ATA DA 49ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO FÓRUM DE DESENVOLVIMENTO
TURÍSTICO DO ESTADO DO PARÁ – FOMENTUR

No dia 25 de janeiro de 2010, às oito horas e quarenta e cinco minutos (8hs45min), no
auditório da Companhia Paraense de Turismo, teve início a 49ª Reunião Ordinária do
Fórum de Desenvolvimento Turístico do Estado do Pará – Fomentur. A Presidente
interina, Sra. Conceição Silva da Silva, saudou a todos os presentes e, em seguida,
solicitou a dispensa da leitura da ata da reunião anterior, já que esta fora disponibilizada
com antecedência aos integrantes do Fórum, colocando-a, então, em discussão.Assim,o
Sr. Ruy Martini, representante da Abav, solicitou alteração na ata. Ficando definido que
o Sr. Ruy enviará as informações à Secretária do Fórum, para que possa ser
devidamente registrado. Por fim, ficou definido que a referida ata será colocada em
votação na próxima reunião. Antes de iniciar a pauta, a Presidente fez os seguintes
informes: 1- A apresentação do Presidente da Cohab será na próxima reunião e terá
como pauta a área da Pirelli. No momento do informe, o Sr. Ruy ressaltou que não
concordava que a referida apresentação fosse feita, pois, na sua opinião, o Governo já
decidiu o que fará na área da Pirelli. Em seguida, o Sr. João Lima, representante do Pólo
Marajó, concordou com o Sr. Ruy. Dando continuidade ao assunto, o Sr. Álvaro do
Espírito Santo, representante da Ufpa, ressaltou que quando fora discutido sobre a área
da Pirelli, o encaminhamento dado foi a formalização do grupo de trabalho que trataria
do assunto. Assim, esse grupo foi formado por alguns representantes do Governo e os
trabalhos não foram concluídos. Em seguida, o Sr. Nilton Guedes, representante da
Abrajet, sugeriu que todos os órgãos envolvidos deveriam ser chamados para a reunião
e que o Fórum deveria registrar o seu posicionamento sobre a questão da área da Pirelli.
Em ato contínuo, o Sr. Fernando Acatauassú, representante da Faepa, registrou que em
relação à área da Pirelli não se pode mudar mais nada, pois o Governo já decidiu qual
será a destinação da área. Ficando acertado que serão convidadas para a próxima
reunião do Fórum, a Secretaria de Estado de Governo, Secretaria de Estado de Meio
Ambiente e a Cohab, para participarem das discussões sobre a área da Pirelli; 2 – A
Secretaria de Estado de Comunicação confeccionou banners e 5 mil folders sobre a
embarcação Álamo, que serão distribuídos em pontos turísticos. Será divulgado,
também, através das seguintes rádios: Rádio Atlântico (Castanhal), Alternativa FM
(Itaituba), Rio Verde (Goianésia), Itacaiúnas (Marabá), Princesa (Nova Timboteua),
Mirante FM (Monte Alegre), Líder FM e Liberal FM (Itaituba). Em seguida, a
Presidente passou a palavra ao Sr. Luis Flávio Lima, Coordenador da Câmara Sócioeconômico e representante da Secretaria de Estado de Governo, que fez uma explanação
sobre as ações do Governo, com relação ao turismo. As ações são as seguintes:
Construção do Terminal Hidroviário; Projeto Ação Metrópole através de obras de infraestrutura de tráfego e transporte e implementação de um modelo de gestão para o
sistema de transporte interligado da Região Metropolitana de Belém; Projeto Navega
Pará que disponibilizou aos cidadãos o acesso à educação e à tecnologia, dentro de
políticas de inclusão e de valorização de crianças, jovens, adultos e idosos, através de
um sistema público e gratuito de comunicação; Projeto Segurança Cidadã com
construção de postos de segurança cidadã nos bairros; Reforma da Catedral da Sé;
Democratização do acesso à cultura; Programa Viva o Pará; Prodetur-Pa; Ações para
Mosqueiro; Inventário de Oferta Turística; Emendas Parlamentares para a diversificação
dos segmentos turísticos; Sinalização Turística; Reforma e manutenção de
equipamentos turísticos; Capacitação de mão-de-obra e entre outras. Em seguida, o Sr.
Luis Flávio abriu espaço para que os participantes pudessem fazer os questionamentos.

