ATA DA IIIª REUNIÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE TURISMO DE TRIUNFO COMTUR.
Aos sete dias do mês de outubro, do ano dois mil e dez, às 14h30min, realizou-se a
terceira reunião ordinária do Conselho Municipal de Turismo de Triunfo no auditório
da Secretaria Municipal de Turismo, Cultura e Desportos – SETUR. A reunião foi
presidida pelo Presidente do Conselho, o Sr. Antonio Evanildo da Fonseca Lima, e
fizeram-se presentes os seguintes representantes: os Srs. Ednaldo André, Jadson
Araújo, Jeancarlos Marins, Brenan representando a SETUR; o Sr. Jean Rodrigues
representando a Secretaria de Finanças do Município de Triunfo; o Sr. João Batista
representando a Câmara de Vereadores do Município de Triunfo; as Sras. Jeane
Arruda e Ana Carolina Macedo representando o SESC; Ir. Maria Felícia
representando a Pousada Santa Elizabeth; o Sr. Felipe Diniz representando a
Pousada Stella Maris; o Sr. Antônio Roberto representando o Beto’s Bar e
Restaurante; o Sr. Thomas E. Malaquias de Lima representando a Pousada Alpes
de Triunfo; a Sra. Cristina Antas representando o Otellin Triunph; o Sr. Pedro Junior
representando a Pousada Baixa Verde e o Águas Parque; o Sr. Jackson André
representando os Guias Turísticos; o Sr. Edmério representando os condutores; a
Sra. Maria do Socorro representando o E.R.E.M. Alfredo de Carvalho e o Sr.
Natanael Junior representando a Associação Comercial do Município de Triunfo –
ACMT. Em primeiro momento é realizada a leitura das Atas anteriores I e II por
Thomas E. Malaquias de Lima tendo consentimento e aprovação de todos. Ao final,
o Sr. João Batista sugere a não leitura das Atas para agilizar o andamento das
reuniões. Evanildo explica que a leitura foi realizada por que nem todos os presentes
tinham conhecimento das mesmas e avisa que tudo será encaminhado por e-mail e
postado no blog para o pessoal ter conhecimento prévio, além de ser postado em
quadro de avisos na SETUR. Entra-se no segundo ponto da pauta, que fala do
Regimento Interno, não havendo discussão aprofundada. Contudo Evanildo deixou
claro da condição que o regimento dá para alterações de membros e ajustes de
conteúdo em geral, reforçando a necessidade de que fosse lido com atenção por
todos os membros. Fala ainda que a COMDESTRI, Secretaria de Educação e
Gabinete do Prefeito não se pronunciaram a respeito das faltas às reuniões
anteriores, e de acordo com o artigo 55 (c) da lei 1.169/2010, sugere as mudanças
cabíveis. E sobre a Eleição do COMTUR, por não haver quorum suficiente para
realizar a eleição, com oito representantes presentes dos doze, Evanildo sugere a
repaginação dos membros, ficando para próxima reunião a decisão sobre as
medidas a serem tomadas. Sobre o CADASTUR: Evanildo fala da importância em se
ter os estabelecimentos do município de Triunfo cadastrados para se gerir com
profissionalismo o turismo municipal e poder receber apoio e verbas do Governo
Federal, assim como o recebimento de certificado, mostrando que dos dez
estabelecimentos que receberam os formulários para preenchimento, apenas três
haviam cumprido o acordo e encaminhado. Diz ainda que tem até o dia quinze do
corrente mês para envio destes, pedindo a colaboração de todos os presentes para
que esta meta seja cumprida com êxito. Menciona ainda que enviará para a rádio e
e-mail de todos, e Natanael Junior oferece ainda o jornal da ACTM para expor
informações do COMTUR e CADASTUR, podendo fazer chegar a informação a um
maior número de pessoas. Natanael Junior fazendo uso da palavra, parabeniza a
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iniciativa da SETUR pelo trabalho desempenhado, e fala da necessidade de se ter
um setor organizado em um município turístico, exemplificando Ouro Preto – MG e
outras cidades da região que vivem do turismo, de não conseguirem fazer funcionar
de forma organizada e não terem um centro de informações ao turista, pedindo para
que não desistam do projeto por ser importante para as cidades que vivem de
turismo. Fala ainda que a ACMT realizou pesquisa para saber como anda o
desemprego do município, constatando que em 2006 em Triunfo havia 474
empregos, passando para mais de 800 em 2010, e acreditando que ganhando maior
importância local, o turismo pode contribuir para minimizar este quadro no município.
