ATA DA 13ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO FÓRUM DE
DESENVOLVIMENTO TURISTICO DO ESTADO DO PARÁ – FOMENTUR
No dia 14 de agosto de 2009, às oito horas e trinta minutos (8h30min), no auditório da
Companhia Paraense de Turismo, teve início a 13ª Reunião Extraordinária do Fórum de
Desenvolvimento Turístico do Estado do Pará – Fomentur. A presidente Ann Pontes
saudou a todos e, de acordo com os artigos 12 e 13 do regimento interno, declarou
abertos os trabalhos. Em seguida iniciou a leitura dos informes: 1- Justificativas de
ausência de oito integrantes do Fomentur: Belém Convention & Visitors Bureau, devido
à viagem do titular e do suplente; Polo Araguaia Tocantins, devido a compromissos
previamente assumidos pela presidente no município; Polo Tapajós, devido à viagem de
trabalho do presidente na região; Secult, devido à participação da titular em reunião de
Planejamento Estratégico da Secretaria; Ong Argonautas, devido a problemas de saúde
do titular, o Sr. José Maria Reis está de atestado médico; SEMA, devido à participação
do titular e do suplente em curso de capacitação; Polo Marajó, devido à recuperação de
cirurgia no coração do presidente e, na oportunidade, o Sr. João Lima, comunicou o
afastamento dele pelo período de 90 dias; Sindetur, devido a compromissos previamente
assumidos pelo presidente; 2 – Apresentação dos nomes dos novos representantes do
Polo Araguaia no Fomentur: Vanuza da Silva Barbosa (titular) e Abraão Lopes
Pimentel (suplente); 3 – Leitura do e-mail enviado pelo Sr. Francisco Rocha,
representante da ABBTUR/PA, informando sobre a convocação de uma reunião com os
membros da Comissão Especial da Copa 2014 e o não comparecimento destes, bem
como, do declínio deste em permanecer como coordenador da referida Comissão. A
presidente Ann Pontes, ao constatar a ausência do Sr. Francisco na reunião, sugeriu ao
colegiado que o assunto foi tratado tão logo este estivesse presente; 4 – Registro da
participação da Paratur e do Fomentur no Grupo de Trabalho, constituído pelo governo
do Estado, que irá desenvolver estudos e promoverá a criação de unidade de
conservação na antiga “Fazenda Pirelli”; 5 – Leitura do convite da Câmara Municipal
de Belém para que a Paratur participasse de Sessão Especial, cujo objetivo era o de
discutir as questões inerentes à retirada dos trabalhadores do comércio informal do
centro comercial de Belém. Na oportunidade, a presidente Ann Pontes informou que a
Prefeitura de Belém havia encaminhado à Paratur um ofício no qual é relatado o
processo de desocupação da Avenida Presidente Vargas e esta, na oportunidade,
consultou o colegiado sobre o encaminhamento que deveria ser dado ao assunto, isto é,
convidar o presidente do Sindicato dos Trabalhadores Informais, o Sr.Raimundo José
Raulino de Seixas, para fazer a entrega do ofício ao mesmo em reunião do Fomentur ou
preparar ofício, em nome do Fomentur, encaminhando ao presidente do Sindicato cópia
do relato enviado pela Prefeitura. O colegiado deliberou pelo envio do oficio ao
Presidente do Sindicato; 6 – Divulgação de reportagem na revista de bordo da TAM, na
qual a atriz paraense, Dira Paes, enumera as dez razões para se conhecer Belém do Pará;
7 – Divulgação dos nomes dos representantes do polo Amazônia Atlântica (FORTUR),
recém-eleitos na instância de governança: Josilene Melo Casseb (presidente) e Ranilson
Castro Trindade (vice-presidente), os quais participarão das reuniões do Fomentur na
qualidade de titular e suplente, respectivamente; 8 – Divulgação de reportagem, na
revista “Folha do Turismo Brasil”, no mês de julho, sobre as cidades de Belém e
Santarém, enquanto cidades selecionadas pelo Ministério do Turismo para compor o rol
dos 65 destinos indutores da atividade turística no País; 9 – Divulgação de matéria
postada no jornal “ Diário do Pará”, do dia 22/07/2009, sobre a seleção da Amazônia e
