ATA DA 45ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO FÓRUM DE DESENVOLVIMENTO
TURISTICO DO ESTADO DO PARÁ – FOMENTUR

No dia 28 de setembro de 2009, às oito horas e vinte e seis minutos (8hs26min), no
auditório da Companhia Paraense de Turismo, teve início a 45ª Reunião Ordinária 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, 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 44ª Reunião Ordinária
do Fomentur, que ocorreu no dia 31 de agosto de 2009. Antes de dar prosseguimento
na pauta, a presidente fez os seguintes informes: 1 - Justificativas de ausência: do
presidente do Sindetur/Pa, o Sr. Joacyr Rocha, por estar impossibilitado de participar
da reunião, bem como do seu suplente, o Sr. Antônio Peixoto, por estar hospitalizado;
da representante da Secult, a Sra. Wilma Fernandes, devido à problemas de saúde; 2 –
Divulgação da nova nomenclatura da Secretaria de Belterra: Secretaria da Gestão do
Meio Ambiente e Turismo; 3 – Entrega, por meio eletrônico, do Relatório de
Atividades da Paratur, referente ao período de fevereiro de 2007 a agosto de 2009,
pela passagem da comemoração nacional do dia do turismo; 4 – Apresentação de
matérias publicitárias que trazem a divulgação do Estado: Brasilturis Jornal, edição
de janeiro, distribuída no evento BTL/Lisboa, matéria paga com os recursos da verba
descentralizada internacional; Revista Folha de Turismo, edição de fevereiro,
distribuída no evento BIT – Milão/ Itália, matéria paga com os recursos da verba
descentralizada internacional; Revista Folha do Turismo do Brasil, edição de maio,
distribuída no evento ITB – Belém/Alemanha, matéria paga com os recursos da verba
descentralizada internacional; Revista Bares e Restaurantes, que traz matéria sobre a
gastronomia do Pará e que foi uma ação realizada pelo Ministério do Turismo;
Revista de bordo da Gol – Linhas Aéreas Inteligentes, de setembro, sobre a cidade de
Belém, matéria gratuita. Em seguida, o Sr. Nilton Guedes, representante da
Abrajet/PA, falou sobre a 2ª Semana do Turismo e o Encontro Norte de Jornalistas.
Aproveitou para agradecer o apoio da Paratur; bem como, de todas as pessoas e
entidades que apoiaram a realização do evento. Em ato contínuo, o Sr. Ruy Martini,
representante da Abav/PA, comunicou que a Sra. Rose Larrat é a nova presidente da
Abav/PA e que a posse desta ocorrerá no próximo dia 5 de novembro do corrente ano.
O Sr. Ruy também fez o registro que esteve lendo alguns relatórios da Abav/Pa, do
ano de 2002, e chegou à conclusão que nada mudou no turismo do Estado do Pará.
Por fim, falou do esvaziamento que anda ocorrendo nas reuniões do Fomentur. A
presidente solicitou que o presidente Ruy Martini reavaliasse a sua análise, pois, nos
últimos anos, ocorreram ações que estão contribuindo, e ainda irão continuar a
contribuir, para a estruturação da atividade turística no Estado, como, por exemplo, a
construção do Hangar, o aumento no número de emendas parlamentares para a
implementação da infraestrutura turística nos municípios paraenses, o aumento no
número de convênios firmados com o Ministério do Turismo, o pedido de
empréstimo junto ao BID, a implementação de um transporte diferenciado para o

Marajó, fruto de uma reivindicação do Fomentur, a reestruturação do Fomentur,
proporcionada pelo Ministério do Turismo, para que este seja, de fato, um espaço de
discussão e de proposição da política pública para o turismo. A presidente Ann Pontes
destacou que essas medidas têm contribuído para gerar indicadores positivos para a
atividade no Estado, como, por exemplo, o aumento do fluxo de turistas e, por
conseguinte, da ocupação hoteleira e da permanência deste turista no Estado, dentre
