ATA DA XIª REUNIÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE TURISMO DE TRIUNFO COMTUR
Aos dois dias do mês de junho, do ano dois mil e onze, às 14h50min, realizou-se a
décima primeira 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: Gabinete do Prefeito: a Sra. Maria do Rosário
Gusmão; Secretaria de Educação: a Sra. Socorro Almeida; SESC Triunfo: a Sra.
Ana Carolina; 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: a Sra
Vanderlita Carvalho representando o Gabinete do Prefeito; a Sra. Maria Auxiliadora
e os Srs. Tarcísio Agostinho e Pedro Lira representando o SEBRAE – Serra
Talhada; e o Sr. José Enilton N. Souza, representando os Transportes Turísticos.
Evanildo dá as boas vindas, passando para a leitura da pauta que é feita por
Thomas, da qual trata os seguintes assuntos: 1 - Aprovação da Ata da Xª reunião
ordinária; 2 - Projeto Salão de Turismo; 3 - Apresentação atualizada do FUMTUR; 4
- Apresentação do novo consultor SEBRAE e atualização dos trabalhos em parceria
com a instituição; 5 - Avaliação da abertura do São João 2011; 6 - Apresentar
andamento do projeto de certificação e selo de qualidade; 7 - Proposições de
Ações Prioritárias para estruturação do turismo local. 1 – Xª Ata Ordinária - O
Sr. Evanildo faz uma síntese geral do que foi discutido na última reunião, tendo
conhecimento e aprovação de todos. 2 – Projeto Salão de Turismo - Sr. Evanildo
informa que foi enviado à comissão de avaliação do evento, todo o programa de
trabalho desenvolvido por Triunfo, para que se possa fazer presente no evento que
ocorrerá entre os dias 13 e 17 de julho de 2011. Explica que uma comissão julga a
participação das cidades no evento, e Triunfo é candidato este ano, aguardando
apenas o resultado para saber se seremos contemplados. 3 - Apresentação
atualizada do FUMTUR – Thomas faz apresentação da planilha atualizada com a
coleta mensal do fundo, alguns estabelecimentos com suas mensalidades
atualizadas, outros um tanto atrasados, cada um por seu motivo, tendo em caixa o
valor atual de R$ 1.335,00 e que até dia 10.06 será visitado novamente todos os
empreendimentos para a coleta. Evanildo lembra o término do prazo da cooperação
ao fundo, prevista para agora no mês de junho, e que é para o Conselho já planejar
a legalização do fundo junto à Câmara Municipal. Pergunta ainda sobre a
continuação da participação de todos na colaboração ao fundo após a entrega do
selo e certificado de qualidade, no sentido destes entrarem ou não nas
programações da Prefeitura. É decidido entre todos os membros presentes, a
participação geral dos estabelecimentos nesta colaboração e serem divulgados
também, por fazerem parte dos serviços de Triunfo, tendo apenas um diferencial
maior àqueles que possuírem o selo de qualidade, devendo estar mais destacados.
