ATA DA IXª REUNIÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE TURISMO DE TRIUNFO COMTUR.
Aos sete dias do mês de abril, do ano dois mil e onze, às 14h50min, realizou-se a
nona 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: as Sras. Jeane Arruda e Ana Carolina Macedo,
representando o SESC Triunfo; os Srs. Laydson Santos, Euclides Neto e José
Herculano Junior, representando os Condutores Turísticos (guias); o Sr. Fábio
André, representando a Pousada e Restaurante O Palhoção; o Sr. Antônio
Roberto, representando o Beto’s Bar e Restaurante; a Sra. Sônia Amorim,
representando o Conselho Tutelar; Sr. Francisco de Freitas e a Sra. Almerinda
Paula Marrocos, representando os Pedalinhos de Triunfo; a Sra. Maria do Socorro,
representando o E.R.E.M. Alfredo de Carvalho; o Sr. Jeancarlos de Araújo, e as
Sras. Ramylle Barbosa e Tarciana Cardoso, representando à SETUR; a Sra.
Leandra Ramos, representando Lanchonete; a Sra Maria Aparecida, representando
o Ideal Artesanato; a Sra. Maria de Fátima S. Silva, representando o Artesanato
Alves; a Sra. Cristina Antas de Lima, representando o Otellin Triumpho; o Sr.
Josivan da Silva, representando a Câmara Municipal de Vereadores; a Sra. Fátima
Barros, representando o Espaço F.B. Artesanato; o Sr. Jean dos Santos,
representando a Secretaria de Planejamento e Finanças; o Sr. Thomas Malaquias,
representando a Pousada Alpes de Triunfo e a SETUR; o Sr. Pedro Júnior,
representando a Pousada Baixa Verde e o Águas Parque; o Sr. Caio Borges,
representando o Portal Triunfo e a SETUR; a Sra., Maria Cristina Barbosa,
representando a Foto Alexandre; o Sr. Frei Orlando Santos, representando o
Convento São Boa Ventura e o COMDESTRI; e o Sr. Alexandre Campos e a Sra.
Auxiliadora o SEBRAE Serra Talhada. O Sr. Evanildo Fonseca agradece a
presença de todos, assim como dos representantes do SEBRAE Serra Talhada,
passando a palavra para Alexandre Campos esclarecer sobre a contratação do
Centro Pernambucano de Design - CPD para o Projeto de Comunicação e Marketing
pleiteado pelo COMTUR, sendo contemplado com três projetos. Alexandre Campos
explica como se deu a formação dos projetos em relação ao destino turístico, Rota
do Cangaço e Lampião, Triunfo e região em 2010, e neste ano de 2011 sobre os
cursos já ofertados e sobre a baixa freqüência no primeiro curso, tendo que ser
adiado por falta de quórum suficiente, e a alta procura pelo segundo curso oferecido,
criando uma maior expectativa para os próximos que estão por vir. Fala sobre o
levantamento das informações do projeto iconográfico do município realizado pela
Empresa Farache no fim do mês de março e da produção das peças relacionadas, e
que o pagamento destes serão realizado pelo SEBRAE com contrapartida de 70%
do valor total (R$ 62.300,00), da Prefeitura Municipal de Triunfo com 15% (R$
13.350,00) e do Trade Turístico de Triunfo com os 15% (R$ 13.350,00) restantes.
Deixa claro sobre as assinaturas solicitadas para o cadastro do CPD aos
empresários do município, informando que o valor do documento será de
contrapartida do parceiro (SEBRAE) e não será pelo cliente (Prefeitura e Parceiros).
Diz ainda que agendará encontro com Suely do SEBRAETEC para esclarecer cada
ponto deste documento, sugerindo mudança do seu texto para que fique mais claro,
e assim possa recolher as assinaturas. Auxiliadora, gerente do SEBRAE Serra
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Talhada se apresenta, informando que assume a gerência este ano e ainda precisa
se inteirar mais nos assuntos correntes, dos projetos, enfim. Parabeniza Triunfo pelo
trabalho desenvolvido, e por ter consigo a realização deste projeto. É aberto então
momento para perguntas ou dúvidas, tendo Pedro Jr. mencionado o quanto é difícil,
com as inúmeras reuniões, e a burocracia para as coisas acontecerem, não tendo
retorno claro, objetivo. Pede para se ter cuidado com estas questões para que não
fique desgastante e sem solução as ações. Alexandre Campos apresenta então, as
possíveis marcas de Triunfo propostas pelo CPD, com alterações sugeridas pelo
COMTUR e SETUR. É colocada em votação a marca que mais representa a cidade,
sendo escolhida pela maioria, a marca sugerida pela SETUR e desenhada por
Jeancarlos Martins, devendo ajustar a igreja, elevando mais sua torre, centralizar um
pouco mais a fachada do Cine Theatro Guarany, modificar o careta e deixá-lo mais
colorido, o pinheiro não ser todo pintado, e sim hachurado e a faixa com o slogan
“OASIS NO SERTÃO” ser na cor vermelho terra. Após estes pontos, Alexandre e
Auxiliadora se despedem por motivo maior, deixando explicados as ações, e os
devidos pagamentos ao CPD pelo projeto, que são de contrapartida do SEBRAE. É
dado seguimento à reunião. Como primeiro ponto da pauta, Evanildo apresenta a
ata da oitava reunião ordinária, sendo aprovada por todos. Faz uma breve
apresentação do COMTUR como uma entidade aos presentes, explicando o intuito
de sua criação, que é incrementar o turismo criando mecanismos democráticos, com
poder de fiscalização das ações relacionadas ao setor. Resume todo o trabalho
realizado até os dias atuais, sobre os Planos de Ação, e de Comunicação e
Marketing Turístico, sobre o Plano de Reestruturação da SETUR assim como todo
seu crescimento comparado ao início da gestão, tendo hoje sede própria e
estruturada, um aumento significativo no quadro de funcionários que desempenham
suas funções com mais clareza e liberdade, entre outros aspectos. Em seguida, no
segundo ponto da pauta, explica que o Conselho Municipal de Turismo é paritário
