ATA DA 30ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO FÓRUM DE DESENVOLVIMENTO
TURÍSTICO DO ESTADO DO PARÁ- FOMENTUR
Aos dois (02) dias do mês de junho de dois mil e oito (2008), no auditório de reuniões do
Itacaiúnas Hotel, Fl.30, Nova Marabá, município de Marabá, no Pólo Araguaia Tocantins, às
nove horas e quinze minutos, teve início a 30ª Reunião Ordinária do Fórum de
Desenvolvimento Turístico do Estado - FOMENTUR. A presidente Ann Pontes saudou a
todos os presentes e, de acordo com os artigos 12 e 13 do Regimento Interno, declarou aberto
os trabalhos da reunião. 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 6ª Reunião Extraordinária, ocorrida no
dia 19 de maio de 2008, no Sebrae, em Belém. A mesma registrou que as reuniões do
Fomentur estão sendo realizadas nos pólos turísticos do Estado e que a última ocorreu no pólo
Amazônia-Atlântica, no município de Tracateua. A presidente ressaltou a importância dessas
reuniões, pois possibilita que a discussão dos temas de interesses das regiões turísticas do
Estado nos seus respectivos pólos, com a participação dos integrantes do Fomentur e da
sociedade local. Antes de dar prosseguimento na pauta, a presidente do FOMENTUR
convidou o representante do prefeito, o Sr. Agenor Garcia, para fazer uso da palavra. Este fez
o registro do crescimento sócio-econômico da cidade de Marabá que vem sendo desenvolvido
através da construção de infra-estrutura e ressaltou que, Marabá é o município portal de
entrada do pólo Araguaia-Tocantins, onde se congregam os negócios e eventos, propiciando o
incremento do turismo de negócios na cidade e estimulando o ecoturismo, o lazer e a cultura
nas outras regiões. Agenor Garcia ressaltou também a importância da presença da presidente
Ann Pontes, como representante do Estado na região, e o trabalho desenvolvido, com poucos
recursos, da coordenadora de Turismo de Marabá e presidente do Fórum Regional, a Sra. Ísis
Mourão. Agenor informou que as obras de infraestrutura que estão sendo implementadas irão
incrementar ainda mais o turismo em Marabá, como é o caso da continuação da Orla
Sebastião Miranda, no rio Tocantins, até o bairro Pioneiro Francisco Coelho, com um mirante
entre os dois rios Tocantins e Itacaiunas. A presidente Ann Pontes agradeceu as palavras do
representante do prefeito e, antes de dar prosseguimento na pauta, fez os seguintes informes:
1- Leitura das justificativas de ausência na reunião: o Sr. Fábio Sicília da ABRASEL/PA será
representando pela Sra. Simone Morelli e o Sr. Nelson Sanjad do Museu Goeldi não poderá
participar por indisponibilidade de recursos; 2- Leitura da informação repassada pela
coordenadora do Núcleo de Registro e Qualidade da Paratur, a Sra. Kátia Barros, que, após
reuniões com a coordenadora do Curso de Turismo do CEFET, a Sra. Marinete Boulhosa,
tomou conhecimento que a instituição conseguiu aprovação junto ao MEC o Curso de Guias
de Turismo, proporcionando ao profissional a habilitação nas categorias de Guia Regional e
Nacional, com direito a diploma (atualmente é expedido apenas um certificado); 3Divulgação da parceria firmada entre a Paratur e Operadora Oi para mostrar os pontos
turísticos do Estado nos cartões telefônicos. A presidente ressaltou a importância dos
presidentes dos fóruns regionais enviarem as imagens dos pólos com a devida autorização do
