ATA DA 70ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO FÓRUM DE DESENVOLVIMENTO
TURISTICO DO ESTADO DO PARÁ – FOMENTUR
Aos vinte e quatro dias do mês de junho de dois mil e treze, às dezesseis
horas e trinta minutos (16h30), no décimo andar da sede da Associação
Comercial do Pará - ACP, teve início a 70ª Reunião Ordinária do Fórum de
Desenvolvimento Turístico do Estado do Pará – Fomentur. O Secretário de
Estado de Turismo e Presidente do Fórum, Adenauer Góes, colocou a ata
da última reunião em discussão. Não havendo manifestação dos
presentes, a mesma foi aprovada por unanimidade. Em seguida, passou a
palavra ao Professor Álvaro Negrão do Espírito Santo que fez uma
homenagem senhor Carlos Alberto Araújo Ribeiro, falecido no dia quinze
de junho de dois mil e treze. Após a homenagem, o Secretário solicitou
que as palavras ficasse anexa (ANEXO 01) a presente ata e que fosse dada
uma salva de palmas em memória ao homenageado. Em continuidade a
pauta, o Coordenador de Ordenamento Turístico do Ministério do
Turismo, Senhor Philippe Fauguet Figueiredo iniciou a apresentação sobre
o Programa de Regionalização no Brasil – As Diretrizes Operacionais, ao
término, o Secretário informou estar aberto o espaço para debater o tema
apresentado e expos um pequeno comentário sobre o tema da
regionalização. Dando continuidade, passou a palavra ao Senhor José
Maria, representante dos Argonautas, o mesmo elogiou a iniciativa do
projeto do Ministério do Turismo, lembrou que o setor privado poderia
usar o projeto de regionalização e se colocou a disposição para contribuir
com o Fórum não só como representantes dos Argonautas mas como
representante parlamentar. Em seguida o representante do Sindetur,
Senhor Joacyr Rocha fez um breve comentário sobre as instâncias de
governança, sobre o polo Belém e os sessenta e cinco destinos indutores e
ao término perguntou ao Senhor Phelipe Fauguet como poderia as
instâncias de governança atuar e interagir através deste projeto de
regionalização? O Senhor Philipe, respondeu que Belém é um destino do
todo, falou do Conselho Municipal do Turismo e disse não ter todas as
respostas com todas as demandas e falou em alinhar os 65 destinos para
trabalhar em conjunto com o programa. O Secretário antes de passar a
palavra para a Presidente a Abav, Rose Larrat, mencionou um dos
informes, sobre o aniversário de quarenta anos de fundação da ABAV e de
sua importância no negócio turístico. Tendo a palavra, a Senhora Rose
Larrat, agradeceu a menção e a presença dos integrantes do Fomentur no
anivérsario da Abav e em seguida perguntou ao Senhor Phelipe Fauguet,
sobre o Cadastur, se através desse programa de regionalização do turismo
será feita uma fiscalização das prestadoras de serviços turísticos nos
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estados e municípios, e se esta fiscalização será feita através do Cadastur?
O Senhor Phelipe Fauguet respondeu que sairá uma portaria onde
constará de que maneira essa fiscalização se dará. O Secretário reforçou
que é pertinente e relevante a pergunta da ABAV, solicitou que o Senhor
Phelipe registrasse isso, lembrando que as empresas precisam de
segurança e fiscalização. O Senhor Phelipe Fauguet afirmou que a
fiscalização está dentro do eixo da qualificação. Em seguida o Secretário
perguntou se alguém gostaria de se manifestar, não havendo manifestação
passou a palavra ao Senhor Fernando Acatauassú que falou sobre o
Estado do Pará ser continente e desde o Governador Almir Gabriel,
lutamos para que as distâncias sejam diminuídas e perguntou ao
Presidente do Forum, como Secretário, como está o navio que trará os
habitantes do Marajó em três horas para Belém? O Secretário respondeu
esperar dar esta boa notícia muito em breve, mas que, em nem um
momento ninguém ouviu que ele tenha dito que virá em uma data
específica, e finalizou mencionando uma frase que sempre tem dito: “Eu
serei um Secretário de Turismo frustrado, se ao final da minha missão
nós não tivermos conseguido viabilizar como estado um novo momento
para o transporte para o Marajó” Aguarda também esta solução, que
está sendo conduzida e tratada. Em seguida o representante da ABETA o
Senhor Gelderson Pinheiro tomou a palavra falando sobre fiscalização e
sobre conflito no tráfego intermunicipal. Ao término, o secretário solicitou
que baseado no assunto que o Senhor Gelderson abordou, que Sr Philipe
anotasse por gentileza, que no momento que se discute, se debate isso, é
que a região amazônica tem uma questão especial nesse arranjo produtivo
de ter transporte
importante para a mobilização de pessoas e
consequentemente de turistas, uma situação que podemos dizer que é
única no Brasil, pois quem utiliza-se de rios não utiliza como na Amazônia.
