ATA DA Xª REUNIÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE TURISMO DE TRIUNFO COMTUR
Aos cinco dias do mês de maio, do ano dois mil e onze, às 14h45min, realizou-se a
décima 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 conselheiros: Secretaria de Planejamento e Finanças: o
Sr. Jean Rodrigues; Câmara Municipal de Vereadores: o Sr. João Batista; SESC
Triunfo: a Sra. Jeane Arruda; Associação Comercial do Município de Triunfo –
ACMT: o Sr. Pedro Júnior; Conselho Tutelar: a Sra. Sônia Amorim; Transportes e
Condutores de Turismo: o Sr. José Herculano Junior; Equipamentos de Turismo:
a Sra. Fátima Barros; Estabelecimentos Hoteleiros: o Sr. Thomas Malaquias;
Bares e Restaurantes: os Srs. Antônio Roberto e Fábio André; além dos presentes:
Secretaria de Turismo, Cultura e Desportos – SETUR Triunfo: o Sr. Caio Borges
e as Sras. Ramylle Barbosa e Tarciana Cardoso; Antônio Tur: o Sr. Antônio
Fernando. Inicialmente, Evanildo dá as boas vindas e fala do ordenamento das
reuniões a partir de hoje, explicando que será seguida a ordem da pauta e quem
porventura tiver algum questionamento, deverá fazer sua anotação e ao final das
apresentações, apresentar as ressalvas sobre o assunto ao qual se refere, dando
mais agilidade as reuniões fazendo com que não se tornem tão cansativas. Lembra
ainda do Seminário Revelando Pernambuco, com objetivo de fortalecer as instâncias
de governança do Estado e contribuir com o desenvolvimento do turismo local,
ocorrido em Serra Talhada dias 02 e 03 de maio, onde tiveram representantes do
COMTUR Triunfo e da região como um todo, mostrando que Triunfo se encontra
muito a frente dos outros municípios quanto à organização do turismo, sendo
tomado como exemplo na ocasião. Thomas faz a leitura da pauta que trata os
seguintes assuntos: 1 - Aprovação da Ata da VIª reunião extraordinária; 2 Aprovação da Resolução nº 02 do COMTUR que trata dos critérios para concessão
do Certificado e Selo de Qualidade Turística do Município de Triunfo; 3 Apresentação do Projeto de Marketing e Publicidade Turística; 4 - Apresentação do
Projeto São João 2011; 5 - Apresentação do Projeto Temporada do Frio 2011; 6 Deliberar sobre as lixeiras; 7 - Proposições de Ações Prioritárias para estruturação
do turismo local. 1 – VIª Ata Extraordinária - O Sr. Evanildo faz uma síntese geral
do que foi discutido, tendo conhecimento e aprovação por unanimidade. 2 –
Resolução n° 02 - Sr. Evanildo apresenta a resolução onde é debatida, sendo
solicitado alteração de alguns pontos, já modificas na ocasião. Pedro Jr. pede que
seja acrescido o hospital no Art. 2°, item II, devendo este obter melhorias na sua
infra-estrutura (entrada, recepção, apartamentos, etc.) para melhor atender os
turistas, visitantes e comunidade local. Pede ainda que seja marcado um momento
com o Secretário de Saúde do Município de Triunfo e com o Diretor do Hospital,
para seja apresentado as necessidades para o local e saber de que forma podem
melhorar. Jeane Arruda destaca o art. 3°, § 3°, orientando ser trocado o termo guia
por condutor, tomando por base o significado e a legislação dos mesmos. Cita ainda
o art. 3°, § 5°, item XIV; o § 6°, item VII e § 8° item XV, que para os cursos
operacionais deve constar o curso de boas práticas de manipulação de alimentos
com carga-horária mínima de 20h. Herculano Jr. comenta a respeito dos espaços
públicos, sugerindo ao Conselho ir atrás, procurar o que se deve melhorar na cidade
(praças, prédios, banco, etc.) para que também possam receber o selo. Evanildo diz
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que a sensibilização terá início com o setor privado, devendo ser acompanhado pelo
representante da classe específica, para se tentar sensibilizar o maior número de
pessoas e empresas, e depois repassando para os equipamentos públicos. 3 Projeto de Marketing e Publicidade Turística – Ramylle faz do projeto, contendo
neste, o marketing interno e externo, explicando cada ponto, sendo aprovado por
unanimidade com algumas orientações. Pedro Jr. Diz da importância de frases de
sensibilização nas rádios, enfocando o turismo. Sugere preparação pelo próprio
COMTUR, de material a ser levado às escolas por uma comissão, e ser apresentado
aos alunos e professores à importância do turismo na economia local. E pede
agilidade no lançamento do projeto, de preferência antes do São João. Caio Borges
acrescenta uma possível parceria com as faculdades em Serra talhada, podendo ser
desenvolvido um programa de extensão da faculdade em Triunfo, ligado ao turismo.