das Cataratas do Iguaçu no rol das 28 finalistas para eleição das sete maravilhas da
natureza. Encerrado os informes, a presidente solicitou a dispensa da leitura da ata
anterior, já que esta havia sido encaminhada com antecedência aos integrantes do
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Fomentur, e, em seguida, colocou em discussão a ata da 43ª Reunião Ordinária do
Fomentur, como não houve quem quisesse discuti-la, a presidente declarou aprovada a
referida Ata. A presidente Ann Pontes, ao constatar a presença do Sr. Francisco Rocha,
solicitou que este ponderasse sobre a decisão de não coordenar os trabalhos da
Comissão Especial da Copa 2014. Ao ser concedida a palavra ao Sr. Francisco, este
argumentou que estava declinando do papel de coordenador não apenas pela falta de
participação dos membros na reunião da Comissão; mas, também, pelo fato de ter que
viajar, nos próximos dias, com muita assiduidade, devido a compromissos assumidos
em sua atividade particular, de modo que não teria condições de se dedicar na função de
coordenador. A presidente, diante da manifestação do Sr. Francisco, ressaltou que a
referida Comissão não poderia ficar sem coordenação e que outro integrante deveria
assumi-la. O Sr. Ruy Martini, presidente da Abav/PA, se propôs a coordenar a
Comissão Especial da Copa 2014, o que foi aceito por todos os presentes. Na
oportunidade, o Sr. Ruy Martini manifestou o interesse de repassar três informes: 1 –
Que tomou conhecimento que a lancha que faz o transporte para o Marajó vai deixar de
operar e solicitou que o Fórum procurasse averiguar a veracidade dos fatos. A
presidente solicitou que a representante da Segov, a Sra. Érica Miguel, pudesse se
manifestar sobre o assunto e esta informou que, em breve, encaminharia, por e-mail,
uma solicitação de reunião com os integrantes da Câmara Setorial Intermodal para tratar
especificamente dessa questão; 2 – Que tomou conhecimento, também, que a
Companhia de Portos e Hidrovias será extinta e que passará a fazer parte da Secretaria
de Transportes. A presidente propôs que esse assunto também fosse tratado na reunião
que ocorrerá na Segov; 3 – Que o Fórum o ajudasse a conseguir uma reunião com o
Ibama, pois o mesmo não obteve sucesso junto ao órgão e há empresários interessados
em desenvolver um empreendimento turístico voltado para a pesca esportiva (pesque e
solte). A presidente sugeriu que o Sr. Ruy formalizasse o pedido e informasse o local
onde o empreendimento seria desenvolvido, pois dependendo da área indicada, a
solicitação seria encaminhada ao Ibama (se fosse área da União) ou à Sema (se fosse
área do Estado), o que foi aceito pelo presidente da Abav/PA. Em seguida a presidente
fez a leitura do primeiro item pauta: Abav/ 2009. Em seguida a presidente passou a
palavra para a Sra. Jaqueline Alves, gerente geral de marketing da Paratur, que
apresentou a metragem e o custo do piso da Abav/2009, o mesmo do ano passado, e
que, se houvesse concordância do colegiado, poderia ser custeado com os recursos da
verba descentralizada nacional, repassada pelo MTur. Esta informou ainda que foi
enviado um ofício ao Hangar, propondo a mesma parceria dos anos anteriores, isto é, a
Paratur assegura o custeio do piso e o Hangar o custeio com a montagem do estande. Na
oportunidade o Sr. Álvaro do Espírito Santo, representante da Universidade Federal do
Pará – UFPA propôs que o Fomentur definisse uma estratégia para que o uso da verba
pudesse ser mais eficiente no sentido de atrair fluxo turístico e que esta não fosse usada
somente para as diretrizes apontadas pelo Ministério do Turismo, mas que a Paratur
pudesse diversificar a aplicação dos recursos, para alcançar a otimização dos resultados,
e que isso não se daria se o Estado só se fizesse presente nos grandes eventos, pois os