e deve ser formado por órgãos ou classes do segmento turístico, abrindo votação
para a nova formação do COMTUR ficando: A Secretaria de Turismo, Cultura e
Desportos – SETUR indicou TITULAR: Antônio Evanildo da Fonseca Lima,
SUPLENTE: Jeancarlos Martins de Araújo; Gabinete do Prefeito indicou TITULAR:
Rosário Gusmão SUPLENTE: Myrtes Bezerra; Secretaria de Planejamento e
Finanças indicou TITULAR: Jean Francisco Rodrigues dos Santos; Secretaria de
Educação indicou TITULAR: Maria do Socorro Almeida, SUPLENTE: Graça Rabelo;
Câmara Municipal de Vereadores indicou TITULAR: João Batista Rodrigues dos
Santos, SUPLENTE: Josivan Geraldo da Silva; Centro de Turismo e Lazer SESC
Triunfo indicou TITULAR: Jeane Maria de Arruda, SUPLENTE: Ana Carolina
Macedo de Oliveira; Associação Comercial do Município de Triunfo – ACMT
indicou TITULAR: Pedro de Oliveira Junior, SUPLENTE: Natanael Henrique Junior,
Conselho Tutelar indicou TITULAR: Sônia Maria Bezerra Amorim, SUPLENTE:
Edilza; feita a leitura dos membros indicados por suas respectivas instituições, foi
feita a indicação e eleição dos membros para representar as Transporte
Turístico/Condutores Turísticos TITULAR: Euclides Ferreira da Silva Neto,
SUPLENTE: José Herculano Jr; Estabelecimentos Hoteleiros TITULAR: Thomas
Evson Malaquias de Lima, SUPLENTE: Cristina Maria Antas de Lima;
Equipamentos de Turismo TITULAR: Fátima Barros, SUPLENTE: Almerinda
Paula; Bares e Restaurantes TITULAR: Antônio Roberto Vasconcelos, SUPLENTE:
Fábio André Quinto de Assis, sendo colocada em votação a formação do COMTUR
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e aprovado por unanimidade os respectivos membros e suplentes para o Biênio
2011/2012. Finalizado a formação, é definida a nova direção do COMTUR: sendo o
Sr. Antônio Evanildo da Fonseca Lima como Presidente; a Sra. Fatima Barros como
Vice-Presidente; o Sr. Euclides Ferreira da Silva Neto como Secretário - Executivo e
o Sr. Thomas Evson Malaquias de Lima como Secretario - Adjunto. Thomas distribui
então, cópia dos Planos a todos os titulares, assim como cópia do Regimento
Interno a todos os presentes, ficando por discuti-lo e aprová-lo em uma reunião
extraordinária, marcada para o dia quatorze de abril de 2011. Herculano Jr pede a
palavra e fala do crescente aumento do turismo local, das dificuldades iniciais
enfrentadas por ele que já está a mais de 10 anos no ramo, e percebe que a
Secretaria de Turismo em Triunfo hoje deve ser uma das mais importantes, e que
falta muito para Triunfo se tornar referência em turismo no interior do Estado. Propõe
que seja criada uma lei para obrigar a presença de um guia sempre nos passeios
com o motorista, pois esses possuem curso, são preparados para atender ao turista,
explicar tudo que Triunfo tem e orientar e prevenir possíveis acidentes. Pedro Jr
complementa falando que as coisas andam muito devagar mesmo, e que talvez a
população de Triunfo ainda não tenha entendido e acordado para a importância que
o turismo tem perante o crescimento da cidade, fazendo alerta para que todos sejam
cúmplices nesse entendimento, que possam disseminar. O terceiro ponto da pauta
relata sobre os encaminhamentos realizados pelo COMTUR, entre eles estão: os
ofícios 002/2011, 004/2011 e 005/2011 encaminhados ao Secretário de Obras,
Secretário de Finanças e Secretária de Administração do Município de Triunfo, sobre
o comércio ambulante e veda de lanches na calçada do Cine Theatro Guarany; o
ofício 006/2011 encaminhado ao Prefeito do Município de Triunfo, sobre a
preservação do Pátio de Eventos, pois já sofre com os vândalos; o ofício 007/2011
encaminhado ao Presidente do Plano Diretor, solicitando encontro para discutir
sobre a descaracterização dos prédios históricos; os ofícios 008/2011 e 009/2011
encaminhado ao Secretário de Obras do Município de Triunfo e o responsável pela
empresa de limpeza da cidade, solicitando organização dos veículos de lixo do
município assim como os devidos locais para guardá-los. Findado os
encaminhamentos, todos com resposta apresentada na reunião, são sugeridos
ainda encaminhamento para solucionar a permanência de animais soltos nas
proximidades do Cristo – Alto da Boa Vista, ocasionando perigo para quem trafega e
sujando as ruas; ao Bar de Novinho. Passando então para o quarto ponto da pauta,
Evanildo passa então para o ponto que retrata sobre o Projeto de Lei, que serão
criados inicialmente selo e certificação para bares e restaurantes, hotéis e pousada
e para os condutores turísticos. É distribuído cópia para todos os presentes para que
possam ler e discutir possíveis mudanças na Lei. É decido pela maioria, marcar uma
reunião extraordinária na próxima quinta-feira (14) para a discussão deste ponto. Por
fim, é explicada por Evanildo a importância dos grupos de trabalhos (para o
desenvolvimento e acompanhamento das ações dos Planos, sendo então
subdividido em três: Eventos, Comunicação e Marketing – Ramyle Barbosa,
Thomas Malaquias, Rosário, João Batista e Fátima Barros Infra-Estrutura Turística
– Tarciana, Jean Rodrigues, Socorro Almeida, Roberto Vasconcelos e Euclides
Neto; Desenvolvimento Turístico – Caio Borges, Jeane Arruda, Sônia Maria, Pedro
Jr e Evanildo Fonseca. Não havendo nada mais a tratar eu, Thomas Evson
Malaquias de Lima que servi à secretaria lavrei a presente ata, da qual dou fé como
verídica, e todos que a baixo, assinam.
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_________________________
Antonio Evanildo da Fonseca Lima
Secretário de Turismo Cultura e Desportos

