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No dia 14 de maio de 2009, às oito horas e vinte e cinco minutos (8h25min), no
auditório da Companhia Paraense de Turismo, teve início a 9ª 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 os artigos 12 e 13 do
Regimento Interno, declarou abertos os trabalhos da 9ª Reunião Extraordinária do
Fórum. Em seguida, solicitou a dispensa da leitura da ata anterior, já que a mesma foi
disponibilizada com antecedência aos integrantes do Fomentur, colocando-a em
discussão. Por solicitação do Sr. Álvaro do Espírito Santo, representante da UFPA, e
com o aceite do colegiado, foi deliberado que a ata seria colocada em discussão e
votação logo após os informes. Antes de dar prosseguimento na pauta, a presidente fez
os seguintes informes: 1- Leitura do e-mail enviado pelo Major Chermont, informando
o novo número da Ciptur, (091) 3222.0166, que terá atendimento 24hs; 2- Justificativa
de ausência do presidente do polo Marajó, o Sr. João Lima, por motivo de
impossibilidade de participar da reunião; do presidente do polo Tapajós, o Sr. Arnoudo
Andrade, em decorrência da necessidade de redução dos gastos do município de
Santarém, por conta da queda de receita e do contingenciamento orçamentário; da
presidente do polo Xingu, a Sra. Zelma Costa, em função de estar processando um
dossiê de barragens no município de Altamira; 3- Leitura dos nomes dos integrantes do
Fomentur que foram indicados, junto ao Ministério do Turismo, para participar do curso
de formação de “Gestores Públicos em Turismo”. Os 10 (dez) indicados foram:
Romualdo Angelim (polo Marajó), Ranilson Trindade (pólo Amazônia-Atlântica),
Conceição Silva (Secretária Executiva do Fomentur), José Maria Reis (Argonautas),
Manoel Pereira (Banco da Amazônia), Ivaldo Silva (Sedect), Francisco Rocha
(Abbtur), Nilton Guedes (Abrajet), Gabriel Peixoto (Belemtur), Rosangela Martins
(Singtur); 4- Divulgação do lançamento da 4ª edição do projeto “Brasil Sabor”,
realizado pela Abrasel/PA, como o apoio do Sebrae/PA e do Ministério do Turismo; 5Divulgação do catálogo sobre os polos turísticos do Estado na edição especial da
revista da Aviestur; 6- Divulgação da “Estação das Docas”, na campanha do Ministério
do Turismo, na revista Folha do Turismo, edição fevereiro de 2009; 7- Divulgação dos
polos turísticos do Estado na revista Folha do Turismo, edição de fevereiro 2009; 8Justificativa de não encaminhamento da manifestação dos integrantes do Fomentur,
referente ao uso exclusivo da área da antiga fazenda Pirelli para atividade turística, junto
à Assembléia Legislativa do Estado. De acordo com a presidente Ann Pontes, a ata, que
seria anexada na referida manifestação, comprovando que o colegiado já havia
deliberado sobre o assunto, não foi encontrada. A presidente informou que, após
pesquisa junto às atas das reuniões anteriores, a de 10 de novembro de 2003 é a única
que trata do assunto. Nesta consta o registro da apresentação do projeto do “Parque
Amazônia”, contudo não consta o registro da manifestação, do colegiado, ao projeto
apresentado. A presidente fez a leitura do trecho da ata que trata do assunto da fazenda
Pirelli. Em seguida, sugeriu que o colegiado aguardasse a manifestação dos integrantes
da comissão temática sobre a área da Pirelli, que fora proposta na reunião anterior, para
que pudesse ser encaminhada a manifestação do Fomentur à Assembléia Legislativa.
