ATA DA 4ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO FÓRUM DE
DESENVOLVIMENTO TURÍSTICO DO ESTADO DO PARÁ –
FOMENTUR

No dia 23 de janeiro de 2008, às dezesseis horas e vinte e cinco minutos
(16h25), na sala 2, localizada no Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e
Pequenas Empresas – Sebrae-Pa, teve início a 4ª Reunião Extraordinária do
Fórum de Desenvolvimento Turístico do Estado do Pará – FOMENTUR. A
Presidente, Ann Pontes, saudou a todos os presentes e, de acordo com o artigo
12 e 13 do Regimento Interno, declarou abertos os trabalhos da 4ª Reunião
Extraordinária 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
25ª Reunião Ordinária, ocorrida no dia 18 de dezembro de 2007. Antes de dar
prosseguimento na pauta, a presidente fez os seguintes informes: - 1 Registro
da presença dos senhores José Augusto Falcão, Diretor do Departamento de
Planejamento e Avaliação do Ministério do Turismo, e Rodrigo Chaves,
Consultor da Fundação Getúlio Vargas; - 2 Leitura do e-mail do Presidente do
Pólo Tapajós, Arnoudo Andrade, justificando a ausência dele na reunião; - 3
Leitura do e-mail da Sra. Isis Mourão, solicitando ao Fórum a formalização
do convite da Oficina, que ocorrerá no dia 28 de janeiro de 2008, para os
representantes das Rotas do Grande Lago e do Minério, do Pólo Araguaia
Tocantins, poderem participar do evento. Na oportunidade foi lembrado que,
na última reunião, ficou acordado que somente os integrantes do FOMENTUR
participariam da oficina; - 4 Solicitação dos senhores Orlando Rodrigues –
Belém Convention & Visitors Bureau, Carlos Freire – Associação Brasileira
da Indústria de Hotéis do Pará- ABIH- PA e Altair Vieira – Associação
Comercial do Pará - ACP para a presidente do FOMENTUR disponibilizar um
tempo de aproximadamente 1 hora, na oficina do dia 28 de janeiro de 2008,
para que os mesmos pudessem responder a todas as questões. Na oportunidade
a presidente perguntou se estavam presentes os representantes das entidades
que enviaram o e-mail para que a mesma pudesse esclarecer que as quatro
perguntas enviadas seriam discutidas coletivamente durante a realização dos
trabalhos e que as entidades não precisavam enviar as respostas por e-mail. - 5
Audiência na Infraero com a presença da Governadora e da Presidente da
Paratur, cuja pauta versou sobre: - Manifestação formal de interesse, por parte
do governo Estado, em transformar o Aeroporto de Val-de-Cans em um centro
de distribuição e recepção de vôos (Hub Aéreo) na Região Norte; - Ampliação

do terminal de passageiros do Aeroporto da Santarém; - Solicitação da cessão
do terreno da antiga TABA para o governo do Estado; - 6 Divulgação da
parceria firmada entre a Paratur e a Infraero para divulgar os 6 Pólos
Turísticos no aeroporto de Belém: de janeiro a junho de 2008 serão divulgadas
as imagens dos pólos Marajó, Xingu e Amazônia Atlântica e, de julho a
dezembro, serão divulgadas as dos pólos Belém, Tapajós e AraguaiaTocantins; - 7 Registro da divulgação da Ilha do Marajó na revista Folha do
Turismo em uma edição especial, no mês de novembro de 2007, em espanhol,
e no site (www.hotelinsite.com.br), juntamente com Belém, na categoria
cidades e destinos turísticos mais pesquisados no Brasil; - 8 Divulgação da
parceria firmada entre a Paratur e a Secretaria de Cultura para o Projeto
Puxirum, que apresentará uma amostra dos grupos de carnaval existentes no
interior do Estado. A Paratur será responsável pela produção de uma pesquisa
sobre a avaliação do evento que ocorrerá nos dias 25, 26, 27 de janeiro e 2 de
fevereiro de 2008. A presidente prosseguiu com a leitura da pauta: Apresentação do Plano Nacional de Turismo 2007/2010 – José Augusto
Falcão (Diretor do Departamento de Planejamento e Avaliação do Ministério
do Turismo) e Rodrigo Chaves (Consultor da Fundação Getúlio Vargas); Apresentação do Pólo Belém (Giselle Castro); - Apresentação dos Novos
Mapas de Belém (Luciana Mendes) da Belemtur. Em seguida, o Sr. José
Augusto Falcão – Diretor do Departamento de Planejamento e Avaliação do
Ministério do Turismo apresentou o Plano Nacional do Turismo 2007/2010
com os seguintes itens: - O Processo de Elaboração do Plano Nacional de
Turismo; - O Programa de Aceleração do Crescimento e o Turismo; Diagnóstico; - Gestão Descentralizada do Turismo; - Metas para o Turismo
2007/2010; Macroprogramas e Programas; - Entidades e Instituições do
Conselho Nacional do Turismo; - Referências Bibliográficas. Em ato
continuo, o Sr. Rodrigo Chaves enfatizou alguns dos pontos abordados pelo
Sr. Falcão. Em seguida a Sra. Giselle Castro, Presidente do Pólo Belém,
apresentou o Programa de Regionalização do Turismo; o que seria uma
Instância de Governança Regional e sua função; e qual o cenário promissor
para o Pólo se fortalecer enquanto região turística. Dando continuidade na
pauta, a Sra. Luciana Mendes, da Belemtur, apresentou os novos mapas de
Belém, Mosqueiro, Outeiro e Cotijuba. Em seguida, falou do Fórum Social
Mundial - FSM, que ocorrerá em janeiro de 2009, na Universidade Federal do
Pará – UFPA, e que terá cerca de 12 mil pessoas atuando diretamente no
evento, gerando trabalho e renda desde 2008, com os preparativos para a
construção do Fórum. Em seguida, o Sr. Ruy Martini, da ABAV-PA,
comentou sobre a reorganização do centro de Belém que, para o mesmo, é de
fundamental importância para a realização da Copa do Mundo. Em seguida,

sugeriu que o Fórum se manifestasse formalmente, no sentido de apoiar a
Prefeitura de Belém no cumprimento da decisão da Justiça Federal que
determina a retirada imediata dos camelôs da Avenida Presidente Vargas. Em
ato contínuo, a presidente do Fórum informou que já havia se manifestado em
uma entrevista, na qualidade de presidente do FOMENTUR. Após deliberação
dos integrantes do Fórum, ficou definido que haveria a manifestação formal e
a presidente solicitou a Sra. Benigna Soares, da ABRAJET- PA, que
elaborasse um texto para ser lido e aprovado antes do término da reunião. Em
ato contínuo, o Sr. Wady Khayat, representante da Belemtur, sugeriu que o
FOMENTUR articulasse junto ao Banco da Amazônia a possibilidade da
cessão, em comodato, para a prefeitura de Belém, de uma área do referido
Banco que estaria desocupada para que os camelôs pudessem se instalar. Em
seguida, a presidente fez a leitura do texto produzido pela Sra. Benigna e, após
algumas alterações propostas pelos integrantes, o mesmo foi colocado em
votação e aprovado para que seja enviado ao prefeito de Belém. Não tendo
mais o que ser discutido ou votado, a presidente agradeceu a todos pela
presença e deu por encerrada a reunião às dezenove horas e vinte e cinco
minutos (19h25). 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.

