ATA DA 59ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO FÓRUM DE DESENVOLVIMENTO
TURISTICO DO ESTADO DO PARÁ – FOMENTUR
Aos vinte e oito dias do mês de fevereiro de 2011, às nove horas (9hs00min), no 9ª
andar da Federação das Indústrias do Estado do Pará - FIEPA, teve início a 59ª Reunião
Ordinária do Fórum de Desenvolvimento Turístico do Estado do Pará – FOMENTUR.
O Presidente, Sr. Adenauer Góes, saudou a todos os presentes e, em seguida, falou
sobre o convite do Exmo. Sr. Simão Jatene, Governador do Estado do Pará, para
assumir a presidência da PARATUR Também fez um breve relato sobre a criação do
Fórum, seguindo o modelo do Conselho Nacional de Turismo e do Fórum Nacional de
Secretários e Dirigentes do Turismo. Em ato contínuo, enfatizou que não é possível
desenvolver o turismo sem o acompanhamento do Serviço Brasileiro de Apoio às Micro
e Pequenas Empresas - SEBRAE, que se fez presente através do superintendente, Sr.
Vilson Schulber. Dando prosseguimento, informou que esteve em reunião com o
Governador do Estado do Pará e, o mesmo demostrou interesse em fortalecer a
atividade turística no Pará, enviando votos de cumprimentos aos membros do Fórum.
Em seguida, o Presidente colocou em discussão a ata da 58ª Reunião Ordinária do
Fomentur; como não houve quem quisesse discuti-la, declarou-a aprovada. Em ato
contínuo, fez a leitura da pauta: 1- Apresentação das ações da Câmara de Políticas
Públicas; 2 – Regimento Interno; 3- Proposta do turismo para o Estado do Pará. Em
seguida, o Presidente passou a palavra ao Sr. José Maria, Coordenador da Câmara de
Políticas Públicas, que explanou brevemente sobre as ações das últimas reuniões da
referida câmara, cujo objetivo é realizar a análise de documentos oficiais referentes ao
gerenciamento dessas políticas. Ressaltou, também, que de 2007 a 2009 houve uma
crise no setor de turismo, devido a falta de participação e investimento do Estado e da
iniciativa privada. Em seguida, o Presidente citou o Decreto de nº 5 de 19 de janeiro de
2011, do Exmo. Governador Simão Jatene, que dispõe sobre medidas de
contingenciamento e de controle dos gastos públicos no âmbito da administração direta
e indireta do Estado. Outro ponto abordado pelo Presidente foram as 25 (vinte e cinco)
emendas parlamentares contempladas para o turismo. Porém, a execução das obras
desses recursos ficaram à cargo da PARATUR, desviando a missão do órgão, que é
desenvolver a política pública de turismo no Pará por intermédio da articulação,
coordenação, orientação, regulação e divulgação dos produtos e serviços da atividade
turística. O Presidente ressaltou que das 25 (vinte e cinco) emendas, 7 (sete) estão com a
execução garantida e 9 (nove) estão em processo de avaliação. O restante não será
possível recuperar, em função de um decreto baixado pelo ex-Presidente da República,
Sr. Luís Inácio Lula da Silva, informando que as obras não executadas até abril do ano
corrente, teriam os recursos extintos. Em ato contínuo, o Sr. Guilherme Bacellar,
representante da Caixa Econômica Federal, informou que o assunto ora citado pelo
Presidente foi pauta de várias reuniões entre o Governo do Estado e a Caixa Econômica.
O Presidente informou, também, a parceria com a Secretaria de Estado de Segurança
Pública, apresentando a Sra. Soraia Franco, Delegacia de Polícia, para assessorar a
implantação, na PARATUR, do setor de Segurança Turística. Prosseguiu informando
que a Companhia retomou a participação em feiras e eventos nacionais, como o
Workshop CVC, realizado em São Paulo-SP, e a Feira de Turismo do Brite (Brasil
Internacional Tourism Exchange), que acontecerá no Rio de Janeiro-RJ. O Sr. Tony
Santiago, empresário e representante da Associação Brasileira da Indústria de Hotéis –
ABIH, deu boas vindas ao Sr. Adenauer Góes e ressaltou a importância das
participações em eventos. O Presidente também citou os projetos de viabilização
turística que preveem o fornecimento de água nas ilhas situadas na Região

Metropolitana de Belém com a parceria da PARATUR e Secretaria de Estado de
Desenvolvimento Urbano e Regional - SEDURB. Em seguida, o Presidente informou
que uma das prioridades do Governo do Estado é a retomada do Plano de
Desenvolvimento Turístico do Estado do Pará, lançado em 2001, e a criação da
Secretaria de Turismo do Estado do Pará. Antes de dar continuidade à pauta, o
Presidente agradeceu à Federação das Indústrias do Estado do PARÁ - FIEPA pela
cessão do espaço, sendo sempre receptiva às solicitações da PARATUR. Dando
continuidade, colocou em votação a troca de horário e a frequência de reuniões. Ficando
acordado que as mesmas ocorrerão a cada dois meses e no horário vespertino. Após a
votação, o Presidente solicitou que fosse retirado da pauta a Proposta do Turismo a ser
apresentada ao Governador do Estado do Pará, para que fossem explicados pontos
considerados de relevância para subsidiar tal iniciativa. Em ato contínuo, alertou para o
mapa de risco da classificação de surto de dengue nos Estados, e fez a correlação com