uso das imagens pelos fotógrafos que as tiraram; da mesma forma, a presidente colocou a
disposição a possibilidade de enviar um técnico da Paratur para fazer o registro fotográfico
das regiões, caso os presidentes regionais assim o desejassem; 4- Apresentação do Guia dos
Meios de Hospedagem para o segmento da terceira idade, que integra o programa “Viaja Mais
Melhor Idade” do Ministério do Turismo; 5- Divulgação dos projetos “Excelência em
Turismo: Aprendendo com as Melhores Experiências Internacionais” e “Vivências Brasil Aprendendo com o Turismo Nacional”, do Ministério do Turismo. A presidente ressaltou a
importância da divulgação dos projetos junto ao trade turístico de Marabá e região, pois

propiciará o conhecimento de empreendimentos exitosos em variados segmentos turísticos; 6Informação que, na Região Norte, os estados do Acre, Amazonas e Pará estão pleiteando
sediar um dos jogos da Copa de 2014 e que o Estado, por intermédio da SEEL, já está
desenvolvendo ações para obter a indicação pela CBF. Concluídos os informes, a presidente
fez a leitura da pauta: 1- “Exposição sobre o Pólo Araguaia-Tocantins” pela presidente do
pólo Ísis Mourão; 2- “Apresentação do Plano de Desenvolvimento Turístico da Região
Araguaia” pelo Sr. Eugênio Peres; 3- “Apresentação do Plano de Desenvolvimento Turístico
da Região Tocantins” pela Sra. Mariana Bogea; 4- “Pesquisa de Pólo Araguaia-Tocantins”
pelo Sr. Admilson Alcântara; 5- “Resultado da Oficina do Fomentur” e 6- “Salão de Turismo
e FITA” pela Sra. Conceição Silva. Concluída a leitura da pauta, a presidente Ann Pontes
concedeu a palavra a Sra. Isis Mourão, presidente do Fórum Regional Araguaia Tocantins FORUMTURAT para fazer a exposição sobre o pólo. A presidente Isis Mourão saudou a
todos os presentes, em especial os membros do FOMENTUR, que vieram de Belém, e os
membros do FORUMTURAT que vieram dos municípios da região; agradeceu, também, a
colaboração dos parceiros e da equipe na realização da reunião e na receptividade dos
membros e participantes. A presidente Isis elogiou a proposta de descentralização das
reuniões do FOMENTUR, propiciando uma aproximação e visualização do que se possui em
cada região, agregando valores e conhecimentos do próprio Estado. A Sra. Isis Mourão
iniciou sua exposição, utilizando um mapa do Estado, onde a região Araguaia Tocantins está
representada por 52 municípios, sendo que, no desenho da regionalização do turismo, 17
municípios foram priorizados, resultando na formatação de 5 roteiros turísticos. Isis
apresentou as cinco rotas turísticas com imagens e seus principais atrativos: Rota do Açaí
(Moju, Barcarena, Abaetetuba e Igarapé-Miri), Rota do Grande Lago (Tucuruí, Breu
Branco, Jacundá e Itupiranga), Rota do Minério (Marabá, Parauapebas, Canaã dos Carajás e
São João do Araguaia), Rota do Agronegócio (Pau D’arco, Xinguara e Redenção), Rota das
Águas (Conceição do Araguaia, Santana do Araguaia e Santa Maria das Barreiras). Isis
Mourão informou que, a partir do processo de regionalização, o FORUMTURAT, como
instância de governança, foi, em 2006, o pioneiro do Estado a ser instituído com uma
diretoria.Teve sua participação marcada na edição da III FITA 2006, quando apresentou suas
rotas turísticas em stand de grande destaque, revelando as belezas e riquezas da região.
