ATA DA 2ª REUNIÃO DO FOMENTUR-PA

Ao vigésimo nono dia do mês de setembro, do ano de dois mil e três (29-09-03), às
dezessete horas (17 horas), na sala de reuniões, localizada na sede da Federação das
Indústrias - FIEPA, reuniram-se as instituições integrantes do Fórum de Desenvolvimento
Turístico do Estado do Pará, assim representadas: Companhia Paraense de Turismo PARATUR (Adenauer Góes - titular e Conceição Silva - suplente), Museu Emílio Goeldi (
Antonio Carlos Lobo Soares - suplente), Banco da Amazônia S.A ( Carlos Alexandre
Abati), Caixa Econômica ( João Hudo Barral de Miranda - suplente), Federação das
Associações Comerciais, Industriais e Agropastoris do Pará - FACIAPA (Álvaro Negrão do
Espírito Santo - titular), Federação da Agricultura do Estado do Pará - FAEPA ( Maria das
Graças Batista de Miranda Barbosa -suplente), Federação da Indústrias do Pará - FIEPA
(Ivanildo Pontes - suplente), Sindicato de Hotéis, Restaurantes, Bares e Similares do
Estado do Pará - SHRBS (Paulo Araújo Leal Martins - suplente), Belém Convention &
Visitors Bureau ( Fátima Gonçalves - suplente), Associação Brasileira de Agência de
Viagens - ABAV (Antônio Santiago - titular ), Associação de Guias de Turismo do Brasil AGTURB-PA ( Cléa Regina Ribeiro Caracciolo - titular e Jorge Breogan - suplente) e
Associação dos Bacharéis em Turismo - ABBTUR-PA (Francisco Carlos Souza da Rocha
- titular), pela Especial de Promoção Social (Olavo Gomes Pereira - titular e Aldenize
Maria Vaz Fernandes - suplente), Banco do Brasil ( os Senhores Paulo Henrique Correia
e José B. Capeloni Jr.), pelo Sindicato dos Trabalhadores em Agências e Empresas de
Turismo - SINTRATUR (Adilson Pedro da Silva - titular), pela Secretaria Especial de
Proteção Social (Rosemary Balduino de Souza Lopes), pela Federação do Comércio do
Estado do Pará - FECOMÉRCIO (Neil Henriques - suplente), pela União de Vereadores
do Estado do Pará - UVEPA ( Maria do Socorro dos Santos Silva - tiutar), pelo Ministério
do Turismo (Kátia Moraes - articulista). O Presidente do Fórum fez a abertura lendo os
itens da pauta: 1) leitura e assinatura da ata da 1ª reunião; 2) discussão e aprovação do
Regimento Interno, 3) apresentação do documento Turismo no Novo Governo;
Apresentação das peças promocionais da CVC e 5) O que ocorrer. Em ato contínuo, o
Presidente informou aos presentes da presença do Senhor Danilo Remor, Presidente da
FIEPA e o convidou a proferir palavras com vistas a abertura da Reunião e agradeceu ao
Dr. Danilo Remor a cessão do espaço para realização da reunião. Dando seqüência, o
Presidente da FIEPA reportou-se ao momento que o setor turismo do estado está
vivendo, falou da realização de grandes eventos, a exemplo da Feira Internacional da
Madeira e da demanda por serviços que este segmento de eventos requer e o impacto
econômico desses eventos, se manifestou dizendo da necessidade de infra-estrutura
(centro de eventos) e de mais hotéis na cidade, falou ainda das condições que Belém
possui para ser um grande centro de captação e realização de eventos. Informou aos
presentes da conversa que teve com o Governador, Dr.Jatene, sobre a proposta de
transformar os galpões da Companhia Docas do Pará, de números 4, 4 A, 5, 6, e 6A em
espaço para atender a realização de eventos, finalizando parabenizou a PARATUR pelo
trabalho de promoção que vem sendo implementado, citando alguns veículos de
comunicação, a exemplo da Veja, Época e Isto É que têm publicado matérias enfocando
as atrações turísticas do Pará em ato contínuo pediu permissão para se retirar da reunião
em função de compromissos de sua agenda. Após, o Presidente do Fórum iniciou a
reunião pelo primeiro item da pauta dizendo aos presentes que a ata tinha sido enviada
anteriormente via e-mail aos participantes para que os mesmos tecessem seus
comentários e se manifestou informando que o Museu Emílio Goeldi, A Associação de