__________________________
Thomas Evson Malaquias de Lima
Secretário da Reunião

MEMBROS ELEITOS E INDICADOS-BIÊNIO 2011/2012
_________________________
Antonio Evanildo da Fonseca Lima
Sec. de Turismo, Cultura e Desportos
- TITULAR -

________________________
Jeancarlos Mains de Araujo
Sec. de Turismo, Cultura e Desportos
- SUPLENTE -

_________________________
Maria do Rosário Costa Gusmão
Gabinete do Prefeito
- TITULAR -

________________________
Myrtes Fabiana Pereira Bezerra
Gabinete do Prefeito
- SUPLENTE -

_________________________
Jean Francisco Rodrigues
Sec. de Planejamento e Finanças
- TITULAR -

________________________

_________________________
Socorro Almeida
Sec. de Educação
- TITULAR -

________________________
Graça Rabelo
Sec. de Educação
- SUPLENTE -

_________________________
João Batista Rodrigues dos Santos
Câmara Municipal de Vereadores
- TITULAR -

________________________
Josivan Geraldo
Câmara Municipal de Vereadores
- SUPLENTE -

_________________________
Jeane Maria de Arruda
Centro de Turismo e Lazer SESC Triunfo
- TITULAR _________________________
Pedro de Oliveira Junior
ACMT
- TITULAR -

Sec de Planejamento e Finanças
- SUPLENTE -

________________________
Ana Carolina Macedo
Centro de Turismo e Lazer SESC Triunfo
- SUPLENTE ________________________
Natanael Henrique Junior
ACMT
- SUPLENTE –
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_________________________
Sonia Amorim
Conselho Tutelar de Triunfo
- TITULAR _____________________________
Euclides Neto
Transportes e Condutores de Turismo
- TITULAR -

________________________
Edilza
Conselho Tutelar de Triunfo
- SUPLENTE –
________________________
Herculado Junior
Transportes e Condutores de Turismo
- SUPLENTE -

_________________________
Fatima Barros
Equipamentos de Turismo
- TITULAR -

________________________
Armelinda Paula
Equipamentos de Turismo
- SUPLENTE -

_________________________
Thomas Malaquias
Estabelecimentos Hoteleiros
- TITULAR -

________________________
Cristina Antas
Estabelecimentos Hoteleiros
- SUPLENTE -

_________________________
Roberto Vasconcelos
Bares e Restaurantes
- TITULAR -

________________________
Fabio André Quinto de Assis
Bares e Restaurantes
- SUPLENTE -
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DIRETORIA DO COMTUR - BIÊNIO 2011/2012

_________________________
Antonio Evanildo da Fonseca Lima
Sec. de Turismo, Cultura e Desportos
- PRESIDENTE -

_____________________________
Euclides Neto
Transportes e Condutores de Turismo
- SECRETARIO EXECUTIVO -

________________________
Fatima Barros
Equipamentos de Turismo
- VICE-PRESIDENTE -

________________________
Thomas Malaquias
Estabelecimentos Hoteleiros
- SECRETARIO ADJUNTO -
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