Em ato contínuo, o Sr. Álvaro do Espírito Santo, representante da UFPA, ressaltou que
é difícil lembrar os procedimentos antigos, mas que está claro que o Fórum é contra o
projeto recentemente apresentado pelo Governo do Estado, por intermédio dos
representantes da Secretaria de Estado de Projetos Especiais – SEPE - e da Secretaria de
Estado de Meio Ambiente - SEMA. Em seguida, a presidente registrou que os
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encaminhamentos feitos pelo Fomentur devem observar os aspectos formais que estão
registrados em ata. Em ato contínuo, o Sr. Joacyr Rocha, representante do Sindetur,
pediu a palavra para a presidente. Este defende que a essência do projeto original, na
área da fazenda Pirelli, deve ser mantida, no caso, a criação do Parque Amazônia. A
presidente informou que o referido projeto não chegou a ser apresentado, na época,
junto à Assembléia Legislativa; logo nem os parlamentares da legislatura passada e nem
os da atual têm conhecimento do projeto Parque Amazônia. A presidente prosseguiu
informando que, na época, foi firmado um convênio da Paratur com a Fiepa para que
fosse elaborado um estudo sobre a área, por intermédio de uma consultoria, e que,
segundo levantamento feito pelos técnicos da Paratur, foi repassado o valor de R$
3.866.643,93. A presidente ponderou que não fosse encaminhada à Assembléia
Legislativa a manifestação sobre um assunto que, efetivamente, não foi discutido, com
profundidade, pelos integrantes do Fomentur. Em seguida, a Diretora de Fomento da
Paratur, a Sra. Conceição Silva, informou que, na época, foi criado um grupo para
desenvolver um trabalho sobre o projeto Parque Amazônia e que as reuniões, do
referido grupo, não eram do Fomentur e que a Paratur apenas era convidada para
participar das reuniões. A Diretora concluiu a sua manifestação, informando que o
Fomentur não tinha participação direta nessas reuniões. Em seguida, o Sr. Ruy Martini,
representante da Abav/Pa pediu a palavra para a presidente, a fim de que pudesse
registrar a sua preocupação sobre a criação de uma comissão temática e que esta demore
anos para resolver o problema da fazenda Pirelli, como foi o caso da Câmara Setorial de
Transporte Intermodal, para tratar do acesso fluvial ao Marajó. Em ato contínuo, o Sr.
Álvaro do Espírito Santo se manifestou informando que não é contra o projeto de
habitação, que o governo apresentou, apenas não concorda que o projeto seja feito na
área da fazenda Pirelli. O Sr. Álvaro fez uma proposta para o colegiado, que a área da
Pirelli seja usada, exclusivamente, para o turismo. Em seguida, a presidente apresentou
uma segunda proposta, que o colegiado só se manifeste sobre o uso da área após
manifestação da comissão temática. As duas propostas foram colocadas em votação.
Esta foi nominal e teve a participação dos seguintes membros: Ranilson Trindade,
Álvaro do Espírito Santo, Romualdo Angelim, Gibson Kepler Pereira, Gabriel Peixoto,
Joacyr Rocha, Wilma Fernandes, Ruy Martini, Nilton Guedes, Neila Cabral, Ivaldo
Silva, Orlando Rodrigues, Manoel Pereira, Ann Pontes, Izabel Pantoja e Cincinato de
Souza Junior. Em seguida, a presidente informou que houve empate no resultado: 08
(oito) manifestaram-se pela declaração de uso exclusivo da área para o turismo e
08(oito) pela declaração do uso da área após manifestação da comissão temática. A
presidente recorreu ao Regimento Interno para verificar qual o encaminhamento
previsto no caso de empate. Foi constatado que o Regimento não traz qualquer
regramento sobre essa questão, mas este prevê que, nos casos omissos, o colegiado pode
deliberar sobre o assunto. Chegou-se a ventilar a possibilidade de ser instituído o voto
de Minerva da presidência ou de ser suspensa a discussão da matéria até a definição de
qual encaminhamento tomar. Neste momento de avaliação sobre a conveniência de se
instituir, já naquela votação, o voto de Minerva da presidência, o Sr. Cincinato Júnior,
da Câmara de Desenvolvimento Sócio-Cultural, propôs uma proposta de consenso: o
colegiado, nesta reunião, se manifestaria pelo uso exclusivo da área da Pirelli para o
turismo, até que a comissão temática apresente o seu relatório sobre o assunto ao
colegiado e que este, de posse de maiores informações sobre o projeto do Governo do
Estado para a área, possa deliberar, em definitivo, sobre a indicação do uso da Pirelli.
