ATA DA 10ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO FÓRUM DE
DESENVOLVIMENTO TURÍSTICO DO ESTADO DO PARÁ –
FOMENTUR
No dia 02 de junho de 2009, às nove horas e quarenta e seis minutos (09h46min), no
auditório da Paratur, teve início a 10ª 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 os artigos 12 e 13 do Regimento Interno
do Fórum, declarou abertos os trabalhos da reunião extraordinária. Em seguida, o Sr.
Ruy Martini, representante da Abav/Pa, solicitou a palavra para informar ao colegiado
que, no dia primeiro de junho do corrente ano, tomou posse como presidente do
Conselho Municipal de Turismo – Comtur e que este gostaria de sugerir, como pauta de
reunião do Fomentur, uma discussão acerca da não seleção do Estado para sediar um
dos jogos da Copa e que, a partir dessa discussão, fosse encaminhado um
posicionamento do Fórum sobre o assunto à Governadora. Em ato contínuo, o relator da
Comissão Especial, o Sr. Gabriel Peixoto, iniciou a apresentação do relatório que fora
construído a partir das analises, pesquisas e discussões com os integrantes da Comissão.
O relator, em linha geral, abordou os seguintes assuntos: o quadro habitacional em
Belém e seu respectivo déficit; mapas da área da Pirelli; citação das declarações do Sr.
Valmir Ortega, na época Secretário de Estado do Meio Ambiente – Sema, sobre o
interesse do Governo em preservar a área da Pirelli; registro do projeto do Governo que
trata da implantação de um programa habitacional e de lazer, visando ao
desenvolvimento e à ocupação da área antropizada; bem como, da criação de uma Área
de Preservação Permanente – APP pela SEMA; parecer do Deputado Carlos Martins
favorável à aprovação do Projeto de Lei Nº. 40/2009 que autoriza o Governo do Estado
a fazer um empréstimo junto à Caixa Econômica Federal, no valor de até R$ 150
milhões, que será destinado à execução do programa habitacional que será implantado
na área da antiga Fazenda Pirelli; foram estes alguns dos temas constantes no referido
relatório. Encerrada a apresentação, os senhores, Ivaldo Silva, representante da Sedect, e
o Sr. Nelson Sanjad, representante do Museu Emílio Goeldi, solicitaram à presidente
Ann Pontes a possibilidade de envio, por e-mail, do relatório apresentado, para que
estes pudessem ter melhor conhecimento do trabalho produzido pelo relator. Em ato
contínuo, o relator lembrou que a área da Pirelli fora desapropriada pelo Governo da
época e que a mesma tinha como destinação o turismo, por intermédio da
implementação do Parque Amazônia. O Sr. Nelson Sanjad perguntou o porquê do atual
Governo ter escolhido a área da Pirelli para o programa habitacional. O Sr. Ivaldo Silva,
integrante da comissão, informou que, para o governo não perder a possibilidade de
captar o valor de R$150 milhões, este indicou a área da Pirelli por ser de propriedade do
Estado. Em seguida, o Sr. Ruy se manifestou sobre o assunto, registrando que não resta
dúvida de que a construção de conjuntos habitacionais gerará agressões ambientais na
área e que, mais do que nunca, após o Pará perder a possibilidade de sediar um dos
jogos da Copa de 2014, seria importante a construção de um parque de turismo na área
da Pirelli. Em seguida, o Sr. Arapiraca da Silva, coordenador da Câmara Setorial Sócioeconômico, solicitou a palavra para parabenizar o Sr. Ruy Martini pela posse do
Comtur; bem como, para consultar o colegiado sobre a possibilidade do representante
da SEMA, o Sr. Jorge Maurício Machado da Silva, apresentar algumas informações
complementares sobre a destinação que será dada a área da Pirelli pelo Governo. Após a
manifestação favorável dos participantes da reunião, o Sr. Jorge Maurício, por
intermédio de um mapa da área, procurou identificar a extensão da fazenda Pirelli, bem
como, a área onde será implementado o projeto habitacional, a área do Parque
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Ambiental de Belém, da Embrapa e a da Área de Proteção Ambiental dos Mananciais
de Abastecimento de Água de Belém - APA de Belém. Em ato continuo, o Sr. Álvaro
do Espírito Santo, representante da UFPA, se manifestou dizendo que, o Governo
passado tinha um projeto de Ecoturismo para a área e que o atual não tem. Em seguida,
foi feito o seguinte encaminhamento pelo colegiado: a secretária do Fórum deverá
enviar, por e-mail, a todos os integrantes do Fomentur, o relatório apresentado para que
este sirva de subsídio aos mesmos no momento da discussão e votação da matéria, que
ocorrerá no próximo dia 15 de junho. Por fim, foi deliberada a pauta da próxima reunião
extraordinária, de 15 de junho de 2009: - discussão e votação da indicação de uso da
área da Pirelli pelo Fomentur; - discussão e encaminhamentos do Fórum sobre a Copa
de 2014. Nada mais tendo a tratar, eu, Vivianne Cavalcante Tavares, secretária do
Fomentur, redigi a presente ata que, depois de lida e aprovada, será assinada por todos.
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