É preciso que se estude uma solução pertinente que contemple o
transporte fluvial, não me refiro aos cruzeiros fluviais, mas aos roteiros
marítimos e exemplificou o transporte fluvial para as ilhas do município de
Belém, pois são 39 ilhas, e existe estratégias para que algumas delas
pudessem ser mais valorizadas no ponto de vista de roteiros, que
poderiam ser contemplados os principais insumos do produto turístico
entre os quais a cultura e a natureza, e “se formos analisar a legislação
pertinente a nível nacional no que diz respeito ao transporte fluvial, isso
viabiliza, o próprio transporte como atividade turística”. Dando
continuidade, o Secretário chama a Dra Conceição Silva, que é Diretora de
Produtos Turisticos da SETUR, solicitou que ela se manifestasse, e afirmou
que a mesma tem sido a representante maior nesses tempos atuais em
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relação ao turismo, e solicitou que estivesse em ata o seguinte : “O meu
agradecimento do quanto você tem contribuído não apenas a nível de
Estado, a nível regional mas também a nível nacional, com os assuntos
maiores de turismo dentre eles a questão do produto turístico e da
regionalização”. Tendo a palavra, Doutora Conceição agradeceu ao Doutor
Adenauer e a todos os presentes, solicitou que os presentes analisassem
com atenção o material entregue a eles, mencionou que em relação ao
Ministério do Turismo, todos contribuíram para que o mesmo tivesse uma
outra cara e que o Estado do Pará com mais quatro estados do Brasil,
foram selecionados para darem esta contribuição pelo avanço que
aconteceu em seus territórios não sendo o mérito somente da Paratur ou
da Setur mas de todos que contribuíram para que hoje o Pará fosse
considerado um estado de vanguarda pelo Ministério do Turismo dando a
sua contribuição técnica. Agradeceu a Paratur e Setur, pela confiança dada
a ela em representar o Pará, e estar contribuindo na política nacional.
Após aplausos, o Senhor Phelipe ratificou o imenso agradecimento ao
estado, e a Doutora Conceição Silva por seu profissionalismo e
contribuição em todo esse processo. Dando continuidade ao fórum, o
Secretário, antes de passar a palavra a Paratur, através da Senhora
Jacqueline Alves, Diretora de Mareting da Setur, leu os informes que viajou
ao Suriname de dez a treze de Junho, com a Doutora Fátima Gonçalves
que é Diretora de Politicas para o Turismo da Setur, e falou do interesse do
Suriname em fortalecer as ações junto com o Pará, que brevemente terá
um intercambio entre jornalistas de Curaçau, Suriname e Caiena. Outro
informe foi sobre reuniões a respeito das dificuldades do turismo náutico e
transporte fluvial, falou sobre o sétimo workshop do Prodetur, e sbre uma
reunião estratégica com o Deputado Nicias Ribeiro sobre polo Xingú.
Reunião com embaixador no Brasil da Alemanha sobre aviação, e numa
parceria com a Infraero, trabalhando também com o senador Flexa Ribeiro
e o Vice-governador Helenilson Pontes, no trabalho de poder ter voos
internacionais no aeroporto de Belém. No dia vinte e sete de junho estará
no município de Curuçá, certificando os profissionais na prestação de
serviços com o programa do PQTUR, que trabalha com profissionais de
turismo e cento e quinze profissionais receberão seus diplomas em
diversas áreas. Em seguida a Senhora Jaqueline inicia sua fala sobre a FITA
e outras ações de marketing da Paratur. Disse que na última reunião falado
sobre a participação na WTM, e dando continuidade as ações a Paratur
participou em São Paulo de evento que congrega os agentes de viagem. A
Paratur realizou com chefes de cozinha no Rio de Janeiro o Evento Pará
Bom de Mesa trabalharam no Leblon, com barracas e levaram os
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produtores, falou sobre a diversidade utilizada pelos chefes de cozinha.