Realizou Famtur, através de agências de viagens, com grupos da terceira idade e participou,
também, do Salão de Turismo. Com a presença de membros do Fórum desenvolveu, em
parcerias com a PARATUR, ações de cursos de qualificação, de guia e de condutor ambiental,
de hotelaria, de marketing e eventos, além da realização de pesquisa de demanda turística e da
campanha de combate à exploração sexual de crianças e adolescentes, durante o Carnaval
2008, nos municípios de Marabá e Tucuruí. Isis Mourão ressaltou que assumiu a diretoria do
FORUMTURAT no mês de março, a partir da indicação do presidente anterior, Vilmar
Peixoto, e posterior aceitação da plenária, tendo como desafio buscar o fortalecimento do
Fórum, como um instrumento político de desenvolvimento do turismo na região, e melhorar a
imagem da região. A presidente Ísis Mourão destaca que está ocorrendo uma evasão por parte
dos membros representantes do Fórum. Isis apresentou essa reflexão no processo de
regionalização, pois vem acompanhando o fórum desde 2005 e agora, como presidente, vem
percebendo uma desintegração e na falta de compromisso por parte dos membros. Isis
Mourão destacou, como reflexão, que não pretendia indicar culpados ou revelar erros, mais
fazer uma revisão ou mesmo construir propostas para avançar no processo. O
FORUMTURAT, segundo a presidente Ísis Mourão, não teria mais seus municípios
participando do processo pelas ausências de seus representantes nas reuniões. Isis Mourão
finalizou dizendo que veio deixar essa reflexão do processo para que a Paratur e o Fomentur
possam trazer essa discussão com os gestores municipais, ressaltando a importância do
turismo nas suas gestões, enquanto um instrumento político de desenvolvimento para a região.

Concluída a apresentação, a presidente Ann Pontes, dando continuidade na pauta, convidou o
Sr. Eugenio Perez, presidente do Comitê Tecnológico de Turismo da região Araguaia, para
fazer a apresentação do plano para a região do Araguaia. Eugênio Perez falou da necessidade
de se ter um plano de estruturação para o desenvolvimento do turismo na região com as
seguintes características: que conte com a participação de 15 municípios, que apresente
estratégias para desenvolver o potencial existente dos recursos naturais e culturais, que
proporcione a melhoria na qualidade dos serviços, que preveja a organização das praias e que
promova a qualificação de guias para o ecoturismo. Segundo o Sr. Eugênio, com vistas a
consolidar a implantação de pacotes nos mercados nacional e internacional, defende proposta
de implementá-lo por etapas, isto é, desenvolver estratégias de marketing para criação de
material promocional e catálogos, investir na melhoria do cenário da região através da infraestrutura, e promover ações para assegurar a sustentabilidade dos recursos existentes,
investindo na preservação ambiental. O Sr. Eugênio informou que levou proposta para
FITUR, Feira em Madrid, na Espanha, e que o pacote formatado foi oferecido e será realizado
um tour com operadoras. Concluída a apresentação, a presidente Ann Pontes convidou a Sra.
Mariana Bogéa, vice-presidente do Fórum Regional Araguaia-Tocantins, para fazer a
apresentação do Plano de Desenvolvimento Turístico da região Tocantins. Nesse momento, a
Sra. Mariana Bogéa solicitou que o Sr. Silvio Silva, que vem colaborando no processo das
ações do Fórum, fizesse a apresentação do plano. O Sr. Silvio Silva, consultor sócioambiental da Fundação Zoobotânica, iniciou sua fala mostrando a região do pólo Araguaia
Tocantins com o desenho das 3 rotas turísticas que fazem parte da Região Tocantins (a Rota
do Açaí, a do Grande Lago e a do Minério). Silvio argumentou sobre a potencialidade
econômica da região e de sua importância para o turismo regional, mas ressaltou que o
turismo ainda é uma atividade sub explorada. Para o Sr. Silvio, uma série de ações precisa ser
implementada para assegurar a viabilidade do plano: participação mais efetiva da sociedade
na construção do planejamento, criação de um corpo técnico para elaboração de projetos,
captação de recursos, implementação de políticas de sustentabilidade para alavancar os
investimentos dos produtos turísticos da região. Ainda segundo o Sr. Silvio, haverá a
necessidade de estabelecer algumas metas para o fórum regional, tais como: a legalização do
mesmo; a criação de uma agenda de discussão entre o Fórum Regional, a Paratur e os
Prefeitos; bem como, entre a diretoria do Fórum e os demais secretários municipais e
estaduais; o desenvolvimento de ações de sensibilização junto à comunidade local sobre os
pontos turísticos estratégicos dos municípios da região do Tocantins; a criação de um banco
de dados que possa estar integrado a um sistema de informação detalhada de cada município
na região; e a construção de parcerias com trade turístico municipal, estadual e nacional. O
Sr. Silvio apresentou a proposta do plano, ressaltando que o mesmo deve ser adequado a uma
metodologia participativa, onde serão definidas e direcionadas as demandas. Encerradas as
apresentações, foram abertas as inscrições para as considerações dos participantes. A Sra.