Guias e a Secretaria Especial de Promoção Social foram os membros que enviaram
considerações; considerações essas que foram incorporadas ao texto e que perguntou
se dessa forma poderia considerar a ata estava aprovada, visto não haver mais
manifestações, isto posto e com a aprovação dos presentes pediu que todos assinassem
a ata, no que foi prontamente atendido. O Presidente do Fórum teceu comentários sobre
a criação do e-mail do grupo e da falta de adesão dos membros, reforçou na ocasião o
pedido para que todos cadastrassem seus e-mails, enfatizando a necessidade de se ter
um mecanismo ágil de comunicação entre os membros do Fórum . Após essas
colocações se manifestou sobre o segundo item da pauta o Regimento Interno do Fórum,
dizendo que a Secretaria Especial da Produção havia enviado por escrito suas
considerações e que a Associação de Guias, também, havia apresentado considerações
sobre o Regimento, após e com base no documento apresentado pela Secretaria Especial
da Produção abriram-se as discussões sobre o regimento, tendo a FACIAPA, o Museu
Emílio Goeldi, a Secretaria Especial de Proteção Social, a Secretaria Especial de
Promoção Social, a Representante do Ministério do Turismo e a Associação de Guias
dado suas contribuições para ajustar o Regimento. O representante da FACIAPA, Álvaro
Negrão do Espírito Santo, falou do projeto de lei do Deputado Artur Tourinho enfatizando
a necessidade da criação do Conselho Estadual do Turismo e indagou se as duas
instituições Fórum e Conselho não estariam se sobrepondo com relação aos seus
objetivos. A representante da Secretaria Especial de Proteção Social, Sra. Rosemary,
falou dos objetivos, das finalidades da estrutura de um Conselho e de um Fórum, concluiu
dizendo que uma não excluia a outra. o Presidente do Fórum se manifestou assim
dizendo: Álvaro, nós estamos acompanhando o processo do Projeto de Lei, vamos deixar
avançar o processo. Após revistos todos os itens do Regimento, o Presidente perguntou
aos presentes se havia mais alguma consideração sobre o tópico e não havendo mais
considerações pediu a votação para aprovação do regimento, o qual foi aprovado por
unanimidade. As considerações serão incorporadas ao texto e o Regimento será entregue
na próxima reunião. Passando ao terceiro item da pauta, o Presidente fez a leitura do
documento Turismo no Novo Governo e teceu comentários sobre as ações que estão
sendo desenvolvidas pela PARATUR, destacou a Pesquisa do Círio, que será
desenvolvida durante os quinze dias da festividade da quadra nazarena, pediu ao
representante da FACIAPA que desse os informes sobre a realização dos Workshops de
Formatação de Produtos Turísticos, acontecidos em Santarém e Oriximiná, no período de
22 a 28 de setembro e fez menção especial à parceria do Governo do Estado e do Belém
Convention Bureau, dizendo que o setor já estava visualizando os resultados dessa ação,
visto que antes dessa parceria a CVC enviava uma média de 7 a 8 passageiros por
semana para os estado e que agora estava mandando cerca de 50 pessoas. Informou,
ainda, que essa parceria estava sendo revista para que fosse dado ênfase ao destino e
que isso tinha sido uma solicitação da Operadora, com a qual o Governo concordou,
tendo inclusive estendido o tempo de permanência da Campanha de três para quatro
meses, falou, ainda que a CVC vai operacionalizar vôos charters, de forma rotineira para
o Estado, já a partir do final de outubro, pediu aos representantes do trade de turismo que
se empenhe mais nas soluções dos problemas que estão acontecendo nos hotéis, com
relação às reservas de hospedagem, citando o caso que aconteceu com a equipe do
programa do Luciano Hulk que ficou sem hospedagem, apesar da produção haver feito
as reservas. Se manifestou dizendo que tal procedimento coloca em risco o lado
profissional, que o estado está vivendo um novo momento e que todos têm que
acompanhá-lo, na seqüência passou a comentar a peça promocional da CVC, dizendo
que a Operadora está enviando esse material a seus oitenta mil clientes, através de
mailling e que essa peça está sendo veiculada em jornais, revistas e ainda que a
Operadora está realizando treinamento direcionado às agências que vendem produtos da

CVC em São Paulo, informou também da realização da AVIESTUR em Santos, evento no
qual o estande da CVC retratou o Estado do Pará. Em ato contínuo, citou que já estão
agendados para acontecer durante a FITA - Feira Internacional de Turismo da Amazônia,
em junho de 2004, duas reuniões, uma da BRAZTOA e outra da ABAV. O Senhor Paulo
Martins pede apoio para participação do Estado na Feira de Alimentação - FIPAL e se
manifestou comentando a falta de produtos no mercado e da perda de identidade de
alguns dos produtos da culinária paraense. A Senhora Kátia Moraes se manifestou
falando da proposta apresentada ao Estado para a articulação de todos com vistas a
indicação de projetos que possam ser contemplados com emendas parlamentares. O
Senhor Álvaro Negrão se manifestou informando da exclusão do Projeto de Construção
do Centro de Convenções do PPA do Governo do Estado e pergunta se é possível se
fazer alguma articulação com a Assembléia Legislativa para contemplar recursos para o
Centro de Eventos. O Presidente se manifestou
dizendo para o representante da
FACIAPA fazer isso de maneira formal e que o Fórum é plenamente favorável a esse
pleito. Após o Presidente do Fórum pediu o referendum dos membros aos ofícios
entregues a Senhora Kátia Moraes para serem encaminhados os Ministro do Turismo:
um solicitando recursos na ordem de R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais) para o projeto
que visa produzir folheteria segmentada por produto e outro de apoio do Ministério para a
Realização da FITA, tendo os membros referendado os documentos que foram entregues
à representante do Ministério na Reunião. Após a representante da Federação da
Agricultura informou da criação no Estado da Associação de Turismo Rural e o Senhor
Antônio Carlos Lobo Soares informou aos presentes da sua saída do Fórum, enquanto
membro representante do Museu Emílio Goeldi, na ocasião agradeceu o apoio recebido
por todos. Após foi proposta a pauta da próxima reunião que deverá acontecer no dia 29
de outubro, no mesmo horário e local, tendo como itens: Apresentação do Parque
Amazônia; Apresentação dos Pólos por Segmentos Mercadológicos e o que ocorrer.
Nada mais tendo a tratar eu, CONCEIÇÃO SILVA DA SILVA, Secretária Executiva do
Fórum redigi a presente ata que depois de lida e aprovada será assinada por todos.