outros resultados. Com relação ao baixo quórum nas reuniões do Fomentur, esta se
comprometeu em convidar, pessoalmente, todas as entidades que não estão enviando
representante para as reuniões mensais como forma de motivá-los a retomar as
participações no Fomentur. Por fim, a presidente solicitou que o presidente Ruy
transmitisse os parabéns a nova presidente da Abav-Pa e que a Paratur está à
disposição para manter a parceria que sempre manteve com a entidade. Em ato
contínuo, o Sr. José Seabra, representante da Câmara de Políticas Sócioeconômico
informou que, no dia 24 de setembro do ano corrente, a embarcação Álamo, que faz
viagens para o Marajó, voltou a funcionar nos seguintes horários: de quinta- feira à
terça-feira, com saída da Estação das Docas, às 7hs e 30mns, e o retorno, às
15hs30mns. O Sr. José Seabra solicitou o apoio do setor privado na divulgação do
retorno do Álamo. Em seguida, o Sr. Ruy Martini ressaltou que, inicialmente, foi
feito um contrato onde o Estado subsidiaria, durante o período de seis meses, o
funcionamento da embarcação, mas que, atualmente, a empresa Henvil é que está
subsidiando os gastos com a referida embarcação. Por fim, o presidente Ruy sugeriu
que o governo faça uma divulgação por meio de rádio e TV, pois as agências de
viagens já estão divulgando o transporte junto às operadoras de turismo. Em ato
contínuo, a presidente sugeriu que os integrantes da Câmara de Transporte Intermodal
façam uma reunião com os integrantes do governo para saber todos os detalhes sobre
as novas condições de transporte para o Marajó. Em seguida, a Sra. Jacqueline Alves,
Gerente de Marketing da Paratur informou que o relatório de atividades da Paratur foi
enviado, por meio eletrônico, para os parlamentares da bancada federal e, por meio
físico, aos deputados estaduais. Esta apresentou, ainda, o material (folheto) que será
distribuído durante o período do Círio e que este foi produzido com os recursos da
verba descentralizada nacional. Em seguida, O Sr. Ruy Martini perguntou a Sra.
Jacqueline se o folheto será utilizado no evento da Abav de 2009. Em resposta, a Sra.
Jacqueline informou que o material também será utilizado na feira da Abav. Em ato
contínuo, o Sr. Arnoudo Andrade, presidente do polo Tapajós, repassou algumas
informações sobre as ações que estão ocorrendo no polo, tais como: - a oficina de
fortalecimento do Fórum Regional do Polo, realizado pelo Mtur/IADH, no dia
24.09.09, em Santarém; - a atualização do inventário da oferta turística de seis
municípios: Itaituba, Belterra, Oriximiná, Prainha, Aveiro e Santarém; - o treinamento
para os coordenadores municipais de pesquisa, que ocorrerá nos dias 13 e 14 de
outubro do corrente, em Santarém; - os estudos para a formatação do Roteiro
Turístico das Cidades Homônimas a Portugal, cujo roteiro iniciará com os municípios
de Santarém, Aveiro, Alter do Chão e a comunidade indígena de Bragança, em
Belterra; - for fim, fez a leitura dos encaminhamentos tomados na reunião do Foretur,
do dia 25.09.2009, ocorrida no município de Belterra: 1 - Parceria do Foretur com a
Universidade Federal do Oeste do Pará, cujo objetivo é o de elaborar um projeto para

oferecer cursos de especialização na área do turismo; 2 – Divisão da área geográfica
do Polo em Sub-polos, tais como: Transamazônica, Baixo Amazonas e Médio
Amazonas. Em ato contínuo, o Sr. Arnoudo Andrade informou que o filme Tainá III
será filmado no Pará. A Sra. Jacqueline aproveitou a oportunidade para comunicar ao
colegiado que, há seis meses, a Gerência de Comunicação Virtual da Paratur repassou
algumas informações sobre o Estado, que foram solicitadas pela produtora do filme.
