ATA DA 40ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO FÓRUM DE
DESENVOLVIMENTO TURÍSTICO DO ESTADO DO PARÁ –
FOMENTUR

No dia 06 de abril de 2009, às nove horas e quarenta e seis minutos
(09h46min), na sala de treinamentos da Associação Brasileira das Agências de
Viagens – ABAV/PA, teve início a 40ª Reunião Ordinária 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, declarou abertos os trabalhos da 40ª Reunião Ordinária
do Fomentur. Em seguida, solicitou a dispensa da leitura da ata, já que a
mesma foi disponibilizada previamente, colocando-a em discussão. Não
havendo quem quisesse discuti-la, declarou aprovada a ata da 39ª Reunião
Ordinária, ocorrida no dia 09 de março de 2009. Antes de dar prosseguimento
na pauta, a presidente apresentou o Sr. José Maria, o mais novo integrante do
Fórum, que representará o terceiro setor no colegiado. Em seguida, a
presidente fez os seguintes informes: 1- Justificativa de ausência do
representante de Banco do Brasil, o Sr. Marcos da Costa Araújo, em função de
compromissos agendados anteriormente; do presidente do polo Tapajós, o Sr.
Arnoudo Andrade, por motivo da participação no Encontro Nacional de
Competitividade dos 65 Destinos Indutores do Desenvolvimento Turístico
Regional e do presidente do Polo Marajó, o Sr. João Lima, em função de estar
impossibilitado de participar da reunião, mas que polo seria representado pelo
vice–presidente, o Sr. Romualdo Angelim; 2 – Envio de ofício a 10 (dez)
entidades, com assento no Fomentur, solicitando a manifestação de interesse
em permanecer ou não como integrantes do Fórum. Até a data do dia 05 de
abril de 2009, 6 (seis) manifestaram interesse em permanecer, mas 04(quatro)
não. As que não se manifestaram foram: Associação Brasileira da Indústria de
Hotéis – ABIH/PA; Comissão de Turismo da ALEPA; Centro de Convenções
e Feiras da Amazônia – HANGAR; Sindicato dos Trabalhadores em Turismo
– SINTRATUR. Ficando acertado que a presidente entrará em contato com as
entidades para reforçar o assunto. Em seguida, a presidente solicitou que fosse
registrado em ata as seguintes informações: que as convocações para as
reuniões do Fórum serão enviadas às entidades que os mesmos representam;
que toda e qualquer manifestação dos representantes das entidades, como por
exemplo, manifestação de interesse ou não de continuar no Fórum,
justificativa de ausência, deve ser feita por escrito (ofício ou e-mail); que o
cômputo das presenças nas reuniões só será efetuado com o envio dos
representantes indicados pelas entidades, isto é, o titular ou o suplente. Por
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fim, a presidente solicitou que os membros do Fomentur dispensassem um
tratamento mais cortes para com a secretária do Fórum, a Sra. Viviane; 3 Leitura de ofício enviado pela Sra. Maria Aparecida Cavalcante, diretora
administrativo-financeira da CPH, solicitando reunião com o Fomentur a fim
de discutir assuntos relevantes ao início das atividades sobre o transporte do
Marajó; 4 - Leitura da proposta do projeto Sat-Tur, enviada pelo Sr. Ivan
Carvalho, diretor da empresa Unibra. O projeto é um sistema de informações
turísticas que apresenta as ofertas disponíveis em diversos destinos,
representadas na forma de mapas, imagens de satélites e que estão associadas
a dados, fotos e vídeos; 5 - Divulgação do Pará: na Revista do Turismo, edição
nacional – ano IX, Nº 63; na revista Folha do Turismo – Edições Especiais:
BTL – Lisboa, em janeiro 2009, e Fitur - Madri, em fevereiro 2009; na edição
especial da revista Veja, em dezembro de 2008; 6 - Presença de representante
da GOL na reunião da 49ª Fornatur que apresentou uma proposta que tem,
como objetivo, estabelecer ações comerciais, em parceria com os governos
estaduais, para estimular a demanda de turismo com tarifas promocionais de
permanência mínima. Em cerrados os informes, o Sr. Ruy Martini solicitou a
palavra para manifestar a sua preocupação sobre a destinação que será dada a
área da antiga fazenda Pirelli, por parte do Governo do Estado. Segundo ficou
deliberado pelo colegiado, os secretários estaduais da Secretaria de Meio