mesmos na maioria das vezes não geram grandes negócios para o Estado e só
consolidam os destinos turísticos que já são conhecidos. O Sr. Ruy Martini discordou da
colocação feita pelo o Sr. Álvaro, pelo fato de o Estado não poder ficar ausente, nos
grandes eventos, pois além de perder notoriedade, perde, também, prestigio perante o
Ministério do Turismo e os outros Estados. A presidente Ann Pontes ponderou que,
naquele momento, fossem definidas, pelo colegiado, as linhas gerais do uso das verbas
descentralizadas nacional e internacional, pois, no próximo item da pauta, seriam
constituídas as câmaras temáticas do Fomentur e, em uma câmara específica, seriam
definidos os eventos que o Estado deverá participar. A presidente registrou que o
desafio está em assegurar recursos no orçamento do Estado para ampliar a participação
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do Pará nos eventos, já que, atualmente, a Paratur só conta com esses recursos do
Ministério do Turismo para promover o Pará e um dos critérios adotados, pelo MTur,
para definir o quanto de recursos a ser repassado a cada estado é, exatamente, o de
participação nos eventos programados pelo MTur, de forma que a não participação do
Pará, nesses eventos, acarretará na redução do repasse da verba descentralizada já para o
próximo ano, além de configurar, de fato, uma desconsideração para com o Ministério
já que este possibilita que a Paratur tenha algum recurso para promover o Estado. Em
seguida a Sra. Jacqueline Alves (Gerente de Marketing da Paratur) propôs, como linhas
gerais, para aplicação das verbas descentralizadas nacional e internacional, as seguintes
ações: participação na Abav 2009, produção de material promocional, realização de
workshop e inserções publicitárias. O que foi aceito pelo colegiado. Encerra a discussão
do primeiro item da pauta, a presidente fez a leitura do segundo: Conclusão do
Planejamento Estratégico do Fomentur. Em seguida, a Sra. Jacqueline passou a
conduzir os trabalhos de conclusão do planejamento estratégico do Fomentur e, após
deliberação do colegiado, este passará a contar com cinco câmaras temáticas, as quais
terão, por sua vez, um coordenador: a) Câmara de Transporte Intermodal, coordenadora:
Érica Miguel (Segov); b) Câmara de Comercialização de Produtos Turísticos,
coordenador: Ruy Martini (Abav/Pa); c) Câmara de Planejamento e Políticas Públicas,
coordenador: Leonardo Condurú (Paratur); d) Câmara de Captação de Investimentos
para Equipamentos e Serviços Turísticos, que ficou sob a responsabilidade do
Sebrae/Pa, faltando a indicação do nome do coordenador pelo órgão; e) Câmara de
Regionalização do Turismo, coordenadora: Conceição Silva (Paratur). Encerrados os
trabalhos do segundo item da pauta, a representante da Famep, Sra. Izabel Pantoja,
propôs a inclusão, como um dos itens da pauta da próxima reunião, a apresentação do “I
Congresso das Cidades Amazônicas”, o qual trará a temática do turismo na sua
programação, o que foi aceito por todos. A presidente lembrou que o colegiado já havia
definido os itens da pauta da próxima reunião e que, com a aprovação desse último
item, a reunião passará a ter os seguintes temas: I) Apresentação do “I Congresso das
Cidades Amazônicas”, que será feita pelo Secretário Executivo da Famep, o Sr. Josenir
Nascimento; II) Apresentação da Associação Internacional de Drama/Teatro e
Educação - IDEA 2010, que será realizada pelo Sr. Gobira; III) Apresentação dos
coordenadores das Câmaras temáticas. Por fim, a presidente informou que a próxima
reunião será realizada no dia 31 de agosto de 2009, agradeceu pela presença e encerrou
a reunião às onze horas (11h00). Nada mais tendo a tratar, eu, Priscila Milena
Gonçalves Melo, redigi a presente ata que, depois de lida e aprovada, será assinada por
todos.
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