Acatada a proposta consensual pelo colegiado, a presidente abriu espaço para que os
integrantes do Fórum pudessem se manifestar quanto ao interesse de integrar a
comissão temática, a qual ficou constituída pelas seguintes entidades: Abrajet/Pa
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(representante - Nilton Guedes), Sindetur (representante - Joacyr Rocha), Ufpa
(representante - Álvaro do Espírito Santo), Argonautas (representante - José Maria
Reis), Sedect (representante - Ivaldo Silva) e Belemtur (representante – Gabriel
Peixoto, escolhido para ser o relator da comissão). Por fim ficou deliberado que, no dia
29 de maio, haverá uma reunião do Fomentur para a apresentação do relatório da
comissão temática e que, em seguida, ocorrerá a manifestação do colegiado sobre o uso
da área da Pirelli. Em ato contínuo, o colegiado deliberou, ainda, que seja incluído, no
Regimento Interno, o voto de Minerva da presidência, em caso de empate nas votações.
Em seguida, o Sr. Orlando Rodrigues, do Belém Convention & Visitors Bureau, pediu a
palavra para informar o desligamento dele da presidência do polo Belém; bem como, da
participação do Convention na instância de governança do Polo. A presidente solicitou
que o Sr. Orlando oficializasse o seu desligamento para que esta pudesse acionar a
Coordenadora do Programa de Regionalização, a Sra. Conceição Silva, a fim de que
esta possa articular com os integrantes do polo Belém a realização de nova eleição para
a presidência da Instância. Em ato contínuo, o Sr. Gileno Vila Nova, Consultor do
Ministério do Turismo, deu início na pauta do dia, referente à retomada dos trabalhos do
planejamento estratégico operacional do Fomentur. Neste momento, a Sra. Conceição
Silva pediu a palavra para solicitar ao Consultor que, nos trabalhos que estavam sendo
desenvolvidos pelos grupos, fosse levado em consideração o planejamento já elaborado
durante a oficina do Fomentur, ocorrida em fevereiro de 2008, para que não houvesse
uma desconsideração ao que já fora discutido e proposto pelo Fórum. A sugestão
apresentada pela Diretora foi acatada pelo colegiado. Em seguida, foi concedida a
palavra ao representante do primeiro grupo de trabalho, o Sr. Álvaro do Espírito Santo,
que apresentou os resultados do seu grupo, tendo como objetivo específico: Aperfeiçoar
o Sistema de Gestão do Fomentur. As metas apresentadas pelo grupo foram: META 1:
Definir, em 90 dias, e implementar, até dezembro de 2009, uma agenda de articulação
institucional da Câmara Intermodal, com os diversos segmentos de transporte (aéreo,
hidroviário, terrestre e marítimo), para otimizar o sistema de transporte nos polos do
Estado; bem como, promover a reestruturação da referida Câmara; META 2: Propor,
em 90 dias, a constituição das Câmaras de Comercialização do Produto Turístico;
Planejamento e Políticas Públicas e Captação de Investimento para Equipamentos e
Serviços Turísticos; META 3: Implantar, até 12/2009, o plano de trabalho anual das
novas câmaras temáticas; META 4: Reestruturar, em 60 dias, a Câmara de
Regionalização de Turismo, agregando o foco da segmentação dos mercados / produtos.
Em seguida, o Sr. Gabriel Peixoto, fez a apresentação do segundo grupo, que tem como
objetivo específico: Orientar a formulação da Política e do plano Estadual de Turismo,
alinhada com a estratégia de desenvolvimento do Estado e com a Política Nacional de
Turismo, sendo estabelecida a seguinte meta: META 1: Reavaliar a Política Estadual de
Turismo, em 6 (seis) meses, verificando o que foi e o que está sendo implementado
(diagnosticar a situação atual da política de turismo no Estado) e propor diretrizes para
o próximo plano de desenvolvimento turístico do Estado. O outro objetivo específico
apresentado pelo grupo foi: Propor um modelo de acompanhamento da política/Plano
Estadual de Turismo, sendo estabelecidas as seguintes metas: META 2: Constituir a
Câmara de Planejamento e Políticas Públicas de Turismo (CPPT) até agosto de 2009;
META 3: Criar, no prazo de 7 (sete) meses, a partir da formação do CPPT, um sistema
de monitoramento e avaliação da Política/Plano Estadual de Turismo do Para; META
4: Avaliar o Plano Estadual de Turismo e sugerir as novas linhas estratégicas para o
próximo Plano, as quais deverão ser aprovadas pela plenária do Fomentur, até
novembro de 2010. Em ato contínuo, a Sra. Jacqueline Alves fez a apresentação do
terceiro grupo, que tem como objetivo específico: Acompanhar a performance do
