ATA DA IVª REUNIÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE TURISMO DE TRIUNFO COMTUR.
Aos onze dias do mês de novembro, do ano dois mil e dez, às 14h45min, realizou-se
a quarta 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. Antônio Evanildo da Fonseca Lima e
pelo Secretário-Executivo o Sr. Thomas E. Malaquias de Lima, fazendo-se presentes
os seguintes representantes: o Sr. Ednaldo André, representando a rádio Triunfo FM
e a SETUR; a Sra. Ana Carolina Macedo representando o SESC; Ir. Maria Felícia
representando a Pousada Santa Elisabeth; o Sr. Felipe Diniz representando a
Pousada Stella Maris e os estudantes; o Sr. Antônio Roberto representando o Beto’s
Bar e Restaurante; o Sr. Reginaldo A. da Silva representando o Restaurante O
Palhoção; a Sra. Isabel Almeida representando o Restaurante Arco-Íris; o Sr. Caio
Borges representando a CRM Consultoria Empresarial; o Sr. Thomas E. Malaquias
de Lima representando a Pousada Alpes de Triunfo; a Sra. Terezinha Oliveira
representando a Pousada Baixa Verde e o Águas Parque; e o Sr. André
Vasconcelos representando a FUNDARPE. Em primeiro momento, é lida por
Thomas Malaquias, a carta do consultor Felipe Dantas, o qual deixa uma reflexão a
todos os presentes perante a atitude do COMTUR em não realizar a reunião
acordada de toda primeira quinta-feira de cada mês, neste caso, a do dia quatro de
novembro, assim como o não cumprimento das atividades propostas que deveriam
ser entregue neste dia. Em seguida Thomas solicita a colaboração de algum dos
presentes para redigir a Ata do dia, tendo todos negado a função, mostrando a falta
de cooperação de grupo, ficando ainda, ao cargo do mesmo, redigi-la e apresentar a
reunião, como sugestão de Felipe Diniz. Logo, o Sr. André Vasconcelos pede a
palavra e relata alguns pontos para que possam ser colocados em pauta como:
solicita ao Secretário de Turismo Evanildo Fonseca, a doação do antigo retroprojetor
ao Cine Theatro Guarany, o qual serviria de mostruário; e fala também a respeito do
problema da poluição sonora que atrapalha os espetáculos ocorridos no Theatro
apresentando um documento de novembro de dois mil e nove onde diz sobre o
ordenamento das vendas de camelôs nas calçadas do Theatro, assim como a
poluição sonora dos veículos que param nos bares das proximidades, pede para que
seja visto uma solução perante a Prefeitura Municipal, a Polícia Militar, entre outros.
Diante do exposto, Ana Carolina fala que o SESC já pensa em não fazer uso do
Theatro por conta destes problemas. Nesse contexto, Evanildo fala a respeito de
uma audiência realizada na Prefeitura sobre estas questões da poluição sonora e
sugere o encaminhamento de ofício para a Polícia Militar, sugerindo providências,
este sendo emito pelo COMTUR e entregue por Felipe Diniz ao Coronel do
Batalhão, o Sr. Rosemário. Thomas dá prosseguimento à reunião lendo a pauta,
constando como primeiro ponto a apresentação e aprovação da Ata III e a Ata da Iª
Reunião Extraordinária tendo consentimento e aprovação de todos. Em segundo
plano é ajustado o calendário de eventos 2011, sendo debatido e apresentando na
íntegra, com: Carnaval de 02 a 09 de março; Semana Santa de 21 a 24 de abril;
Caravana da Saudade de 26 a 29 de maio; São João de 23 a 26 de junho; São
Pedro de 28 a 29 de junho; Jornada Cultural de 11 a 16 de julho; Festa de Santa
Sant’ana de 18 a 23 de julho; Festa dos Estudantes de 24 a 30 de julho; Folclore dia
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21 de agosto; Motofest de 8 a 11 de setembro; Dia da Consciência Negra de 21 a 23
de novembro e Natal Triunfo de 17 a 31 de dezembro. Em seguida é apresentado a
proposta de qualificação dos empresários e seus funcionários, já encaminhada ao
SEBRAE/PE, de acordo com os procedimentos do Plano de Ações inserido no Plano
Estratégico de Desenvolvimento Municipal do Turismo, e tendo como resposta
informal do Sr. Alexandre Campos, na ocasião, de um projeto que engloba todos
estes cursos e mais alguns, ficando de encaminhar em nome de Thomas ao
COMTUR, para avaliação e aprovação, e a possibilidade de formalizar mais esta
parceria. Tomando o seguimento da pauta, são pontuadas algumas questões a
respeito do cronograma de execução do Plano de Ação tendo como um dos pontos
acordados, as lixeiras da cidade, sendo elencados para pesquisa de preços e tipos
os Srs. Felipe Diniz e Antônio Roberto e a Sra. Ana Carolina, ficando de apresentar
estas informações na próxima reunião ordinária. Por fim, Evanildo sugere a Felipe
Diniz a adoção da praça em frente ao Stella Maris, para que possa cuidar do jardim
e da sua iluminação. Faz ainda uma apresentação prévia o calendário do Natal
2010, ficando de passar para o e-mail de todos. 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
Secretário de Turismo Cultura e Desportos

_______________________
Thomas Evson Malaquias de Lima
Secretário - Executivo do Comtur
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