Concluídos os informes dos demais integrantes do Fomentur, a presidente Ann Pontes
fez a leitura da pauta: 1 - Apresentação sobre a Compra Direta de Passagens Aéreas
pelo Governo do Estado; 2 - Apresentação da Avaliação Nacional acerca do nível da
Gestão Descentralizada e Compartilhada dos Fóruns e Conselhos Estaduais de
Turismo. Em seguida, a presidente convidou o Sr. Gileno Vila Nova para fazer o uso
da palavra, já que houve a inversão na apresentação dos temas. O Sr. Gileno,
consultor do Ministério do Turismo, apresentou a Avaliação Nacional do nível da
Gestão Descentralizada e Compartilhada dos Fóruns e Conselhos Estaduais de
Turismo. Segundo o consultor, o Plano Nacional de Turismo concebeu e o MTur
implementou, como base da sua atuação, um modelo de gestão pública
descentralizada e participativa, integrando as diversas instâncias da gestão pública e
da iniciativa privada, por meio da criação de ambientes de reflexão, discussão e
definição das diretrizes gerais para o desenvolvimento da atividade nas diversas
escalas territoriais e de gestão do País, alcançando todas as regiões brasileiras e todos
os setores representativos do turismo, de modo a legitimar e a subsidiar a ação
ministerial e dos seus parceiros. Feitas essas considerações iniciais, o consultor
abordou os seguintes assuntos: Política do Turismo; Representatividade, Integração
Setorial e Territorial no âmbito dos colegiados; Resultados/Encaminhamentos
(Eficiência e Efetividade) e Cooperação entre os agentes; Atribuições
Regimentais/Organização Interna; Quadro Consolidado de Apuração e Análise dos
Indicadores do Sistema de Acompanhamento do Modelo de Gestão Pública
Descentralizada e Participativa. Concluída a apresentação do Sr. Gileno, a presidente
Ann Pontes informou que os participantes do Fomentur poderiam fazer as inscrições
para encaminhar as suas considerações acerca do que foi exposto e que, desde já,
gostaria de questionar a falta de ações cooperativas apontada pelo consultor, pois,
segundo a presidente, nos últimos anos, a Paratur tem desenvolvido uma série de
parcerias com os integrantes do Fomentur com vistas a fortalecer a atividade turística
no Estado, como, por exemplo, com o Banco da Amazônia por intermédio do
programa de incentivo ao turismo interno, o Viva-o-Pará; com a Emater para
fortalecer o turismo rural; com o SEBRAE e o Convention Bureau para fortalecer o
turismo de eventos e negócio; com o Hangar para potencializar a participação do
Estado na feira da Abav, nos anos de 2008 e 2009; com a Fiepa para divulgar o Círio
de Nazaré em Brasília e em São Paulo, nos anos de 2007 e 2008; com as instituições
de ensino superior para o desenvolvimento de pesquisa de demanda; com a Belemtur
e as Instâncias de Governança nos eventos organizados pelo Ministério do Turismo,
como por exemplo, o Salão de Turismo de 2009, e nos eventos organizado pelo
Estado, como, por exemplo, a FITA de 2008; com a Abrajet-Pa no apoio a jornalistas,
entre outras parcerias. O Sr. Gileno informou que a apresentação foi baseada nas atas
de 2007 e de 2008. A presidente observou, então, que pode ter havido omissão no

momento de fazer o registro dessas parcerias nas respectivas atas. Em ato contínuo, o
Sr. Ruy parabenizou o consultou pela forma sucinta e prática que foi feita a exposição
e que todo mundo entendeu o assunto abordado. Por fim, ressaltou a falta de
participação dos membros nas reuniões do Fomentur e que o Estado não está dando
importância para o turismo. Em ato contínuo, o Sr. Gabriel Peixoto, representante da
Belemtur, comentou que esteve em Salvador, em uma reunião do BID, e percebeu
que o turismo, na Bahia, é tratado como uma questão de economia e que os
secretários municipais de turismo não fazem nada sem consultar o Secretario de
Estado. O Sr. Gabriel concluiu dizendo que nada justificava a ausência das entidades
nas reuniões do Fórum. Em seguida, o consultor reforçou que, efetivamente, o
resultado das ações do colegiado irão se dá por intermédio de suas câmaras temáticas.
