ATA DA 42ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO FÓRUM DE
DESENVOLVIMENTO TURÍSTICO DO ESTADO DO PARÁ –
FOMENTUR
No dia 25 de maio de 2009, às oito horas e vinte e cinco minutos
(8h25min), no auditório da Companhia Paraense de Turismo, teve início a
42ª 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 42ª Reunião Ordinária do Fórum. Em
seguida, solicitou a dispensa da leitura da ata anterior, já que a mesma foi
disponibilizada com antecedência aos integrantes do FOMENTUR,
colocando-a em discussão. Pelo fato de alguns membros não terem lido a
ata, foi deliberado que a ata seria colocada em discussão e votação na
próxima reunião. Antes de dar prosseguimento na pauta, a presidente fez os
seguintes informes: 1 - Justificativa de ausência do Sr. Ruy Martini, por
problemas de saúde; 2 – Leitura do e-mail enviado pelo Sr. Gabriel
Peixoto, relator da Comissão do FOMENTUR que trata do Projeto da
fazenda Pirelli, no qual, o relator solicitou a viabilização de agendamento
de uma reunião entre a comissão e os secretários responsáveis, para
obtenção de informações necessárias para elaboração do relatório. Na
oportunidade, a presidente informou que a reunião solicitada ficou marcada
para o dia 27.05.09, às 15h00min, na Secretaria de Governo; 3 - A
inclusão no Regimento Interno do FOMENTUR, o voto de desempate da
presidente do fórum nas votações do colegiado; 4 - As atas da 50ª Reunião
Ordinária e a 16ª Reunião Extraordinária do FORNATUR, que deverão ser
repassadas aos integrantes do FOMENTUR; 5 – Leitura de
correspondência referente ao Espaço Palmeira, enviada pelo Sr. Raimundo
José Paulino de Seixas, Presidente do Sindicato dos Trabalhadores do
Mercado Informal de Belém - SINTMIB que solicita informações da
PARATUR acerca de quais foram as propostas no campo das alternativas
de renda apresentadas ao Poder Público Municipal pelo Governo Estadual.
O sindicato também solicita que a PARATUR que mantenha o processo de
interveniência entre o Sindicato e Prefeitura de Belém, haja vista que a
matéria em questão, tem impacto direto no turismo da nossa cidade. Em
seguida, o Sr. Gabriel Peixoto, representante da BELEMTUR sugeriu que o
Secretário Municipal de Economia fosse convidado para apresentar
proposta para área da Palmeira. O Sr. João Lima, Presidente do Polo
Marajó sugeriu que fosse convidado, também, o Sindicato para participar
da reunião do FOMENTUR. Em ato contínuo, o Sr. Joacyr Rocha,
representante do SINDETUR sugeriu que não fosse convidado para a
mesma reunião, o Sindicato e o Secretário de Economia. Ficando definido
pelo colegiado, que primeiramente será convidado o Secretário da SECON,

e numa outra reunião o Sindicato; 6 – Leitura do e-mail sobre a Seleção de
Projetos de eventos geradores de fluxo turístico promovido pelo Ministério
do Turismo, membro do grupo de trabalho permanente para arranjos
produtivos locais. As dúvidas relativas a apresentação dos projetos poderão
ser resolvidas por meio do endereço chamadaprojeto@turismo.gov.br . A
data limite para recebimento de projetos é dia 29/05/09, as 18h00; - 7
Leitura do e-mail enviado pelo Ministério do Turismo sobre a Chamada
para Apresentação de Casos/Exemplos de Sucesso na Implementação do
Programa de Regionalização do Turismo - Roteiros do Brasil. Os
casos/exemplos deverão ser encaminhados ao Ministério do Turismo, pelos
órgãos oficiais de turismo das unidades da Federação, após identificação,
articulação e avaliação com as regiões turísticas, municípios,
empreendimentos e atores envolvidos nos respectivos casos/exemplos.
Contatos: programa.regionalizacao@turismo.gov.br – Telefones: (61)
33274245/4357. Em seguida, foi constituída uma comissão para analisar a
referida Chamada do Mtur. Os integrantes da comissão são: Álvaro do
Espírito Santo (UFPA), Neila Cabral (FEAPA), Nilton Guedes
(ABRAJET/PA), Izabel Mendes (FAMEP), Ivaldo Silva (SEDECT),
Conceição Silva (Diretora de Fomento da PARATUR), Jacqueline Alves
(Gerente de Marketing da PARATUR) e Valdiney Ribeiro (PARATUR).
A diretora de Fomento, Conceição Silva sugeriu que fosse apresentado o
Programa Viva o Pará e o site da PARATUR; 8 – Leitura do e-mail
enviado pelo Sr. Ailtom Gobira, Diretor do Programa Acadêmico e
Pedagógico da Associação Internacional de Drama/ Teatro Educação
(IDEA 2010) solicitando pauta na reunião do FOMENTUR para apresentar
o IDEA 2010 e do Rio de Línguas. Ficando definido pelo colegiado, que o
diretor será convidado para reunião do mês de agosto. Em seguida, a Sra.
