ATA DA Iª REUNIÃO PARA ELEIÇÃO E POSSE DOS MEMBROS DO COMTUR –
CONSELHO MUNICIPAL DE TURISMO DE TRIUNFO.
Aos dezesseis dias do mês de setembro, do ano dois mil e dez, às 15h00min, no
auditório da Secretaria Municipal de Turismo, Cultura e Desportos - SETUR,
compareceram os representantes do Trade Turístico, do poder Legislativo e
Executivo, do Sebrae/PE e da EMPETUR. O Secretário de Turismo, Cultura e
Desportos, Antônio Evanildo da F. Lima deu início ao I° Encontro do Conselho
Municipal de Turismo, agradeceu a presença de todos e indicou o Sr. Thomas Evson
Malaquias de Lima para secretariar a reunião, tendo assim consentimento de todos
os presentes. Iniciou os trabalhos falando sobre a importância de se ter uma
Instância de Governança Turística Municipal, no caso de Triunfo, um Conselho,
atuante no município, conduzindo de forma unificada as questões relativas à política
do turismo local. Evanildo Fonseca convidou o Sr. Alexandre Campos – SEBRAE/PE
para fazer uso da palavra, Alexandre informou a todos sobre a importância da
parceria com as prefeituras municipais da Rota do Cangaço e Lampião,
principalmente a de Triunfo, que através da sua Secretaria de Turismo, vinha
fazendo um trabalho muito importante na estruturação física e na formulação de
políticas públicas voltadas para a área turística e trabalhando para consolidação da
Rota do Cangaço e Lampião, e expôs que através desta parceria a cidade de Triunfo
está recebendo uma consultoria especifica, disponibilizada pelo Sebrae, para auxiliar
na montagem e execução dessas políticas através de um planejamento sustentável,
e encerou sua fala agradecendo a atenção de todos e desejando boa sorte a todos
nessa nova face do turismo de Triunfo. Em seguida, Evanildo convidou o Sr. Marcelo
Borba – EMPETUR, que falou sobre o COMTUR e suas responsabilidades,
apresentou a todos, o pensamento da EMPETUR – SETUR/PE sobre o
entendimento das Rotas do estado especificamente a Rota do Cangaço e Lampião e
destacou a importância das empresas de turismo do município realizar sua inscrição
no CADASTUR dando assim maior possibilidade para o município conseguir
recursos federais. Alexandre Campos aproveitou e convidou Marcelo Borba para se
fazer presente na reunião do dia vinte e três de setembro, onde se dará o
lançamento do Plano Estratégico de Desenvolvimento do Turismo Municipal, do
Plano de Comunicação e Marketing Turístico, e da posse do Conselho Municipal de
Turismo para o biênio 2010-2012, e Marcelo confirmou presença e agradeceu a
oportunidade e se colocou a disposição para quaisquer esclarecimentos. Logo, o
Vereador Josivan Geraldo fez solicitação de uso da palavra, pediu desculpa a todos
por ter que se retirar da reunião, falou da sua luta para que o turismo e a cultura de
Triunfo se prosperassem, elogiou o trabalho do Secretário Evanildo a frente do
órgão gestor do turismo municipal, destacou que foi o relator do projeto que institui o
novo projeto de lei sobre o COMTUR e finalizou comprometendo-se em participar
das reuniões do COMTUR e contribuir da melhor forma possível. Seguindo a ordem
do dia, foi realizada a leitura da pauta da reunião: Eleição dos membros e Leitura
das Indicações dos Membros; Reunião do dia vinte e três de setembro; Definição da
pauta da reunião seguinte. Iniciando então a Ordem do Dia foi a Leitura dos
Membros Indicados e Eleição dos Membros: A Secretaria de Turismo, Cultura e
Desportos – SETUR indicou TITULAR: Antonio Evanildo da Fonseca Lima,
SUPLENTE: Jadson Antonio de Araújo; Secretaria de Planejamento e Finanças
indicou TITULAR: Jean Francisco Rodrigues dos Santos; Câmara Municipal de
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Vereadores indicou TITULAR: João Batista Rodrigues dos Santos, SUPLENTE:
Josivan Geraldo da Silva; Centro de Turismo e Lazer SESC Triunfo indicou
TITULAR: Jeane Maria de Arruda, SUPLENTE: Ana Carolina Macedo de Oliveira;
feita a leitura dos membros indicados por suas respectivas instituições, foi feita a
indicação e eleição dos membros para representar as Gestoras Escolares sendo
eleitas TITULAR: Maria do Socorro Almeida, SUPLENTE: Maria Eliane Cândido de
Almeida; Imprensa Local TITULAR: Ednaldo André de Sousa; Transporte
Turístico/Condutores Turísticos TITULAR: Jackson André da Silva Gonçalves;
Hotelaria e Equipamentos de Turismo TITULAR: Thomas Evson Malaquias de Lima,
SUPLENTE: Pedro Gomes de Oliveira Junior; Bares e Restaurantes TITULAR:
Isabel Almeida Santos, SUPLENTE: Felipe Oliveira Diniz. Até o término da reunião
não foi recebido comunicação informando a indicação dos membros das seguintes
instituições: Gabinete do Prefeito, Secretaria de Educação e COMDESTRI, então foi
informado aos presentes que os mesmos tem um prazo de até 30 dias para se
manifestar a partir do recebimento da solicitação de indicação que foi protocolado no
dia dois de setembro de dois mil e dez, obedecendo ao art. 55 (c) da lei 1.169/2010.
Tendo por fim a eleição dos membros, Evanildo ratificou sobre a reunião do dia vinte
e três de setembro na qual será lançado o Plano Estratégico de Desenvolvimento do
Turismo Municipal, do Plano de Comunicação e Marketing Turístico, e da posse do
Conselho Municipal de Turismo para o biênio 2010-2012. Foi frizada a importância
desta reunião para consolidação e fomento do turismo local. Em solicitado
indicações de pauta para a próxima reunião do COMTUR, a ser realizada dia sete
de outubro de dois mil e dez, tendo como itens: Leitura e Aprovação a Ata da
Reunião anterior; Leitura, Discussão e Aprovação do Regimento Interno; Eleição da
Diretoria do COMTUR; Informações sobre o Cadastro dos Meios de Hospedagem e
Guias de Turismo; Apresentação do Calendário de Reuniões do COMTUR
2010/2011; Definir o Calendário de eventos 2011; Projeto Natal Triunfo 2010;
Sugestões da pauta da reunião seguinte. Não havendo nada mais a tratar Evanildo
Fonseca agradeceu a presença de todos e deu por encerrado os trabalhos e eu
Thomas Evson Malaquias de Lima que servi a secretaria lavrei a presente ata, da
qual dou fé como verídica, e todos que a baixo, assinam.

