ATA DA IIª REUNIÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE TURISMO DE TRIUNFO COMTUR.
Aos vinte e três dias do mês de setembro, do ano dois mil e dez, às 16h00min, no
Cine Theatro Guarany – Triunfo/PE compareceram os representantes do Trade
Turístico, do poder Executivo, do SEBRAE-PE, tendo como falta os representantes
do Poder Legislativo, do Gabinete do Prefeito e da EMPETUR, os quais haviam se
comprometido em reunião anterior da presença ou representações. Thiago André de
Souza, locutor e um dos membros do COMTUR representando a Imprensa, fez a
abertura da reunião, com uma hora de atraso, convocando para compor a mesa o
Secretário de Turismo, Cultura e Desportos, Antônio Evanildo da F. Lima, o
consultor e representante da empresa (C. D. VIDA) Felipe Dantas, Thomas Evson
Malaquias de Lima, Jeane Maria de Arruda e Pedro Gomes de Oliveira Junior. Jeane
Arruda fala sobre o COMTUR, agradece a presença de todos e parabeniza a
iniciativa de se ter um Conselho. Thomas Malaquias também agradece a presença
de todos. Pedro Junior agradece e fala sobre o COMTUR pedindo para as pessoas
participarem. Felipe Dantas agradece e fala sobre a importância do Conselho.
Evanildo da Fonseca agradece a presença de todos e fala sobre o COMTUR, sobre
a reestruturação da SETUR e do museu do Cangaço. Terminada as devidas
apresentações e agradecimentos, Thiago André convida Felipe Dantas para falar
sobre o lançamento Plano Estratégico de Desenvolvimento do Turismo Municipal, do
Plano de Comunicação e Marketing Turístico, da posse do Conselho Municipal de
Turismo para o biênio 2010-2012 e da Rota do Cangaço e Lampião. Ao término da
apresentação Alexandre Campos – SEBRAE/PE questiona sobre o Plano,
solicitando mais clareza nos pontos falados. Felipe Dantas assim o faz, e justifica o
resumo feito na apresentação, por conta do passar das horas. Thiago André convida
os representantes do Conselho para assinar o termo de Posse. Tendo por fim as
devidas assinaturas, é realizado um sorteio de um kit, tendo como ganhadora a Sra
Maria de Fátima Barros. Não havendo nada mais a tratar 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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