Em ato contínuo, a presidente solicitou que os coordenadores enviassem um esboço
de planejamento das ações de suas respectivas câmaras para ser apresentado no
colegiado. Após esse encaminhamento, a presidente passou a palavra ao representante
da Sead, o Sr. Eduardo Andrade, que veio acompanhado da Sra. Giselle Guerra. Feita
a sua saudação aos presentes, o Sr. Eduardo passou a palavra a Sra. Giselle para que
esta apresentasse o sistema de automatização do processo de compra de passagens
aéreas e diárias, que tem o objetivo de otimizar o processo, reduzir os custos,
redesenhar o processo de viagem a partir da adoção de sistema único e de fácil
auditoria. As principais funcionalidades do sistema: solicitação, liberação, concessão,
prestação de contas e execução orçamentária. A representante informou que alguns
estados, tais como: Bahia, Amazonas e Mato Grosso já estão em processo de
implantação desse sistema e o estado do Paraná já o utiliza. A Sra. Giselle também
informou que haverá uma central de viagens na Secretaria de Estado de
Administração do Pará e esta contará com seis funcionários. Por fim, a representante
da Sead ressaltou que a implantação do sistema não é decisão da Sead e sim do
Governo e que a missão da Sead é executá-la. Em seguida, o Sr. Ruy Martini
ressaltou que não se pode comparar a economia do Paraná com a do Pará, pois a
economia do Paraná é uma das mais fortes do País e que é um exagero a agência
citada ter seis funcionários. Por fim, o Sr. Ruy perguntou sobre a questão da
legalidade dessa compra direta. Em ato contínuo, o Sr. Gabriel Peixoto, representante
da Belemtur, parabenizou a técnica da Sead pela apresentação e perguntou se foi feito
algum um estudo, pela Sead, sobre o impacto social que tal medida vai acarretar. Em
seguida, o Sr. Francisco Rocha, representante da Abbtur-Pa, ressaltou que, se fosse
feito um planejamento, ficaria mais econômica a compra de passagens pelo Estado e
que a função de uma agência não é, tão somente, ser uma mera emissora de bilhetes.
Em resposta ao Sr. Ruy Martine, o coordenador Eduardo informou que não será uma
agência e sim uma central e que o número de seis funcionários é uma estimativa. Em
resposta ao Sr. Francisco, a Sra. Giselle informou que esta sabe que uma agência não
é ser uma mera emissora de bilhetes, mas, para o Estado, o que conta é a compra de
passagem. Em resposta ao Sr. Ruy Martini, sobre a legalidade da medida, a Sra.
Giselle informou que será feito um credenciamento e que a Auditoria Geral do Estado
já realizou um parecer sobre o assunto. Já sobre o impacto social, a Sra. Giselle
concorda que o Paraná tem uma realidade diferente da do Pará, mas que esta citou o
estado do Paraná porque foi solicitado, pelo próprio colegiado, na última reunião em

que a Sead participou do Fomentur. Por fim, registrou que a Sead não realizou
nenhum estudo sobre os impactos sociais dessas medidas no Estado. O coordenador
da Sead acrescentou que a central de viagens não será implantada de uma hora para
outra e que ainda tem muita coisa para avaliar e realizar. Por fim, a presidente
agradeceu pela presença dos expositores e propôs os seguintes encaminhamentos: - O
Fórum deverá convidar o Secretário de Estado de Comunicação para participar da
próxima reunião do Fomentur; - Por sugestão da presidente, a Câmara de
Comercialização deverá marcar reunião para tratar da questão levantada pelo
Ministério do Turismo de que as agências de turismo precisam se preparar para
ofertar o turismo de aventura; - A secretária do Fomentur deverá reiterar o ofício para
o SEBRAE, solicitando um posicionamento sobre o aceite ou não da indicação feita
pelo colegiado para que este assuma a coordenação da Câmara de Investimentos para
equipamentos e serviços turísticos. A presidente reforçou que o Fomentur tem cinco
câmaras temáticas, quais são: Câmara de Transporte Intermodal, Câmara de
Planejamento e Políticas Públicas, Câmara de Regionalização de Turismo, Câmara de
Captação de Investimentos para Equipamentos e Serviços Turísticos e Câmara de
Comercialização do Produto Turístico e que os coordenadores precisam encaminhar
os seus respectivos planejamentos. Em seguida, o Sr. Francisco Rocha informou que,
na última edição da revista Braztoa, houve a publicação de duas páginas sobre o Pará.
A próxima reunião será realizada no dia 27 de outubro de 2009 e terá como pauta a
apresentação do Relatório de Atividades da Paratur, que será feita pelo coordenador
do núcleo de planejamento, o Sr. Leonardo Guedes e a apresentação das ações da
Secretaria de Estado de Comunicação, que visam à promoção turística do Estado em
nível regional e nacional, que será realizada pelo Secretário de Estado, o Sr. Paulo
Roberto Ferreira. A presidente agradeceu pela presença e encerrou a reunião às onze
horas e cinquenta e três minutos (11h53). Nada mais tendo a tratar, eu, Vivianne
Cavalcante Tavares, redigi a presente ata que, depois de lida e aprovada, será assinada
por todos.