os 65 Destinos Indutores, que mostra o Pará, ao lado de outros 15 (quinze) Estados
brasileiros, com o risco muito alto de contágio pela doença. Em seguida, o Sr. Fernando
Acatauassú, empresário e representante da Federação da Agricultura do Estado do Pará
– FAEPA, enfatizou que o segmento do turismo está fragilizado e informou da baixa
frequência de turistas no Hotel Fazenda em Soure, de sua propriedade. Em seguida, o
Sr. José Maria de Souza, representante dos Argonautas, sugeriu que a PARATUR
enviasse a relação de emendas parlamentares existentes na PARATUR e passasse a
informar nas reuniões do Fórum, a situação das mesmas. Dando prosseguimento à
reunião, a Sra. Rose Larrat, Presidente da Associação Brasileira das Agências de
Viagem - ABAV-PA parabenizou a volta do Sr. Adenauer Góes a Presidência da
Companhia e parabenizou, também, o Exmo. Governador do Estado, Simão Jatene, pela
decisão de contratar os serviços das agências de viagens, como a compra de passagens,
através de licitações que exigem a menor taxa administrativa, igualando a concorrência
entre empresas locais e de fora do Estado, pleito defendido pela ABAV-PA com apoio
da PARATUR. A Sra. Rose defendeu também a retomada do slogan "Pará, a obra-prima
da Amazônia", para comercializar os produtos turísticos dos seis polos do Pará e
registrou que o abalo no setor também se deu pelo fato de pessoas / profissionais
falarem em nome do trade, sem a conivência/conhecimento dos presidentes das
entidades envolvidas. Em ato contínuo, o Sr. Ranilson Trindade, representante do Polo
Amazônia Atlântica, solicitou o apoio do SEBRAE para o retorno da capacitação em
turismo das empresas de turismo do Pólo Amazônia Atlântica através das unidades de
negócios. Em seguida, foram discutidos assuntos como: - as Ações Compartilhadas para
atrair voos diretos de Portugal para Belém, assunto levantado pelo Sr. Reginaldo
Ferreira, Presidente da Federação das Associações Comerciais, Industriais e
Agropastoris do Pará – FACIAPA; - O XXVIII Congresso da Associação Brasileira de
Jornalistas de Turismo; - Linhas de crédito do SEBRAE, do Banco do Brasil e da Caixa
Econômica Federal; - Situações relacionadas à Infraero e ao acesso ao Pará como
destino prioritário da Amazônia. À respeito das Ações Compartilhadas para atrair voos
para Belém, o Presidente sugeriu que fosse feito um documento sobre o assunto, para
que fossem colhidas assinaturas e, posteriormente, encaminhado ao Sr. Fernando Pinto,
Presidente da TAP Linhas Aéreas, e ao Sr. Luiz Mor, Vice Presidente Executivo.
Também informou que enviou um e-mail para o Sr. Luiz Mor informando que retornou
à Presidência da PARATUR e ainda continuava com o sonho de ter um voo para Belém.
Tendo como resposta do Sr. Luiz Mor, que o Pará infelizmente não vinha investindo
nesta direção, caso o Estado tenha interesse no voo, terá que passar confiança para a
empresa. Em ato contínuo, o Sr. Joacyr Rocha, Presidente do SINDETUR enalteceu a
volta do Sr. Adenauer à Companhia, como também demostrou satisfação pela nomeação

do Sr. Vilson Schulber, Superintendente do Serviço Brasileiro de Apoio à Micro e
Pequena Empresa – SEBRAE. Com relação aos voos da TAP, em Belém, corroborou as
palavras do Sr. Adenauer com o qual já participou de reuniões sobre o assunto, com o
Sr. Luiz Mor, qu esempre falou da necessidade de maior promoção do Pará, na Europa,
bem como de estudo da redução do ICMS do combústivel. Conclamou os Presidentes
das demais entidades empresariais, a juntar esforços, participando efetivamente dos
Conselhos de Turismo, oferecendo sugestões e projetos. Em resposta ao Sr. Ranilson
Trindade, o Sr. Vilson Schulber informou que verificará a possibilidade do órgão voltar
a funcionar nos municípios citados. Em seguida, o Presidente passou a palavra a Sra.
Simone Romero, Secretária Adjunta da Secretaria de Estado de Comunicação –
SECOM, que falou sobre as prioridades de divulgação do Estado e que essas
prioridades, a partir de abril, irão contemplar a divulgação do Pará enquanto destino
turístico. Dando continuidade, o Sr. Gileno Vila Nova, Consultor do Ministério do
Turismo ressaltou e destacou com satisfação a importância da presença e da
representatividade da iniciativa privada e do poder público no fórum. Em seguida, o Sr.
Samuel Sales, Superintendente do Aeroporto Internacional de Belém, ressaltou que no
ano de 2010 chegaram 42 (quarenta e dois) mil passageiros em voos internacionais,
tanto embarcando como desembarcando. Por fim, o Presidente sugeriu que a Câmara de
Transporte Intermodal do FOMENTUR, ficasse responsável pela questão da situação
aérea. Algumas entidades manifestaram interesse em participar dos trabalhos que serão
desenvolvidos, como: FACIAPA, INFRAERO, ABAV, SINDETUR e SHRBS. A
próxima reunião ocorrerá no dia 25.04.11. O presidente agradeceu pela presença de
todos e encerrou a reunião às doze horas (12hs00min). Nada mais tendo a tratar, eu,
Vivianne Cavalcante Tavares, redigi a presente ata.