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mercado de turismo, estimulando a
adoção de medidas que assegurem a
competitividade do produto turístico do Estado do Pará, tendo como metas: META 1:
Estimular a implementação de um programa de capacitação sistematizado que atenda
minimamente 20 agências de turismo; 30 restaurantes, 60 hotéis e 25 guias de turismo,
durante o ano de 2009; META 2: Propor um programa de formação para novos agentes
receptivos, nos próximos 3 meses; META 3: Propor a divulgação dos pacotes turísticos
do Pará, junto aos agentes de turismo emissores, nos próximos 6 meses. META 4:
Incentivar a elaboração, até dezembro/2009, de novos produtos turísticos, um por polo
turístico, voltados para os mercados regional e/ou nacional. Em seguida, o Sr. Nilton
Guedes, fez a apresentação do quarto grupo, que tem como objetivo específico:
Incentivar a realização de Projetos Interinstitucionais, com envolvimento dos órgãos de
turismo local e em consonância com os programas, projetos e ações voltados para o
turismo, tendo como metas: META 1: Realizar, pelo menos, um seminário de
sensibilização/conscientização com as instituições públicas (especialmente prefeituras)
e privadas que estejam envolvidas com a atividade turística, em cada polo, para
estimular o comprometimento de todos para o desenvolvimento do setor, durante o ano
de 2009; META 2: Capacitar técnicos na elaboração/execução/captação de recursos
para projetos de turismo, criando uma comissão técnica em cada polo para acompanhar
e monitorar o desenvolvimento do setor na sua região, durante o ano de 2009; META 3:
Divulgar as ações da comissão técnica e os projetos turísticos em andamento, com o
objetivo de estimular a participação de municípios menores e distantes, contemplando,
ao máximo, o território de cada pólo, durante o ano de 2009; META 4: Elaborar, pelo
menos, um edital de seleção de projetos turísticos interinstitucionais no horizonte
temporal de 2009. Concluída a apresentação do grupo de número 4, a presidente
ressaltou que os grupos avaliassem as suas indicações, especialmente as que
implicassem em custos financeiros, pois é de conhecimento dos integrantes do
Fomentur que a Paratur está atravessando um momento de forte contingenciamento no
seu orçamento, de forma que, no presente ano, não há como apoiar as ações que
envolvam gastos. Após a apresentação dos grupos, o Consultor fez a explanação sobre o
Sistema de Monitoramento e Avaliação do Planejamento Estratégico do Fomentur, sob
os aspectos de Visão, Missão, Monitoramento, Avaliação, Conceitos de Indicadores,
Tipos de Indicadores, Momento em Plenária – Construção de Indicadores vinculados ao
Planejamento Estratégico, Sistema e Monitoramento e avaliação, Proposta de Sistema e
Avaliação – SMA e Gestão Descentralizada. Após os esclarecimentos sobre esses
temas, o Consultor informou que os grupos de trabalho deverão definir os indicadores,
vinculados ao Planejamento Estratégico/Operacional do Fomentur e que os grupos
deverão realizar as suas respectivas apresentações em reunião do Fomentur. Por fim,
foram feitos os seguintes encaminhamentos: - Os grupos de trabalho irão se reunir para
definir os indicadores vinculados ao Planejamento Estratégico e apresentá-los na
próxima reunião do Fomentur, que ocorrerá em 25 de maio do corrente ano; - A
secretária do Fomentur deverá enviar a apresentação do Consultor aos membros do
Fórum, na qual consta as indicações das atividades que deverão ser desenvolvidas pelos
grupos. Em seguida, a presidente propôs colocar em discussão e votação a ata da
reunião anterior; contudo, ao ser constatado o baixo quorum para tal, o colegiado
deliberou que, na reunião do dia 25 de maio, quando ocorrerá a 42ª Reunião Ordinária
do Fomentur, será colocada a ata da 41ª reunião ordinária em discussão e votação, em
conjunto com a ata da 9ª reunião extraordinária. Ficou deliberado ainda que, além da
pauta já definida na reunião anterior, isto é, a Apresentação do Programa de
Mapeamento das regiões turísticas do Estado do Pará e a Exposição sobre o Salão de
Turismo de 2009, ocorreram as apresentações dos grupos de trabalho, com a definição
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dos indicadores vinculados ao Planejamento Estratégico/Operacional do Fomentur.
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.
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