Vera Tavares, do Hangar Centro de Convenções, registrou ao Sr. Silvio Silva que o papel do
fórum regional é o de auxiliar os municípios na elaboração e implementação da política
pública do turismo e não o de assumir o papel de executor das ações. A sra. Ann Pontes
observou que o fórum regional não precisa buscar a formalização legal para ter legitimidade
para apresentar contribuições na elaboração e na implementação da política pública do
turismo nos municípios. Em seguida, o Sr. Antonio (Pardal barqueiro) questionou a Sra. Isis
Mourão quanto ao turismo de Marabá, pois não na apresentação não foi mostrada a Praia do
Tucunaré. A Sra. Isis explicou ao Sr. Pardal que, na qualidade de presidente do Fórum,
apresentou as regiões turísticas do pólo Araguaia-Tocantins como um todo e que teve a
preocupação, enquanto diretora de turismo de Marabá, em não destacar somente a cidade de
Marabá, pois na apresentação buscou mostrar e contemplar todos municípios da região. No
que se diz respeito às praias, a Sra. Ísis acredita que elas ainda têm muito a melhorar, em

especial na qualidade dos produtos que são oferecidos a população, conforme se pode
observar na Praia do Tucunaré durante o veraneio. Isis Mourão lembrou que enviou oficio a
Paratur solicitando apoio e parceria na realização de cursos e/ou palestras para melhorar a
qualidade dos serviços turísticos que são ofertados nas praias do Rio Tocantins nos
municípios de Marabá, São João e Itupiranga. A presidente Ann Pontes confirmou que
recebeu o oficio e que está aguardando a definição de dotação orçamentária pelo Núcleo de
Planejamento da Paratur para autorizar a realização de processo licitatório para contratar uma
empresa que realize cursos de qualificação nos pólos turísticos do Estado. A senhora
Conceição Silva direcionou sua fala sobre a apresentação da presidente do FORUMTURAT, a
Sra. Isis Mourão. Conceição destacou que vem acompanhando o processo do
FORUMTURAT e que percebe a defesa de interesses próprios, de caráter umbilical.
Conceição indaga sobre o que se tem sido feito, de fato, dentro do Fórum, para que este se
torne um instrumento político, pois as discussões nunca chegaram aos outros órgãos ou aos
representantes políticos do Estado e da região. Conceição enfatizou, a importância de se
elaborar um plano estratégico, adequado às necessidades da região. A presidente Ann Pontes,
quanto às dificuldades enfrentadas pela presidente Isis Mourão no Fórum Regional, defende
um chamamento dos integrantes do fórum para saber destes o interesse em permanecer ou não
na instância de governança para, a partir daí, realinhar as ações e as rotas turísticas
desenhadas para os municípios. O Sr. Paulo Pinheiro, da Fecomércio, contribuiu abordando
que o Fórum deve realizar ações que envolvam o setor empresarial para que a participação do
setor seja mais efetiva, além de ações específicas para os demais setores da sociedade. A Sra.
Mariana Bogéa se manifestou dizendo que, além de empresária do turismo, também atua na
secretaria de turismo e, como coordenadora da Rota do Grande Lago, não tem percebido a
participação e o compromisso nas ações de viabilização das outras rotas turísticas, pois
considera que a grande dificuldade do fórum está nas pessoas que representam os municípios.
