sabor 2008”; 7-Divulgação de matérias sobre a gastronomia de Belém na
revista “Próxima Viagem”, que foi uma ação da Gerência de Comunicação
da Paratur, e que listou Belém no ranking das cidades mais saborosas do
mundo; e na revista “Amazon View”, que divulgou “Caranguejo: o petisco
dos mangues”; 8- Divulgação da capa da revista “Folha de Turismo”, que
utilizou a imagem da revoada dos guarás, no pólo Marajó, na edição do
mês de abril em alemão. 9- Divulgação do Guia Grande Belém do GrãoPará. Concluídos os informes, a presidente fez a leitura da pauta: 1Apresentação sobre o Fórum Social Mundial, pelo coordenador local do
Fórum, o Sr. Dalton Paiva, e pela coordenadora do Comitê de Governo, a

Sra. Cleide Tavares; 2- Apresentação das Novas Tecnologias Para Atender
as Demandas do Fórum Social Mundial, das Ferramentas do Inventário
Turístico de Belém e do Guia de Serviços do Município, pelo diretor da
Companhia de Informática de Belém, o Sr. Tomaz Freitas. Concedida a
palavra ao Sr. Dalton Paiva, este apresentou os elementos gerais do Fórum:
o seu significado, os momentos chaves da sua construção na Amazônia, a
sua arquitetura, entre outros assuntos. Dando continuidade na pauta, a Sra.
Cleide Moraes apresentou as ações que estão sendo providenciadas para
assegurar a infra-estrutura e a logística operacional do encontro,
ressaltando o permanente diálogo que está sendo travado entre o governo
do Estado, a prefeitura de Belém e os organizadores do FSM. Encerradas as
apresentações, deu-se a abertura para os integrantes do Fórum fazerem suas
perguntas aos palestrantes e a presidente, quando questionada sobre a
questão do transporte para o Marajó, sugeriu que o assunto fosse tratado em
uma reunião, em Belém, com os integrantes da Câmara Intermodal do
Fórum, que seria marcada antes do Salão de Turismo. A presidente também
solicitou que o Sr. Arnoudo Andrade repassasse a prefeita de Santarém, a
Sra. Maria do Carmo, a informação dada pelo Sr. Dalton Paiva que haverá,
por parte dos movimentos sociais, reuniões preparatórias para o FSM no
município. O presidente do Foretur/Pólo Tapajós, o sr. Arnoudo Andrade,
solicitou ao sr. Dalton Paiva as seguintes demandas : que a organização do
FSM possa disponibilizar stand’s para os Pólos Turísticos do Estado
realizarem a divulgação de seus produtos turísticos aos participantes do
referido Fórum, como opção de lazer após o mesmo; e que a organização
do FSM verifique e informe o Fomentur sobre a possibilidade de
disponibilizar espaço no site do FSM para que as empresas de receptivo do
Estado possam divulgar antecipadamente seus produtos/pacotes aos
participantes a fim de facilitar a escolha do roteiro de lazer dos visitantes e
a comercialização de nossas empresas durante o evento. Em seguida,
conforme proposto pelo Sr. Álvaro Negrão do Espírito Santo da FACIAPA,
e aprovado pelos integrantes do Fórum, foi constituída uma Comissão
Especial para representar o FOMENTUR nas reuniões de trabalho do FSM,
mais especificamente, no Grupo de Trabalho do Turismo, para ser um
núcleo de interlocução do Fomentur com o referido GT. Essa Comissão
será composta pelos representantes das seguintes entidades: Álvaro do
Espírito Santo da FACIAPA, Benigna Soares da ABRAJET e o Sr.
Romualdo Angelim, do Fórum Regional do Pólo Marajó. A presidente
ressaltou a importância do Pólo Belém fazer parte do GT de Turismo e
registrou que iria reiterar junto ao GT de Turismo a necessidade de
assegurar a participação do representante do pólo Belém nas reuniões do
grupo. Em seguida, o Sr. Wady Khayat da Belemtur fez o convite ao Sr.
Dalton e a Sra. Cleide para que eles participassem da próxima reunião do
Conselho Municipal de Turismo, também registrou que iria convidar o

representante do pólo Belém. Dando continuidade na pauta, a Sra. Márcia
Mácola, que representou o Sr. Tomaz Freitas, diretor da Companhia de
Informática de Belém, apresentou o Guia de Serviços Digital do Município.
Este guia foi realizado pela Secretaria Municipal de Gestão e Planejamento
e sua elaboração foi feita a partir do inventário de todos os serviços
públicos existentes em Belém. Por fim, a presidente fez um apelo para que
os integrantes do Fórum não deixem de ir às próximas reuniões que
ocorrerão nos pólos Araguaia-Tocantins e Xingu e lembrou que, segundo o
regimento interno, três faltas consecutivas, ou cinco intercaladas, na pessoa
de seu membro titular ou suplente, sem prévia justificativa, implica no
desligamento do Fomentur. Por fim, informou que esteve em Brasília,
conversando com a Bancada Federal e que, em 2008, foi destinado para o
Turismo tanto emendas de bancada quanto emendas individuais que caberá
ao governo do Estado executar o valor de R$ 41.700.000,00(quarenta e um
milhões e setecentos mil reais). Desse valor, R$30.000.000,00(trinta
milhões de reais) foram emendas de bancada e R$11.700.00,00(onze
milhões e setecentos mil reais) foram de emendas individuais. Em termos
de emendas individuais, foram destinados R$10.700.00,00(dez milhões e
setecentos mil reais) para investimentos em infra-estrutura turística e
R$1.000.000,00(um milhão de reais) para promoção de eventos internos.
Com relação aos R$ 30.000.000,00(trinta milhões de reais), a presidente
propôs três ações aos parlamentares: R$21.000.000,00(vinte e um milhões
de reais) para o Plano de Mídia do Fórum Social Mundial;
R$3.000.000,00(três milhões de reais) para o Plano de Mídia da Campanha
de Prevenção e Enfrentamento à Exploração Sexual de Crianças e
Adolescentes no Turismo e R$6.000.000,00(seis milhões de reais) para o
Plano de Divulgação do Estado do Pará no Mercado Nacional. A presidente
lembrou que deputados e senadores têm legitimidade para dar outra
destinação aos recursos da emenda de Bancada e que as ações apresentadas
foram meras indicações. A presidente reconhece o apoio da Bancada
Federal e lembrou aos integrantes do Fórum que a FITA será financiada
com recursos de emenda individual do deputado Wladimir Costa e que este
ano ele destinou o mesmo valor, de R$2.000.000,00(dois milhões de reais)
para infra-estrutura turística. Não tendo mais o que ser discutido ou votado,
a presidente agradeceu a todos pela presença e deu por encerrada a reunião
às vinte horas (20h:00). Nada mais tendo a tratar, eu, Cristiane do Socorro
Monteiro Barros, redigi a presente ata que depois de lida e aprovada será
assinada por todos.