Herculano Jr. faz comentário de clientes, que sentem grande dificuldade de chegar
a Triunfo, devido à falta de sinalização de acesso ao município como outdoors,
placas, iluminação que destaque os Portais de entrada, etc. e com este trabalho
apresentado, irá facilitar bastante a chegada. Evanildo adianta que o lançamento do
projeto está marcado para dia 11 de junho, afirmando ter sinalização em pontos
estratégicos, apresenta modelos de outdoors que estão sendo tomados como base,
além de spots institucionais para rádio e televisão, apresentando vídeo institucional
desenvolvido por Pedro Jr. que será utilizado pela SETUR afim de economia e
agilidade no processo, lembrando ter passado o mesmo no Seminário em Serra
Talhada, tendo o mesmo causado impacto entre os presentes. 4 - Projeto São João
2011 – Thomas apresenta todo o projeto, seu formato, período de realização, local,
entre outros, tendo consentimento de todos. Pedro Jr. diz que o projeto irá
dinamizar e ajudar bastante da forma que se apresenta. Jeane sugere apenas que
possa se pensar em uma fogueira ecologicamente correta, com luzes e feitos, no
lugar de queimar madeira no local. O Conselho questiona a tradição de uma
fogueira, ouvindo a sugestão, mas não acatando. 5 - Projeto Temporada do Frio
2011 – Evanildo explica que terminando o período do São João, já terá início a
Temporada do Frio, que perdurará por todo mês de Julho com: Festival de Cinema,
Jornada Cultural, Festa dos Estudantes, Festa de Sant’ana, etc. A ideia é
movimentar a cidade por todo o mês de férias, oferecendo aos turistas e visitas,
ocupação tanto cultural quanto festiva. 6 - Deliberar sobre as lixeiras – Evanildo
apresenta os modelos da coleta seletiva que serão adotados pela Prefeitura,
devendo ser adquiridas dez conjuntos de lixeiras e mais 40 em unidade,
apresentando também os locais onde serão afixadas. Antônio Roberto questiona
quem fará essa coleta seletiva, visto que Triunfo não está preparado para a prática
de selecionar o lixo, sendo desta forma, uma propaganda enganosa. Pedro Jr.
alerta sobre o fato da propaganda enganosa, sugerindo um programa da coleta
seletiva antes de adquiri-las, tentar parceria com alguma empresa que possa fazer
este serviço. Jeane Arruda cita como exemplo o Hotel do SESC, que vendem o lixo
selecionado a uma empresa que vem buscar, porém o lixo é armazenado em um
espaço até a vinda deles. Sugere convite a empresa que coleta o lixo de Triunfo,
incentivando para poderem fazer este serviço seletivo. Jean Rodrigues informa que
a empresa é terceirizada, e dificilmente poderá entrar neste projeto. 7 - Proposições
de Ações Prioritárias – Festa dos Estudantes - João Batista diz que primeiro
deve reunir o COMTUR com o trade turístico para que se possa definir qual o órgão
apoiador do evento (FUNDARPE, EMPETUR, etc.) o formato ideal e assim, não se
perca tanto tempo para definição, como de costume, sempre ocorre nas vésperas,
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prejudicando o turismo local, as hospedagens, entre outros. Em segundo plano,
conversar com o Secretário de Turismo da cidade de Pesqueira, para que junto com
Triunfo, possam marcar uma audiência com o órgão para apresentação do projeto
do evento, tomando maior corpo e atenção do Estado. Herculano Jr. questiona que
só há programação noturna, sentindo falta de uma movimentação durante o dia,
sugerindo oficinas, jogos, trilhas, cutilada, gincanas, como realizado pelos
estudantes em tempos passados. Pedro Jr. sugere para viabilização deste formato
sugerido, convidar os ex-presidentes da U.T.E. (União Triunfense dos Estudantes) e
lançar a proposta. Caio Borges se compromete em levar ideia ao grupo da ordem
demolay para que possam realizar estas atividades propostas por Herculano,
levando a resposta aos grupos de trabalhos. 8 - Pronunciamento dos
conselheiros – Pedro Jr. sugere incentivar os agricultores ou órgãos
representativos, a fornecerem seus produtos para pousadas, hotéis e restaurantes
por exemplo, alimentando desta forma, a economia local. É sugerido
encaminhamento ao GT de Infra-Estrutura tentar a viabilidade do negócio. Evanildo
apresenta parecer do GT de Infra-Estrutura sobre o Cristo Redentor – Alto da Boa
vista sendo aprovado com ressalvas. Pedro Jr e Herculano frisam a importância de
se ter uma parte no local para estacionamento, sugerindo diminuição do projeto da
praça no local, e reservar um espaço para veículos. 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 abaixo, assinam.
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