Ambiente - SEMA e da Secretaria de Projetos Especiais - SEPE serão
convidados para participar da próxima reunião do Fomentur a fim de que estes
possam informar aos integrantes do Fomentur se, nessas secretarias, existe
algum projeto para a referida área. Em ato contínuo, a presidente Ann Pontes
registrou as dificuldades que a Paratur está tendo para implementar as
reuniões do Fomentur nos polos, devido aos custos com o pagamento das
passagens e das diárias dos técnicos da Companhia, e propôs que as referidas
reuniões fossem transferidas para o próximo semestre, em função da
expectativa de que, no outro semestre, haja uma melhora nos repasses
financeiros feitos a Paratur pelo Governo do Estado. O colegiado acatou a
proposta feita pela presidente. Em seguida, a presidente fez a leitura da pauta:
- Revisão e validação dos objetivos específicos do regimento interno; Definição de metas e resultados por objetivos específicos; - Elaboração do
plano de ação, por metas, do Fomentur. Antes de passar a palavra ao consultor
que está prestando serviços ao Ministério do Turismo, a presidente Ann
Pontes informou que a diretora de marketing da Paratur, a Sra. Jacqueline
Alves, passaria a conduzir a reunião, enquanto presidente em exercício, pois
esta teria que se ausentar para fazer alguns encaminhamentos na Paratur antes
da viagem para Brasília que ocorreria no início da tarde daquele mesmo dia.
Por fim, a presidente passou a palavra ao Sr. Gileno Vila Nova para que o
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mesmo pudesse dar continuidade nos trabalhos referentes à pauta da reunião.
O Sr. Gileno apresentou o “Planejamento Estratégico do Fomentur”, em
termos de “Missão”, “Visão de Futuro” e “Valores”, que foram construídos na
última reunião. Em seguida, houve o momento temático sobre o
“Planejamento Operacional” e a constituição de 4 (quatro) grupos que teriam,
como objetivo, elaborar e apresentar, no decorrer da reunião, as metas por
objetivo específico. Após a reunião dos grupos formados, houve um intervalo
para o almoço, que foi das 13h00 às 14h00. Ao retomarem os trabalhos, o Sr.
Gileno solicitou que os grupos apresentassem as suas sugestões para que
fossem validadas, em plenária, as referidas metas por objetivo específico.
Após a apresentação dos grupos, o consultor informou que os grupos de
trabalho deveriam elaborar os “Planos de Ação por Metas”, vinculadas aos
respectivos “Objetivos Específicos do FOMENTUR”, Planejamento
Operacional Anual - POA 2009 - FOMENTUR, até o dia 18 de abril de 2009.
Por fim, o consultor distribuiu uma planilha para que os membros pudessem
fazer o preenchimento do Plano de Ação. Ficou acordado que a primeira
apresentação dos grupos, e análise em plenária do POA 2009 – Fomentur, será
na próxima reunião, a ser realizada no dia 27 de abril de 2009 e que será
realizada uma reunião extraordinária do FOMENTUR, no dia 14 de maio de
2009, que terá como pauta a validação do POA 2009 e a elaboração de uma
“Sistemática de Monitoramento e Avaliação do Planejamento do Fomentur”.
Por fim, o consultor encerrou os trabalhos agradecendo a todos pela presença.
Em ato contínuo, a Sra. Jacqueline Alves, presidente em exercício, colocou
em votação se seria pertinente a apresentação do projeto Sat-tur para o Fórum.
O colegiado definiu que o Fórum enviará os contatos das entidades que tem
interesse em conhecer o sistema, de modo que a Unibra possa apresentar
diretamente a essas entidades o referido projeto. Por fim, ficou definido que a
pauta para a próxima reunião, que ocorrerá no dia 27 de abril de 2009, terá os
seguintes itens: - Apresentação dos Planos de Ação por Metas vinculadas ao
Objetivo Específico; - Ações existentes no Governo do Estado para a área da
antiga fazenda Pirelli. Por fim, ficou acertado que será enviado aos integrantes
do Fomentur, por meio eletrônico, o “Relatório Sintético da Oficina de
Planejamento Operacional do Fomentur”, elaborado pelo consultor Sr. Gileno
Vila Nova. 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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