ATA DA VIª REUNIÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE TURISMO DE TRIUNFO COMTUR.
Aos treze dias do mês de janeiro, do ano dois mil e onze, às 14:40h, realizou-se a
sexta 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: 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 Malaquias, representando
a Pousada Alpes de Triunfo; o Sr. Pedro Júnior, representando a Pousada Baixa
Verde e o Águas Parque; o Sr. Caio Borges, Hayan Christyann e Diego Oliveira,
representando o Portal Triunfo; e o Sr Amaurílio Rodrigues, representando a
Pizzaria Buona Pizza. O Sr. Thomas Malaquias inicia falando a respeito do Fundo
Cooperado de Turismo, o qual foi dividido pelo COMTUR, em sua última reunião no
mês de dezembro, os estabelecimentos em categorias, com intuito de formar a
reserva do Fundo Municipal de Turismo. Para que os estabelecimentos possam
participar das ações realizadas pelo COMTUR, devem colaborar com uma
mensalidade, e todos os que foram visitados, aprovaram e concordaram com a
iniciativa, com algumas raras queixas em relação aos valores estipulados, como
exemplo de estabelecimentos pagando pouco e outros colaborando com uma
quantia maior. Evanildo abre discussão, para rever os valores em outro momento, e
para não atrasar o andamento do FMT e dos trabalhos, todos os presentes decidem
permanecer da forma que se encontra. Evanildo pede no momento, para que se
tente formar inicialmente associações da rede hoteleira e bares e restaurantes,
tornando assim, mais fácil e ágil o andamento e entendimento dos trabalhos. O Sr.
Amaurílio acrescenta a importância de se ter também, os condutores turísticos
contribuindo com o FMT, pois ganham diretamente do turista e precisam se
organizar, devendo eleger um representante para a categoria, onde possa ser
acessível nas discussões do COMTUR, além de que os mesmos tenham fardamento
e/ou crachá com marca do COMTUR, para que o turista saiba que aquele serviço
tem qualidade e é confiável. Ana Carolina diz que já realizou pedido a Antônio F. de
Lima “Barroada” para que a classe de condutores apresente o custo dos passeios,
comprovando que o valor cobrado hoje, por passeio, é embasado, e o mesmo diz
que vai aumentar os preços, sem mesmo saber realmente o quanto vale o passeio.
O Sr. Felipe Diniz sugere que o COMTUR possa tentar organizar a classe de
condutores, qualificando e credenciando-os, e em cima disto, possa cobrar uma
porcentagem de cada passeio para alimentar o FMT. O Sr. Evanildo lembra sobre a
audiência pública realizada na Câmara Municipal onde a pauta em discussão foi o
trânsito do município e organização do tráfego nas ruas Getúlio Vargas e Manoel
Pereira Lima, e uma regulamentação para os moto-taxistas funcionarem, e a partir
daí, o COMTUR possa sugerir o incremento de uma regulamentação para os
condutores turísticos. Fica decido então, esperar sair esta regulamentação para que
a partir deste ponto, possa ser solicitado à abrangência para os condutores de
turismo. Dando seguimento a pauta do dia, é feita a avaliação do Natal 2010 e
falado sobre o fechamento dos restaurantes no dia um de janeiro de 2011, estalando
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um caos na cidade por falta de onde comer. Evanildo menciona a respeito de uma
carta recebida pela SETUR de um turista, onde diz que passou fome em Triunfo por
não ter onde comer. Pedro Jr comenta que o Parque Aquático recebeu um número
de visitantes mais que o normal, tendo dificuldade em atender a todos de forma
especial. Amaurílio enfatiza que sua capacidade na pizzaria é de 20 pessoas, e
neste dia, teve que atender a um número de mais de 100 pessoas, devido à falta de
opção na cidade. Thomas ressalva que é importante para uma cidade turista ter este
entendimento, e criar soluções para que coisas assim não venham acontecer
novamente. Quanto ao Natal 2010, a maior queixa foi em relação às barracas
instaladas no pátio de eventos, onde os responsáveis estavam cobrando um valor
absurdo pelos serviços, explorando os Triunfenses e visitantes, além das barracas
instaladas na Rua Padre Ibiapina, em um número aquém do necessário para
atender a demanda. Outro fator foi em relação ao som das últimas noites, sendo de
qualidade baixa, prejudicando as bandas que ali tocaram e o público que não ouvia
direito. Pedro Jr enfatiza que tem que ter cuidado, para não ocorrer coisas deste tipo
em eventos futuros, devendo ter uma organização e uma fiscalização. Em relação à
pesquisa de Demanda Turística, Evanildo fala que recolheu de todos os
estabelecimentos, e que alguns não preencheram todas as fichas tendo até aqueles
que não preencheram nenhuma, e para que os trabalhos deem certo, todos têm que
colaborar, e é inaceitável que não se tenha nenhuma pesquisa preenchida por
algum empreendimento. Pedro Jr fala que a pesquisa é muito extensa, e o turista se
recusa a preencher ou pede pra que o entregue em outro momento, dificultando
assim o trabalho, e dá como sugestão, tentar enxugar mais as informações para se
ter uma maior aceitação. Ana Carolina pede a palavra, e faz algumas observações
deixadas pelos turistas no Hotel do SESC, entre elas a quantidade lixo concentrada
no portal da cidade, prejudicando a visitação e permanência, mesmo que breve, de
um dos cartões postais da cidade. Pedro Jr lembra ainda, que o portal encontra-se
sem iluminação, e pede ao Secretário de Turismo, para que possa intervir neste
aspecto. Ana Carolina acrescenta sobre o lago João Barbosa, pois está com mau
cheiro e alguns pontos com lixo, manchando a imagem de um dos principais
atrativos da cidade. Abre ainda um parêntese deixado por André Vasconcelos a
respeito da permanência dos ambulantes na calçada e imediações do Cine Theatro
Guarany. Evanildo ressalva que já ouve reunião com a Polícia Militar, e a mesma
deixou claro que qualquer problema como este, deverá ser comunicado diretamente
a PM para que se possa tomar as providências cabíveis. Em relação ao lixo e mau
cheiro, já estão sendo tomadas as providências para resolver a questão e quanto à
iluminação do portal, não era de seu conhecimento, mas que ia rever e saber por
que não estão sendo ligadas as luzes. Dando seguimento, é falado sobre a reunião
do Projeto: Desenvolvimento dos Territórios Turísticos do Sertão do Pajeú na cidade
de Tabira, dia vinte e quatro de janeiro de 2011, devendo eleger os membros que
representarão o COMTUR como modelo de trabalho para as cidades, ficando o Sr.
Felipe Diniz, Thomas Malaquias e um representante da SETUR. Informa sobre a
reunião extraordinária, com presença do consultor Felipe Dantas, que se realizará
no próximo dia vinte e cinco de janeiro de 2011. Aproveita ainda e fala sobre o
carnaval 2011, informando que Triunfo permanece com apoio do Estado –
FUNDARPE com seu novo presidente, e já foi lançado edital para convocatória, o
concurso dos caretas. E acrescenta ainda sobre uma reunião na Secretaria Estadual
de Turismo para apresentação dos Planos. Não havendo nada mais a tratar eu,
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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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