ATA DA 56ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO FÓRUM DE DESENVOLVIMENTO
TURÍSTICO DO ESTADO DO PARÁ – FOMENTUR

No dia 27 de setembro de 2010, às nove horas e três minutos (09hs03min), no auditório
da Companhia Paraense de Turismo, teve início a 56ª Reunião Ordinária do Fórum de
Desenvolvimento Turístico do Estado do Pará – Fomentur. O Presidente, Sr. Luiz
Souto, saudou a todos os presentes e,em seguida, consultou-os se a reunião ocorreria ou
adiaria, em decorrência do número reduzido dos membros. Sendo definido que a
reunião ocorreria. Após a consulta, o presidente solicitou a dispensa da leitura da ata da
55ª Reunião Ordinária do Fomentur e colocou-a em discussão, e como não houve quem
quisesse discuti-la, o presidente declarou aprovada. Antes de dar prosseguimento na
pauta, fez os seguintes informes: 1 – Justificativa de ausência dos Senhores, Manoel
Cristino do Rêgo e Jorge Mauricio Machado da Silva, representantes da SEMA, em
função de atividades internas do Planejamento Operacional Anual 2011 da secretaria; 2
– Parabenizou o Sr. Fabio Romero, Presidente da SINGTUR-PA pelo prêmio da
EBAPE-FGV/Mtur (Escola Brasileira de Administração Pública e Empresas - FGV e
Ministério do Turismo), no qual ficou em primeiro lugar na categoria Pós-graduação,
com a tese de mestrado apresentada em 2009, na Universidade de Aveiro em Portugal.
Em seguida, a Sra. Jacqueline Alves, Gerente de Marketing da Paratur apresentou os
resultados da FITA 2010 e pontuou o evento desde 2002 até 2010. Foram apresentados
os seguintes itens: Estrutura da feira; Fatores a serem superados; Proposta de manter o
evento em único mês do ano; Festival Gastronômico que ocorreu dentro do evento,
dentre outros. Após a exposição, a gerente abriu espaço para os questionamentos. Em
ato contínuo, a Sra. Conceição Silva da Silva, Diretora de Fomento da Paratur informou
que ocorreu uma pesquisa de opinião qualitativa e, uma pesquisa sobre o perfil dos
participantes na feira. Em seguida, a Sra. Rose Larrat, Presidente da ABAV, justificou a
ausência do Sr. Álvaro do Espírito Santo, representante da UFPA, em função de
participação na reunião dos 65 Destinos Indutores que concidiu com a reunião do
Fórum. Em seguida, ressaltou que os empresários não participaram da FITA e que o
evento foi uma feira de municípios e não uma feira internacional. Também teve a
questão política que atrapalhou e, na sua opinião esse evento é responsabilidade de toda
sociedade. Por fim, ressaltou que na feira não houve a realização de negócios. Em ato
contínuo, a Sra. Conceição Silva da Silva informou que a pesquisa realizada comprova
que houve geração de negócios. Em seguida, a Sra. Izabel Pantoja, representante da
FAMEP ressaltou que os municípios tiveram uma participação significativa no evento e
foram fechados negócios e, que esses participantes se sentiram contemplados. Em ato
contínuo, a Gerente de Marketing da Paratur ressaltou que essa discussão já houve, a
apresentação foi para pontuar o evento desde de 2002 até 2010. Em seguida, o Sr.
Francisco Rocha, representante da ABBTUR-PA ressaltou que para a FITA ter
crescimento, deverá deslocar o evento, do período eleitoral, pois a feira é usada pelos
políticos. Outro assunto citado pelo representante foi sobre os técnicos da Paratur, que
na sua oponião, é desumano o que o Governo faz com os mesmos. Por fim, informou
que não se consegue fechar negócios fora do Estado. Em ato contínuo, a Jacqueline
Alves sugeriu que o empresariado apresentasse um documento, incluindo todos os itens
que a serem solucionados sobre o evento. A gerente informou que a rodada de negócios
foi realizada, mesmo com o número de empresas reduzido. Até pela questão do
orçamento. Em seguida, a Sra. Conceição Silva sugeriu que a Câmara de
Comercialização ficasse responsável pela reanalise da FITA. Em ato contínuo, o Sr.
João Lima, presidente do Polo Marajó sugeriu que a câmara se reuna e registre as

sugestões com relação a FITA. A sra. Jacqueline Alves informou que o principal
problema da FITA é a falta de recurso. Em ato contínuo, a Sra. Rose informou que o
empresariado não confia no Governo, em função da descontinuidade do que foi feito
anteriormente. Em seguida, o Presidente, o Sr. Luiz Souto informou que quando
assumiu a Paratur teve o cuidado de manter a equipe técnica para que os projetos não
fossem prejudicados e, que também ficou agendada uma reunião com os empresários,
no qual deveria encaminhar uma proposta para a Governadora e, nenhum empresário
compareceu, sendo que não teve oportunidade de ouvi-los. Em resposta, a Sra. Rose
ressaltou que a Governadora estava ciente, que o trade queria um técnico da área de
turismo, na presidência da Paratur, que de um dia para o outro a Dra. Conceição foi
exonerada do cargo de presidente interina, sendo que o trade nem foi consultado pela
Governadora. Finalizou dizendo que a Paratur é uma troca de interesse político. O Sr.
João Lima informou que não se teve tempo hábil para tratar o assunto com a
Governadora. Por fim, a reunião da câmara de comercialização ocorrerá no dia
05.10.10, às 9hs00min, na ABAV, para tratar sobre a reengenharia da FITA. Em
seguida, a Sra. Conceição informou que ficará suspensa, em função da mínima
participação dos membros, as seguintes questões: - Se será adotado o regimento
interno; - Se há necessidade das reuniões do Fórum ocorrerem mensalmente e
comprimento dos horários marcados. A próxima reunião ocorrerá no dia 27.10.10, ás
8h30, no auditório da Paratur e terá como pauta: - Posicionamento da Câmara de
Comercialização referente ao Gerenciamento de Imagem do Estado do Pará e a
Reengenharia da FITA; - Posicionamento da Câmara de Políticas Públicas sobre a
última reunião ocorrida entre os membros da referida câmara. O presidente agradeceu
pela presença e encerrou a reunião às onze horas e cinco minutos (11hs05min). Nada
mais tendo a tratar, eu, Vivianne Cavalcante Tavares, redigi a presente ata.

