ATA DA Vª REUNIÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE TURISMO DE TRIUNFO COMTUR.
Aos dois dias do mês de dezembro, do ano dois mil e dez, às 15h, realizou-se a
quinta reunião ordinária do Conselho Municipal de Turismo de Triunfo, no auditório
da Câmara Municipal de Vereadores de Triunfo. A reunião foi presidida pelo
Presidente do Conselho, o Sr. Antônio Evanildo da Fonseca 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. Thomas E. Malaquias de Lima
representando a Pousada Alpes de Triunfo; o Sr. Pedro Júnior representando a
Pousada Baixa Verde e o Águas Parque; a Sra. Maria do Socorro representando o
EREM Alfredo de Carvalho; o Sr. Alexandre Campos representando o SEBRAE/PE;
e as Sras. Ana Nery F. Brito e Risolete Bibianz, representando a EMPETUR/MTur. A
Sra. Maria do Socorro pede a palavra, falando sobre o concurso que o EREM
Alfredo de Carvalho participou, ficando em terceiro lugar como escola de referência
do Estado de Pernambuco, aproveitando para entregar folders da escola onde
explica o projeto. O Sr. Evanildo inicia falando sobre a última reunião extraordinária,
de sua importância e dos efeitos positivos já ocasionados no trânsito e
principalmente na segurança do município pela Polícia Militar em parceria com a
Prefeitura Municipal de Triunfo, pedindo para que o Sr. Thomas leia a pauta do dia.
Na ocasião, Evanildo abre espaço para as representantes da EMPETUR que fazem
uma apresentação do CADASTUR, explicando seu conceito, seus objetivos, dos
cadastros obrigatórios e opcionais, seus benefícios, o como se cadastrar, a
documentação necessária, fazendo em seguida distribuição de panfletos e folders
para todos os presentes além de uma coleção de cinco livros “CADASTUR E MEU
NEGÓCIO” para o COMTUR e SETUR, pedindo que os mesmos fiquem acessíveis
a todos, esclarecendo ao final as dúvidas apresentadas. Alexandre Campos toma a
palavra falando a respeito do encerramento do Projeto Rota do Cangaço e Lampião,
pois, segundo ele, o SEBRAE não pode manter dois projetos, tendo sido aprovado
um novo onde contempla todas as cidades destes dois projetos anteriores, além de
Triunfo, Santa Cruz da Baixa Verde, Serra Talhada e São José do Belmonte.
Lembra das capacitações solicitadas pelo COMTUR e que está aprovada, pedindo
apenas o COMTUR possa sensibilizar todos os empresários a participarem.
Aproveita a ocasião e liga para o Sr. Gilberto – EMPETUR, e o consultor Felipe
Dantas para se fazerem presentes na reunião extraordinária do COMTUR dia quinze
de dezembro, este último confirmando presença na reunião, onde será tratado sobre
a continuidade da consultoria, assim como as parcerias e os próximos passos a
serem percorridos diante do Plano. Incentiva para que o projeto da Feira de
Produtos Artesanais Natalinos seja realizado este ano, sugerindo data de vinte e três
a trinta e um de dezembro, como sendo uma forma de movimentar a cidade e uma
oportunidade para que os pequenos, médios e grandes produtores possam vender
mais, tendo um espaço acessível em um período de grande movimento na cidade,
alimentando assim a economia local em geral. Dando seguimento a pauta, são
apresentadas as propostas de empresas para aquisição das lixeiras. É definido, em
Praça Monsenhor Eliseu Diniz, S/N – Centro – Triunfo – PE –CEP 56870-000
PABX (087) 3846 1719 - http://www.triunfo.pe.gov.br
E-MAIL: setur.triunfo@gmail.com / pmtriunfo@netcdl.com.br

consenso, o teto de seis mil reais em lixeiras, já prometidos dois mil reais pela
SETUR em nome do Secretário de Turismo, Evanildo. Alexandre Campos sugere
pesquisa orçamentária na TUPAN, afirmando que eles têm preços muito bons,
ficando para ser decidido na próxima reunião extraordinária dia quinze de dezembro,
com qual empresa fechar negócio. Sobre o trânsito em Triunfo, Evanildo diz que já
ouve uma reunião com o Prefeito do Município – Dr. Luciano de Souza, ficando
definida campanha educativa de ordenamento do trânsito para começo imediato.
Segunda-feira próxima, dia seis de dezembro, se dará o lançamento do projeto para
os vereadores na câmara municipal. O projeto tem parceria com a PM, sendo
solicitado cinco policias aposentados mais dez pessoas de um grupo de teatro do
próprio município, os quais serão orientados e auxiliados pela PM, com canal direto,
para eventuais necessidades. Em seguida o Sr. Pedro Jr. faz leitura e
posteriormente entrega, de um ofício emitido pela ACMT endereçada ao Secretário
de Transportes do Estado de Pernambuco – Sr. Eugênio Moraes, solicitando uma
atenção para a PE 365 – eixo Triunfo/Serra Talhada, que se encontra em péssimo
estado de conservação e repleta de buracos, acarretando em acidentes e prejuízos
para os condutores que ali trafegam. Dando continuidade à pauta, é discutido sobre
a melhor utilização dos Box’s da Praça Carolino Campos, chegando a consenso que
seja feita uma recomendação à Câmara Municipal de Triunfo para que se coloque
na pauta da reunião do dia seis de dezembro uma regulamentação do melhor uso
dos Box’s da Praça Carolino Campos, entre outros aspectos, sugerindo ainda que
seja marcada uma audiência pública com os proprietários dos Box’s, com Corpo de
Bombeiros e população em geral, pois a localidade é cartão postal da cidade, não
devendo ser tratada de qualquer maneira. Tendo por fim a reunião, é falado sobre a
merecida confraternização do COMTUR, que durante os últimos seis meses veio se
reunindo, elaborando e discutindo melhorias para a cidade, e algumas já realizadas
com êxito, sendo marcado um jantar para o próximo dia quinze de dezembro. É
levantada ainda a questão da decoração do Natal Triunfo, sendo aprovado por
todos, a emissão de um ofício circular endereçado à ACMT e população em geral
para que decorem suas residências e seus estabelecimentos até dia dezessete de
dezembro, para que juntos e de forma cooperada, possamos fazer jus a tradição do
Natal e receber os visitantes e os triunfenses ausentes. 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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