Pede para que seja visto a precariedade de restaurantes e serviços no município,
oferecendo ajuda através da ACMT para se conseguir cursos e capacitação com
parceria do SEBRAE, SESC e FECOMÉRCIO. Aponta também a preservação das
características rústicas da cidade, como por exemplo, as estradas de pedra, não
sendo de acordo com a retirada das mesmas para se asfaltar ou calçar. Evanildo
lembra que o Plano Estratégico considera diretrizes de valorização da identidade
cultural, e o Plano de Ações, cujas partes primordiais foram elaboradas pelo GG
TRIUNFO para a SETUR especifica estas situações e propõe soluções, e que já
está quase finalizado para aprovação do atual COMTUR. Na continuidade, fala as
dificuldades enfrentadas, e dos bons frutos já colhidos e agradece a ressalva sobre
a importância sociocultural e econômica do turismo. Natanael Junior fala da
importância de se gerar empregos, até para o regresso dos filhos de Triunfo, que
não voltam por falta de oportunidades. Pedro Junior fala da importância de se
conscientizar as pessoas e a gestão pública do valor e importância que o turismo
tem hoje dentro do município, lembrando ainda que sábado próximo vem uma
empresa do Recife estudar a possibilidade de se colocar um restaurante e boate na
cidade, tirando a oportunidade dos próprios moradores e empresários locais de se
fazer crescer a cidade. Natanael Junior fala de forma estratégica a respeito do
aeroporto em Juazeiro do Norte - CE que poderia impulsionar o turismo de Triunfo
pelas proximidades com o município. Evanildo lembra que o Sebrae/PE já fez estudo
sobre o aeroporto em Serra Talhada, que nos próximos anos já estará em
funcionamento amplo, podendo potencializar de vez o turismo local. Natanael Junior
fala que recebeu convite de um empresário do Juazeiro do Norte – CE para
conhecer o funcionamento do trânsito de lá, sugerindo que Triunfo possa fazer algo
espelhado naquele sistema, tendo estacionamento para motos e carros,
desafogando assim a locomoção nas principais ruas do município. O Sr. João
Batista faz uso da palavra, falando sobre a importância de se funcionar o COMTUR
em Triunfo, e de se ter uma participação geral de toda a população assim como dos
empresários nas reuniões. Faz crítica ao Estado que, segundo João Batista, só
realiza inventários. Pede para ser identificado quem vive do turismo em Triunfo,
tanto direta quanto indiretamente, e que o COMTUR seja um órgão também de
execução através da SETUR. Diz que está no Conselho para ajudar como aliado
para o que for necessário. Felipe Diniz fala a respeito do Plano de Ações que já tem
algumas metas e diretrizes prontas, sugerindo a formulação de fichas para o Poder
Público poder atuar com foco. Pedro Junior fala da importância de se valorizar o que
é produzido no município, dando como exemplo os pequenos produtores como
fornecedores para os estabelecimentos, formando assim uma cadeia produtiva.
Evanildo fala que teremos os Planos em mãos ainda em outubro, lembra que Felipe
Dantas, consultor da CDVIDA justificou sua ausência como “ouvinte” por ainda estar
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tratando desse encerramento da contextualização do Plano, o qual será apresentada
em reunião extraordinária a ser datada ainda hoje, e que já foi realizada a
conscientização com os gestores dos empreendimentos, vendo a necessidade em
se ter sua implementação realizada em conjunto o poder público e privado. Evanildo
pede conhecimento dos resultados da pesquisa realizada pela ACMT e solicita as
realizada pela SETUR para ajudar a subsidiar futuras alternativas de objetivos e
meios de alcance. Evanildo fala do blog institucional do COMTUR, e-mail, os meios
de comunicação com rádio, carro de som, jornal da ACMT, como forma de
comunicação e apresentação do que está ocorrendo e que devem ser
freqüentemente utilizados. Apresenta o hot site da Prefeitura Municipal de Triunfo e
da SETUR. No momento, Felipe Diniz sugere a mudança da logomarca do
COMTUR, por ser idêntica a da Prefeitura, podendo atrapalhar e interferir os
trabalhos, tendo ao final, apoio da maioria. Evanildo diz que para formular o
calendário de eventos, é necessária a formação de grupos de apoio, mostrando
como exemplo, o calendário da cidade de Arcoverde/PE. Sobre o Natal/2010,
Evanildo diz que foi enviado à EMPETUR projeto para aquisição de recursos para
realizações de show’s. Evanildo passa a fala para Jeancarlos Marins, que apresenta
o projeto da SETUR para as figuras e imagens de ornamentação do Natal. Pede que
a população e os empresários sejam mobilizados para ornamentar seus
estabelecimentos. Sugere uma pesquisa para saber o motivo pelo qual a população
e os empreendimentos não enfeitam suas fachadas. Fala da revitalização dos
materiais do ano passado e da dificuldade de se conseguir recursos e mão-de-obra
para execução. Natanael Junior sugere então curso de ornamentação e produção
para os estudantes, para que possam fazer seus projetos e vender aos
estabelecimentos, e também colaborar com a ornamentação do município sugerindo
ainda uma busca no comércio local para adquirir doações de produtos vencidos e
não utilizáveis, madeiras, entre outros, se propondo a doar alguns itens inutilizáveis
em seu empreendimento. Fala do dia da ACMT na programação do Natal Triunfo, a
ser realizado aos vinte e nove dias do mês de dezembro com show de prêmios,
tendo a campanha seu inicio no começo de novembro. Pedro Junior aproveita e fala
do lançamento da “Casa de Papai Noel” no Águas Parque no dia quinze de
novembro. Evanildo finaliza sugerindo a formação de três grupos de trabalho:
montagem do calendário de eventos; Natal Triunfo e visitação aos artistas,
estudantes e equipamentos turísticos. Foram então definidas as datas para
realização dos itens anteriores, tendo como dia vinte e um de outubro para a
montagem do calendário de eventos e o Natal Triunfo, e para o dia vinte e oito de
outubro a visitação e convite aos artistas, estudantes e equipamentos turísticos para
se fazer presentes no COMTUR. Não havendo nada mais a tratar eu, Thomas Evson
Malaquias de Lima que servi à secretaria desse Conselho, 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
Secretário-Executivo do Comtur
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