ATA DA 50ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO FÓRUM DE DESENVOLVIMENTO
TURÍSTICO DO ESTADO DO PARÁ – FOMENTUR

No dia 22 de fevereiro de 2010, às oito horas e trinta e oito minutos (8hs38min), no
auditório da Companhia Paraense de Turismo, teve início a 50ª 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 das atas das 48ª e 49ª Reunião Ordinária, já que estas
foram disponibilizadas com antecedência aos integrantes do Fórum, colocando-a, então,
em discussão. Assim, a Sra. Izabel Pantoja, representante da Famep, solicitou alteração
na ata da 49ª Reunião Ordinária do Fomentur. A presidente ressaltou que o Sr. Ruy
Martini, representante da Abav, também solicitou alteração na ata da 49ª Reunião
Ordinária, mas não formalizou. Ficando, então, definido que as referidas atas serão
colocadas em votação na próxima reunião. Antes de iniciar a pauta, a Presidente fez os
seguintes informes: 1 – Leitura do ofício que a Paratur encaminhou ao Sr. Arnoudo
Andrade sobre a exoneração do cargo de Secretário de Turismo de Santarém e, na
oportunidade, a Presidente informou que o Sr. Arildo Nogueira Carvalho é o novo
Secretário; 2 – Confirmação, pelo Ministério do Turismo, que o município de Soure fora
selecionado para receber a Pesquisa do Estudo de Competitividade; 3 – Justificativa de
ausência da Sra. Vanuza Barbosa, Presidente do Pólo Araguaia Tocantins, em virtude de
compromissos agendados. Em seguida, a Presidente fez a leitura da pauta: 1- Retomada
do assunto sobre a área da Pirelli. Em ato contínuo, a Presidente passou a palavra ao Sr.
Crisomar Lobato, representante da Sema, que apresentou a Minuta do Projeto de
Decreto, que criará ,legalmente, o refúgio de vida silvestre Metrópole da Amazônia, nos
municípios de Ananindeua, Benevides, Marituba e Santa Izabel do Pará. Em seguida, o
Sr. Artur Farias, representante da Cohab, explanou sobre a proposta habitacional para a
Fazenda Pirelli, sob os aspectos da localização, empreendimento, áreas disponibilizadas
para o uso habitacional, Residencial Pirelli, área da Pirelli, impactos ambientais dentre
outros. Em seguida, o representante abriu espaço para os questionamentos dos
participantes. Em ato contínuo, o Sr. Nilton Guedes, representante da Abrajet, perguntou
sobre a questão do meio ambiente. O Sr. Crisomar informou que o Ecoturismo está
garantido e registrado no decreto. Em seguida, o Sr. Maurício Machado informou sobre
a construção do Conselho Gestor, que acompanhará os trabalhos e terá representantes da
comunidade e de diversas entidades. Em ato contínuo, o Sr. Joacyr Rocha, presidente do
Sindetur, registrou a preocupação com a quantidade de 14 mil casas que serão
construídas na área da Pirelli pois, inicialmente, seriam 3 mil casas. O Sr. Arthur
ressaltou, então, que as 14 mil casas estão apenas previstas. Em seguida, informou que
não houve um aumento na área onde serão construídas as casas, pois o Governo não
seria capaz de fazer algo que trouxesse qualquer malefício a população. O Sr. Álvaro do
Espírito Santo, representante da Ufpa, registrou a preocupação sobre o não andamento
do projeto de ecoturismo. Em resposta, o Sr. Crisomar informou que na minuta do
projeto de decreto, o Ecoturismo está garantido. No art. 1º, o plano de manejo iniciará
em agosto e terá uma cerca de interfase com a Cohab. Por fim, acrescentou que a
questão do turismo deverá ser implementada, pois está faltando uma proposta concreta.
Em seguida, o Sr. Álvaro do Espírito Santo sugeriu que a Segov recuperasse uma
proposta da Paratur que veio à tona durante a gestão da ex-presidente Ann Pontes, e
apresentasse ao Secretário da SEPE, Sr. Marcílio Monteiro, pois acredita que o mesmo
poderá ajudar. Em ato contínuo, o Sr. José Maria, represetante dos Argonautas informou
que está a disposição para colaborar na construçao de uma proposta de uso ecoturistico

para referida área (Fazenda da Pirelli), através da Ong Argonautas Ambinetalistas da
Amazonia, assim como , do grupo de pesquisa em Geografia do Turismo do Programa
de
Pós-Graduaçao
em
Geografia
da
UFPA.
Por fim, o Sr. Álvaro registrou que o Sr. Leonardo Condurú, Coordenador da Câmara
de Políticas Públicas, agendou uma reunião com os integrantes da Câmara, mas não
apareceu. O coordenador informou que fora chamado, em última hora, para uma reunião
com a presidente. Em ato contínuo, a Sra. Wilma Fernandes, representante da Secult,
informou que não tem conhecimento de quem são os integrantes da Câmara de Políticas
Públicas. A presidente interina informou que o relatório, elaborado pelo consultor do
Ministério do Turismo, Sr. Gileno Vila Nova, foi enviado à todos os membros. Em
seguida, o Sr. João Lima, Presidente do Pólo Marajó, sugeriu que fosse enviada uma
carta de apoio ao Sr. Arnoudo Andrade, ex- Secretário de Turismo de Santarém. Sendo,
então, aprovado pelos membros. Por fim, a Presidente interina, solicitou à Gerência de
Marketing da Paratur que divulgasse a utilização da marca “Pará: Obra Prima da
Amazônia”. Os encaminhamentos são: O Fomentur deverá enviar ao Sr. Arnoudo
Andrade uma carta de apoio, em virtude de ter sido exonerado do cargo de Secretário de
Turismo de Santarém e convidará o Secretário de Estado de Comunicação para
participar da próxima reunião, a fim de que possa informar aos membros sobre o Projeto
de Gerenciamento da Imagem do Estado do Pará e Marca – “Pará: A Obra Prima da
Amazônia”. Em ato contínuo, o Sr. Francisco Rocha, representante da ABBTUR sugeriu que
fosse incluso na pauta da próxima reunião, a FITA 2010. O Sr. Nilton Guedes informou que

no último dia 18 de fevereiro a Abrajet comemorou 4 anos de criação. A próxima
reunião ocorrerá no dia 29/03/10, às 8h00, no auditório da Paratur, tendo como sugestão
de pauta: O Projeto de Gerenciamento da Imagem do Estado do Pará, A Marca – “Pará:
A Obra Prima da Amazônia” e a FITA 2010. Não tendo mais o que ser discutido ou votado,
a Presidente agradeceu a todos pela presença e deu por encerrada a reunião às dez horas
e trinta minutos (10h30min). 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.