Participaram de Jantar beneficente para crianças e fizeram um leilão de
uma peça doada pelo São José Liberto. Levaram o chefes de cozinha para o
morro Canta Galo. Conseguiram com todas essas ações trabalhar tanto no
Rio de Janeiro como em Angra dos Reis, totalizando cento e quatro
agencias de viagens e apresentaram o roteiro Pará - oito dias e sete noites
e dentre essas ações a parceria com a Amazon Sat que tem um acesso de
mais de dois milhões de pessoas, através de transmissão direta online e
transmissão via satélite. Falou sobre a disputa onde o Pará foi
contemplado para dois mil e dezessete com o Congresso de Ginecologia e
Obstetricia com mais de oito mil participantes. Falou sobre a Fita – Feira
Internacional de Turismo da Amazônia que será de vinte quatro a vinte e
sete de abril de dois mil e quatorze. Dando continuidade ao Fórum o
Senhor Orlando Rodrigues falou sobre o objetivo de manter convênio com
a Belemtur, Setur e Hangar que deseja reunir e ver qual o papel de cada
um destes. Sente que o papel de cada um deve ser melhor definido,
solicita marcar uma reunião para propor que a Setur trabalhe junto com as
entidades. Em seguida o Scretário mencionou que se todos trabalharem
juntos serão mais fortes na implantação do Plano Estratégico de Turismo,
gerando emprego, multiplicando renda melhorando a qualidade de vida
do povo deste estado e todos serão contemplados. Finalizando a pauta do
fórum, o Secretário falou sobre o Prêmio de Jornalismo que iria ocorrer no
dia vinte e oito de junho às dezenove horas na Estação das Docas, e chama
Senhora Benigna Soares, Acessora de Comunicação da Paratur para falar
sobre o prêmio, que em resumo informou que a premiação tem o objetivo
de fortalecer a cadeia do turismo, mas acima de tudo reconhecer os
profissionais de comunicação que divulgam o turismo do Pará. Informou
que é o único Prêmio de turismo do Brasil com essa natureza e o próprio
Ministério do Turismo reafirmou que é o único Prêmio da Amazônia para o
profissional de comunicação que entende o turismo como atividade
econômica que fomenta desenvolvimento e gera renda. Em seguida o
Secretário tomou a palavra, ratificou sobre a data e hora do Prêmio de
Jornalismo, informou que a Setur, está em novo endereço, localizada na
avenida Gentil Bittencourt, numero quarenta e três e o telefone de
contato é o trinta e um dez cinco mil. Relembrou que a SETUR tem um
projeto chamado de Incubadora de Eventos que visa trabalhar meia dúzia
de eventos no estado do Pará numa visão de economicidade e são eles:
Bragança com a Marujada, Festival de Carimbó de Marapanin, Paixão de
Cristo em Barcarena, Círio de Santo Antônio de Oriximiná, Festival Junino
de São Caetano de Odivelas que se chama Boi-Tinga e Sairé. Em seguida
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passou a palavra ao Senhor Ricardo Cardoso da Abrasel que falou sobre o
ultimo Evento da Incubadora de Eventos em São Caetano de Odivelas. O
Secretário deu as boas vindas no Fomentur ao novo Secretário da
Belemtur o Senhor Maikeen Emanuel Santos de Sousa e para finalizar
passou a palavra ao superintendente do Banco da Amazônia o Senhor Luis
Feio que falou sobre o FNO, que consta em anexo nesta ata.(ANEXO 02)
Em seguida o Secretário informou a presença do Senhor Carlos Alberto
Ramos Silva e do Senhor Francisco Silva, representantes do Banco do
Brasil, e mencionou a ausência dos representantes da Caixa Econômica
Federal. Como não havia mais assunto a ser discutido, o Secretário
agradeceu a presença de todos, encerrando a reunião às dezenove horas
(19h00). Eu, Leila Alessandra Costa Prado, redigi a presente ata.
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