A presidente Ann Pontes propôs, como encaminhamento das discussões apresentadas, a
realização de uma reunião com os integrantes do Fórum para saber os que desejam continuar
fazendo parte do mesmo, para, a partir daí, direcionar os trabalhos da instância de governança
do pólo. Em seguida deu-se o encerramento da primeira parte dos trabalhos da reunião às
13:09hs. A segunda parte da reunião foi iniciada, por sua vez, às 15:20hs, com a presidente
Ann Pontes concedendo a palavra ao Sr. Luis Bressan que, como representante do PTP do
Governo na região Carajás, apresentou o projeto do Centro de Convenções e Cultura que será
construído em Marabá, com investimento no valor de R$30 milhões. Segundo o Sr. Luis, o
projeto apresentado atende a uma das demandas apresentadas durante a realização do PTP e
vem ao encontro do fortalecimento de dois segmentos turísticos: o de cultura e o de negócios
e eventos. A Sra. Isis Mourão ressaltou a importância deste equipamento para Marabá pois,
diante do desenvolvimento econômico que está ocorrendo na cidade, e na região, os atuais
espaços para realização de convenções e eventos não têm atendido às demandas que a cidade
vem recebendo. Isis Mourão reforçou dizendo que, como membro do Conselho Gestor do
Plano Diretor de Marabá, vem acompanhando este processo, previsto no plano. A presidente
Ann Pontes salientou a importância deste projeto para a cidade, tendo em vista a vocação de
Marabá para o turismo de eventos e negócios, conforme foi constatada na pesquisa realizada
pela Paratur e que será apresentada pelo técnico da Companhia. Neste momento a presidente
convida o Sr. Admilson Alcântara, estatístico da Paratur, para apresentar os resultados da
pesquisa de demanda turística realizada nas cidades que são entradas dos pólos turísticos do
Estado, como é o caso do município de Marabá. O Sr. Admilson inicialmente apresenta os
resultados do turismo no País que, nos últimos dois anos, obteve um crescimento na ordem de
5,5% no turismo internacional e de 12% no turismo nacional. No estado do Pará, segundo o
Sr. Admilson, a participação da hospedagem na região sudeste é na ordem de 31,82%.
Admilson argumentou que as pesquisas foram realizadas nas áreas de embarque e

desembarque dos aeroportos e registrou a importância do apoio e da parceria que a Paratur
obteve das secretarias municipais de turismo. Os resultados da pesquisa realizada na cidade de
Marabá, em julho 2007, demonstram que o principal mercado emissor é o próprio estado do
Pará, com 20,3% deste mercado, em seguido do estado de Minas Gerais. O Sr. Admilson
informou que, para 44,8% dos entrevistados, a motivação da viagem foi a realização de
negócio. Dando continuidade, o sr. Admilson ressaltou a necessidade de uma realização de
pesquisas de demanda nos municípios de Conceição do Araguaia e Abaetetuba,
complementando o trabalho de pesquisa que vem sendo desenvolvido somente em Marabá.
Admilson se colocou a disposição para repassar os resultados da pesquisa aos integrantes do
fórum para servir como instrumento de planejamento das ações que poderão ser propostas
junto aos gestores municipais. Após a apresentação do Sr. Admilson Alcântara, a Sra.
Conceição Silva, diretora de Fomento da Paratur, apresentou os resultados da oficina
realizada pelos integrantes do Fomentur, cujo objetivo era o de analisar o seguinte
questionamento: O que falta para melhorar a competitividade dos produtos turísticos do Pará?
Segundo a Sra. Conceição, para o Pólo Araguaia-Tocantins foram identificados dois produtos
turísticos com as seguintes classificações: Amazônia Pesca Esportiva e Natureza, no
município de Tucuruí, classificação “Qualificar” e Amazônia Negócios e Eventos, no
município de Marabá, classificação “Desenvolver”. A Sra Conceição listou as estratégias, as
ações, as parcerias e os responsáveis necessários para possibilitar que tais produtos possam
ser competitivos no mercado nacional. A presidente Ann Pontes informou que todos os pólos
estão recebendo o resultado da oficina para que possam utilizá-lo como instrumento para
nortear as suas ações na melhoria do produto turístico formatado. Em seguida, a Sra.