Conceição Silva, diretora de Fomento explanou sobre o Salão de Turismo
2009, sob os aspectos de Estande, Manifestações Artísticas, Área de
Comercialização, Área de Gastronomia, Rodada de Negócios e Missões
Promocionais. Cerca de 100 mil pessoas são esperadas nos cinco dias de
feira. O Salão de Turismo ocorrerá de 01 a 05 de julho de 2009, em São
Paulo – Anhembi. Em seguida, a diretora abriu espaço para os
questionamentos dos participantes. Em ato contínuo, o Sr. Fernando
Acatauassu, representante da FAEPA perguntou para a diretora se já há
valores definidos para Roda de Negócios. A diretora informou que para
participar da referida Roda, é necessário está escrito, sendo que as
inscrições foram encerradas no dia 30 de abril de 2009. Em seguida, o Sr.
Gabriel Peixoto, Representante da BELEMTUR solicitou que envie a
apresentação da diretora. Em ato contínuo, o Sr. João Lima, Presidente do
Marajó perguntou a diretora quais foram os critérios para a escolha dos
grupos artísticos. Em resposta ao Sr. João, a Diretora informou que a
escolha foi feita pelo MTUR. Após os esclarecimentos sobre o Salão de

Turismo, a diretora apresentou a Resolução Nº. 001/2009, que dispõe sobre
a adequação dos polos turísticos às novas regiões turísticas estabelecidas no
Decreto Estadual de Nº. 1.066, 19.06.08. RESOLVE: Art. 1º Adequar, de
acordo com o Anexo Único do Decreto Estadual Nº. 1.066, de 19 de junho
de 2008, os 6 (seis) pólos de turismo do Estado às 12 (doze) Regiões de
Integração, conforme abaixo descrito: I - O Pólo Belém passa a ser
constituído dos municípios que compõem a Região Metropolitana; II - O
Pólo Amazônia Atlântica passa a ser constituído dos municípios da Região
Guamá, da Região Rio Capim e da Região Rio Caeté; III - O Pólo Araguaia
Tocantins passa a ser constituído dos municípios da Região Araguaia, da
Região Carajás, da Região Tocantins e da Região Lago de Tucuruí; IV - O
Pólo Tapajós passa a ser constituído dos municípios que compõem a
Região Baixo Amazonas e a Região Tapajós; V - O Pólo Marajó passa a
ser constituído dos municípios que compõem a Região Marajó; VI - o Pólo
Xingu passa a ser constituído dos municípios que compõem a Região
Xingu. Art. 2º Determinar que a Diretoria de Fomento da PARATUR, no
prazo de 45 dias, a contar da publicação desta Resolução, apresente o
desenho dos Mapas dos pólos, conforme o Art. 1º. Art. 3º Determinar que
as Instâncias de Governança Regional dos Pólos de Turismo, adotem a
descentralização da gestão, criando sub-instâncias com a mesma
nomenclatura das Regiões de Integração, no prazo de 90 dias, a contar da
publicação desta Resolução. Art. 4º Esta Resolução entra em vigor na data
de sua publicação. Dando continuidade, a diretora apresentou a Resolução
de Nº. 002/2009, que estabelece critérios para a classificação dos
municípios do Estado do Pará na qualidade de municípios turísticos,
municípios de potencial turístico e municípios de apoio ao turismo, de
acordo com a nova Política de Regionalização do turismo estabelecida no
Decreto Estadual de Nº. 1.066, de 19.06.2008. RESOLVE: Art. 1º
Estabelecer critérios para a seleção, inclusão e permanência de municípios
em roteiros definidos com base na Política Nacional de Turismo. Art. 2º
Estabelecer que os critérios visam à classificação dos municípios por meio
de pontuação e tem, como finalidade, identificar o nível de
desenvolvimento dos mesmos, no tocante a atividade turística, e direcionar
apoio técnico e financeiro. Art. 3º Determinar que, para integrar roteiro, o
município deverá obter, no mínimo, 50 pontos, conforme anexo II. Art. 4º
Determinar que o município que não obtiver pontuação nos itens 1, 2, 6 e 8
do anexo I não poderá integrar roteiro, mesmo que o somatório dos outros
itens totalizem 50 pontos. Art. 5º Determinar que os municípios que
integram os 11 (onze) roteiros instituídos no âmbito do Programa de
Regionalização – Roteiros do Brasil do Ministério do Turismo (anexo III)
sejam submetidos aos critérios para serem avaliados quanto à permanência
nos roteiros; Art. 6º Determinar que permanecerão integrando os 11 (onze)
roteiros, os municípios que alcançarem à pontuação mínima de 50 pontos;

Art. 7º Determinar que um município não pode participar de mais de 1(um)
roteiro; Art. 8º Determinar que, a Diretoria de Fomento, no prazo de 5
(cinco) meses, proceda às análises e às aplicações dos parâmetros previstos
nesta Resolução, na qualidade de Interlocutora do Programa de
Regionalização, nos municípios que compõem os 11 (onze) roteiros; Art.