O Sr. José Maria, representante do Argonautas, informou que o grupo de trabalho que
trata da área da Pirelli continua e acompanha os trabalhos que são realizados. Em
seguida, o Sr. Álvaro do Espírito Santo falou sobre a motivação que levou o Fórum a
solicitar a presença da Segov na reunião. Ressaltou, também, a questão da redução do
orçamento da Paratur. O Sr. Luis Flávio informou que teve uma reunião com a Sra.
Conceição Silva e com o Sr. Leonardo Condurú, Coordenador do Núcleo de
Planejamento da Paratur para tratar do orçamento. Na reunião, foi informado que as
demandas prioritárias estão garantidas. Foi discutido, também, a possibilidade de um
outro órgão repassar recursos para a Paratur. Em seguida, o Sr. Ruy Martini registrou a
competência do trabalho desenvolvido pela Sra. Conceição Silva, mas, ressaltou que o
turismo não é prioridade nesse Governo. Em ato contínuo, o Sr. Luís Flávio informou
que já ouviu a Governadora falando de ações para o turismo. Em resposta, o Sr. Ruy
ressaltou que já ouviu a Governadora, de fato, falar, mas a mesma não consegue incluir
tais ações em seu Governo. Em seguida, o Sr. Leonardo Condurú manifestou-se sobre o
fato de dizerem que a Paratur não tem uma Política de Turismo. O Coordenador
informou que a Companhia adota tal política, destacando, para tanto, a edição das
resoluções Nº. 001/ 2009 e Nº. 002/ 2009 que mapearam os municípios do Estado do
Pará. O Coordenador finalizou ressaltando que a Companhia necessita do apoio dos
empresários para que o turismo seja concretizado no Estado. O Sr. Ruy informou que
não criticou a Paratur e que não retira nada do que fora dito nas reuniões. Em ato
contínuo, a Sra. Jacqueline Alves, Gerente Geral de Markenting da Paratur, apresentou
as ações da Câmara de Comercialização do Fórum. A Gerente expôs de forma clara e
objetiva o Plano de Ação por Objetivo Estratégico por Meta. As ações são as seguintes:
- Identificar as necessidades das empresas de turismo e da associação de guias de
cursos para a área; - Identificar a oferta de cursos preparatórios para a área de turismo; Elaborar proposta de um programa sistematizado de capacitação; - Elaborar um
programa de formação de empreendedores na área de turismo receptivo; - Divulgar o
programa junto às empresas de turismo; - Criação de um site de vendas de pacotes
turísticos; - Divulgação do site da Paratur; - Elaboração de novos produtos turísticos; Divulgação dos novos produtos turísticos ao mercado nacional; - Elaborar um termo de
referência; - Negociar recursos para o projeto; - Execução do projeto; - Elaborar projeto
de workshop; Negociar recursos junto as Cias Aéreas, AbihP/a, Abrasel/ Pa e outras
Empresas de turismo para a realização de workshops; - Execução do projeto; - Elaborar
proposta de produtos turísticos com tarifas diferenciadas; - Apresentação da proposta
consolidada; - Divulgação do produto turístico com tarifas diferenciadas; - Elaboração
de projetos turísticos para pré e pós-eventos; - Selecionar os eventos prioritários a serem
captados para Belém, com base no Anuário Nacional de Eventos da Abracef
(Associação Brasileira de Centro e Convenções e Feiras). Em seguida, o Sr. Gileno Vila
Nova, representante do Ministério do Turismo, parabenizou a exposição da Câmara e,
em seguida, fez algumas considerações ao grupo de trabalho. A Presidente interina e
Coordenadora da Câmara de Regionalização informou aos presentes sobre a análise dos
41 municípios do Estado do Pará nas qualidades 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
19.06.08. Assim, obteve-se o seguinte resultado: 09 (nove) municípios foram
considerados turísticos, 06 (seis) foram considerados como de potencial turístico, 12
(doze) foram considerados de apoio ao turismo e 14 (quatorze) não alcançaram a
pontuação. Os critérios da classificação foram de conhecimento de todos. Porém, as
pontuações serão enviadas somente às Prefeituras. Em seguida, a Sra. Izabel Pantoja,
representante da Famep ressaltou sobre a preocupação de coadunar esforços para as

áreas descobertas de investimentos, de imediato, por parte de ações governamentais,
conforme as resoluções 001 e 002/2009, que contemplam apenas 9 municípios no
Estado considerados turísticos que terão algumas prioridades de investimentos. Tem
apenas dois Polos considerados indutores (Belém e Tapajós), que também terão suas
prioridades de investimentos públicos, juntamente com o Pólo Marajó, que estará
coberto
pelo
Prodetur
Dentro deste cenário, ressaltou a preocupação com os demais Pólos - Araguaia
Tocantins, Amazônia Atlântica e Xingu, de encontrar alternativa para atende-los de
forma mais imediata, como por exemplo, emendas parlamentares Federal ou Estadual,
ou outras com as grandes empresas instaladas nessas áreas que possam contribuir com
investimentos de desenvolvimento para o turismo Regional/Estadual, ou outras
alternativas. Em ato contínuo, a Sra. Carla Cruz, Coordenadora, em exercício, do
Núcleo de Registro e Qualidade da Paratur, informou sobre a assinatura do Convênio
de Nº. 707606/ 2009, que fora firmado com Ministério de Turismo, sendo resultado de
emenda parlamentar do Deputado Zequinha Marinho, no valor de R$ 174.735,40. O
convênio tem o objetivo de realizar ações de sensibilização e mobilização para
prevenção da exploração sexual de crianças e adolescentes no turismo. Os municípios
contemplados foram: Tucuruí, Santarém, Marabá, Itupiranga, Parauapebas, São Félix do
Xingu, Tucumã, Salinopólis, Bragança, Tomé-açu, Barcarena, Abaetetuba, Cametá,
Capanema e Ananindeua. Dando continuidade, a Sra. Carla informou, também, sobre a
realização do Seminário de Negócios em Turismo, realizado pelo Ministério do
Turismo com apoio da Braztoa e da Paratur, que ocorrerá no dia 04.02.2010, às 8h00, no
auditório da Paratur. Em seguida, sugeriu que às 14h00 fosse realizado o seminário
destinado aos integrantes do Fomentur. Sendo, então, aceito por todos os presentes. Em
seguida, o Presidente do Pólo Tapajós, Sr. Arnoudo Andrade, fez alguns informes sobre
o Pólo, como: - A realização da pesquisa do Sairé 2009, que fora assistido por um
número significativo de turistas brasileiros e estrangeiros; - A realização do Curso de
Guia de Turismo e Curso de pós-graduação lato sensu em Ecoturismo na Amazônia.
Não tendo mais o que ser discutido, a Presidente agradeceu a todos pela presença e deu
por encerrada a reunião às doze e trinta e quatro minutos (12h34). Nada mais tendo a
tratar, eu, Vivianne Cavalcante Tavares, redigi a presente ata.