_______________________
Antonio Evanildo da Fonseca Lima
Secretario de Turismo Cultura e Desportos

_______________________
Thomas Evson Malaquias de Lima
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LISTA DE ASSINATURA MEMBROS COMTUR – 2010/2012
ORGÃO

MEMBRO

Secretaria de Turismo,
Cultura e Desportos –
SETUR

TITULAR: Antonio Evanildo da Fonseca
Lima

Secretaria
Planejamento
Finanças

TITULAR: Jean Francisco Rodrigues dos
Santos

de
e

ASSINATURA

SUPLENTE: Jadson Antonio de Araújo;

SUPLENTE:

Câmara Municipal de
Vereadores

TITULAR: João Batista Rodrigues dos
Santos
SUPLENTE: Josivan Geraldo da Silva
TITULAR: Maria do Socorro Almeida

Gestoras Escolares

SUPLENTE: Maria Eliane Cândido de
Almeida

Centro de Turismo e
Lazer SESC Triunfo

TITULAR: Jeane Maria de Arruda
SUPLENTE: Ana Carolina Macedo de
Oliveira
TITULAR: Ednaldo André de Sousa

Imprensa Local

SUPLENTE: Thyago Andre de Sousa
Transporte
Turístico/Condutores
Turísticos

TITULAR:
Gonçalves

Hotelaria
Equipamentos
Turismo

TITULAR: Thomas Evson Malaquias de
Lima
SUPLENTE: Pedro Gomes de Oliveira
Junior

e
de

Bares e Restaurantes

Jackson

André

da

Silva

SUPLENTE:

TITULAR: Isabel Almeida Santos
SUPLENTE: Felipe Oliveira Diniz
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