9º Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação. Em ato
contínuo, a Sra. Izabel Pantoja, representante da FAMEP perguntou se
todos os municípios podem participar da Pesquisa de Demanda. Em
resposta, a diretora informou que as instâncias precisam se integrar junto as
Universidades de Ensino Superior (IES), pois a PARATUR não tem como
atuar em todos os municípios. Em seguida, a presidente do Fórum informou
que teve uma reunião com a PRODEPA, onde foi discutido sobre a
dificuldade das reuniões do FOMENTUR serem realizadas nos polos.
Ficando acertado que a PRODEPA virá a PARATUR para ver a
possibilidade das reuniões serem através de vídeo conferência. Em ato
contínuo, a presidente solicitou apoio da ABRAJET/PA e ao setor de
informática para realizarem uma matéria para esclarecer melhor as
informações apresentadas pela diretora. A presidente colocou em votação
que seja criada uma comissão de turismo para tratar sobre a resolução
001/2009. Em seguida, o Sr. Álvaro do Espírito Santo sugeriu que seja
constituída a Comissão Temática de Planejamento e Políticas Públicas para
que analise a resolução de Nº. 001/2009. Sendo aprovado pelo colegiado.
Os integrantes da referida comissão são: Gabriel Peixoto (BELEMTUR),
Nilton Guedes (ABRAJET), Álvaro do Espírito Santo (UFPA), Wilma
Fernandes (SECULT), Rafael Mileo (CIDS), Izabel Pantoja (FAMEP),
Romualdo Angelim (Polo Marajó) e Conceição Silva (Diretoria de
Fomento da PARATUR). Em seguida, foi concedida a palavra a
representante do primeiro grupo de trabalho, a Sra. Dalva Lobato que
apresentou os resultados do seu grupo, tendo como objetivo específico:
Aperfeiçoar o Sistema de Gestão do Fomentur. Foram apresentados: o
Indicador e forma de apuração e Meios de Verificação vinculados ao
Planejamento Estratégico/Operacional. Em seguida, o Sr. Gabriel Peixoto,
fez a apresentação do segundo grupo, que tem como objetivos específicos:
Orientar a formulação da Política e do plano Estadual de Turismo, alinhada
com a estratégia de desenvolvimento do Estado e com a Política Nacional
de Turismo e Propor um modelo de acompanhamento da política/Plano
Estadual de Turismo. Foram apresentados: o Indicador e forma de
apuração, Meios de Verificação e Periodicidade vinculados ao
Planejamento Estratégico/Operacional. Em ato contínuo, a Sra. Jacqueline
Alves fez a apresentação do terceiro grupo, que tem como objetivo
específico: Acompanhar a performance do mercado de turismo,
estimulando a adoção de medidas que assegurem a competitividade do
produto turístico do Estado do Pará. Foram apresentados: o Indicador e

forma de apuração, Meios de Verificação e Periodicidade vinculados ao
Planejamento Estratégico/Operacional. Em seguida, o Sr. Nilton Guedes,
fez a apresentação do quarto grupo, que tem como objetivo específico:
Incentivar a realização de Projetos Interinstitucionais, com envolvimento
dos órgãos de turismo local e em consonância com os programas, projetos e
ações voltadas para o turismo. Foram apresentados: o Indicador e forma de
apuração, Meios de Verificação e Periodicidade vinculados ao
Planejamento Estratégico/Operacional. Por fim, foram feitos os seguintes
encaminhamentos: A Secretária do Fórum deverá enviar aos membros do
Fórum: - As Resoluções apresentadas pela Diretora de Fomento; Regimento Interno com a inclusão do voto de empate da presidente do
Fomentur; - Ata da 50ª Reunião Ordinária do FORNATUR e ata da 16ª
Reunião Extraordinária do FORNATUR; - E-mail sobre a Seleção dos
projetos de Eventos Geradores de Fluxo Turístico; - E-mail sobre a
Chamada para apresentação de casos/exemplos de sucesso na
implementação do programa de regionalização do turismo – Roteiros do
Brasil; - A secretária deverá encaminhar um ofício convidando o Secretário
Municipal de Economia – SECON. Em seguida, a presidente propôs
colocar em discussão e votação a ata da reunião anterior, na reunião do dia
08.06.09, devido alguns membros não terem recebido ata. A presidente
solicitou que seja incluso em cada grupo de trabalho, um técnico da
PARATUR. Ficando definido que no grupo quatro integrará um técnico do
Núcleo de Registro e Qualidade da PARATUR e, no grupo dois integrará
um técnico do Núcleo de Planejamento. Em seguida, foi registrado que no
próximo dia 29 de maio de 2009, ocorrerá uma reunião para que a
Comissão Temática do FOMENTUR apresente aos membros um relatório
sobre o Projeto Pirelli. Ficando acertado que caso o relator da comissão,
Gabriel Peixoto tenha a necessidade de mudar a data, deverá informar com
antecedência. Por fim, também foi registrado que no dia 08.06.09, ocorrerá
uma reunião extraordinária que terá como pauta a apresentação do Projeto
Palmeira, conduzida pela Secretaria Municipal de Economia e a
apresentação da Visão vinculada ao Planejamento Estratégico/Operacional
do FOMENTUR - Grupos de Trabalho. 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.