Conceição Silva fez a apresentação das ações que estão sendo implementadas para a
participação da região Norte e do Pará, especificamente, no III Salão de Turismo, “Roteiros
do Brasil”, que acontecerá em São Paulo, nos dias 18 a 22 de junho no Parque Anhembi. Por
fim, falou sobre a Feira Internacional de Turismo da Amazônia – FITA, que ocorrerá em
Belém, nos dias 04 a 09 de dezembro de 2008, no Hangar. A presidente Ann Pontes ressaltou
a importância da participação dos pólos nos dois eventos apresentados. Em seguida, foi aberto
o espaço para o debate dos temas abordados. A presidente do FORUMTURAT argumentou
que a taxa de ocupação hoteleira em Marabá atinge quase 100% na alta estação e que o Pólo
Araguaia Tocantins vem em segundo lugar no número de cadastramento de hotéis. A
presidente Ann Pontes destacou a importância do registro, pois é a partir do cadastramento
das empresas prestadores de serviços turísticos que o Ministério do Turismo repassa recursos
para a Paratur investir nos cursos de qualificação desses prestadores de serviços. Em seguida,
o Sr. Leonardo Guedes, coordenador do Núcleo de Planejamento da Paratur, fez uso da
palavra para elogiar o Mapa Turístico da cidade de Marabá e o cardápio do restaurante do
Hotel Villa Itacaiúnas como referências positivas a serem seguidas pelos demais municípios e
restaurantes. Em seguida a presidente Ann Pontes passou a palavra a presidente Isis Mourão
que registrou a presença do Secretário de Administração do município, o Sr. José Nilton
Medeiros, e os Superintendentes Regionais da Infraero de Belém e Marabá, os Srs.
Washington Santana e Enock Gama, respectivamente, que fizeram uso da palavra para
informar sobre as melhorias e ampliações que serão realizadas no aeroporto de Marabá a
partir do 2º semestre deste ano. O Sr. Enok disponibilizou um espaço no aeroporto de Marabá
para divulgar as regiões turísticas do pólo Aragauia-Tocantis. O secretário de Administração
da prefeitura, José Nilton Medeiros, fez uso da palavra para enfatizar o apoio que tem
dispensado ao turismo no município, por intermédio do Departamento de Turismo –DETUR,
e ressaltar o trabalho da coordenadora, a Sra. Ísis Mourão. O Sr. Nilton registrou que fez
questão de apoiar e acompanhar a vinda da reunião do Fomentur a Marabá e que teve o aval
do prefeito para assegurar uma boa recepção a todos. Em seguida, a Sra. Benigna Soares, da
Abrajet, solicitou a palavra para agradecer a receptividade da presidente do FORUMTURAT,

e coordenadora do DETUR, Isis Mourão, e de toda a sua equipe, e em especial aos Srs.
Wladimir e Felix Urano, conhecido por “tibirica”. Benigna ressaltou que ficou agraciada e
impressionada com as belezas naturais e culturais da cidade e que ficou muito satisfeita com
apoio dado na sua vinda a Marabá. Por fim, a presidente agradeceu a participação de todos e
ressaltou os encaminhamentos feitos na reunião: que o FORUMTURAT promova uma
reunião com os seus integrantes para saber do interesse em permanecer ou não no fórum; que
o Fórum agende uma reunião com os prefeitos dos municípios que integram o pólo; bem
como, com os setores da iniciativa privada e com a sociedade civil organizada para discutir o
papel do fórum regional de turismo como instância de governança que contribui para auxiliar
na elaboração e na implementação da política de turismo na região; que o Fórum utilize os
resultados da oficina do Fomentur para fortalecer os produtos turísticos indicados para o pólo.
Nada mais tendo a tratar, eu, Luiza Marilac, redigi a presente ata que, depois de lida e
aprovada, será assinada por todos.