4 - Apresentação do novo consultor SEBRAE e atualização dos trabalhos em
parceria com a instituição – Maria Auxiliadora parabeniza Triunfo pelo destaque
e evolução no turismo, apresenta Pedro Lira e Tarcísio Agostinho como membros da
equipe SEBRAE – Serra Talhada que irão acompanhar Triunfo nos projetos já em
andamento e nos que virão. Diz que o SEBRAE foi contemplado com a presença de
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Eduardo Barroso, consultor renomado, possuidor de uma visão bem futurista, que
veio ao agreste realizar uns trabalhos, estendendo sua ida ao sertão dando assim
um feedback. Ficou encantado com Triunfo, tomando a partir daí, destaque nas suas
apresentações em trabalhos no agreste pernambucano. Explica sobre o Projeto
Iconográfico, que já foi pago pelo SEBRAE 50% do valor total ao Centro
Pernambucano de Design – CPD, restando dos parceiros e público alvo o
cadastramento, ficando a SETUR responsável por coletar os dados destas
empresas e dos empresários para esta atualização. Fala ainda da substituição de
Alexandre, que o mesmo tinha outros projetos e pediu sua saída do SEBRAE, e que
em breve, todo o SEBRAE terá uma reformulação no quadro de funcionários diante
da seleção pública que está por vir. Tarcísio Agostinho se apresenta e explica
sobre o processo com o CPD, diz que os trabalhos haviam parado por motivos
maiores, e pergunta se a marca já desenvolvida foi utilizada pela SETUR, sugerindo
diante mão, um encontro com o pessoal do CPD para atualização das informações e
a partir daí retomar os trabalhos. Evanildo diz que ainda não foi utilizada a marca,
que ainda falta alterar alguns pontos, e que o trabalho em paralelo de divulgação e
marketing da cidade está com 30% pardo, esperando a finalização desta marca.
Pedro Jr. lembra de alguns pontos que poderiam ter parceria do SEBRAE como: a
casa do careta que há anos não sai do papel e é algo de grande importância para o
município; o pólo gastrocultural, para se tentar articular a projeção de uma rua
coberta no Bosque Horácio Timóteo nos moldes de Gramado/RS, área que poderia
ser utilizada m períodos chuvosos para eventos. Pedro Lira aproveita a
oportunidade e faz sugestão do Programa de Gestão da Qualidade, curso com
certificação da ABNT, onde prepara o empresário, e deixa apto a preparar seus
funcionários, sendo importante na questão para se receber o Selo e Certificado
propostos pela SETUR/COMTUR. Diz que o SEBRAE convoca a empresa para que
esta possa dá o selo de qualidade às empresas, nos moldes do ISO 9001. 5 Avaliação da abertura do São João 2011 – É discutido os pontos negativos da
abertura do São João 2011 no último dia vinte e sete de maio no Bosque Horácio
Timóteo como: a própria rua, por ser inadequada para dançar devido sua inclinação
e buracos; a decoração que estava precária; e posição do palco. Maria do Rosário
e Vanderlita Carvalho questionam o porquê da festa não ocorrer no pátio de
eventos que já possui toda estrutura para isto. Pedro Jr. diz que o momento desta
discussão já passou em reuniões anteriores que as mesmas não se fizeram
presentes, e este não é o momento para pensar, falar ou questionar o local,
explicando os motivos desta escolha, dentre eles: o número de público visitante não
é tão grande como em grandes eventos, ficando inviável a realização do São João
no pátio. Evanildo fala da pouca verba disponibilizada para a realização do São
João, um dos motivos de se fazer de forma diferente e mais tradicional este ano; que
a decoração e montagem do local ficaram prejudicas pelas chuvas e pela falta de
pessoas para fazer o serviço. Pedro Jr oferece diante mão cinco homens para
ajudar no que for preciso amanhã (03.06) e mais algum material que seja
necessário, aproveitando ainda para apresentar uma matéria no Jornal do
Commércio no caderno de turismo do dia de hoje (02.06.2011) falando sobre o São
João no interior, e que Triunfo consta como opção, possuidor de um evento diferente
e com o frio como atrativo maior. 6 - Apresentar andamento do projeto de
certificação e selo de qualidade – Thomas fala que foram entregues a cada
empreendimento o material com CD e em impresso da relação dos documentos
exigidos, e que alguns empreendimentos já disseram que não irão aderir a princípio
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por achar muita exigência, preferindo ficar na forma em que se encontra, mesmo
sabendo que apoio da Prefeitura sem este selo será mais difícil ou diferenciado.
Outros já estão providenciando o material e documentação necessária, tendo até dia
dez de junho para entregar na SETUR. 7 -– Proposições de Ações Prioritárias
– Pedro Jr. apresenta como urgência o São João, lembrando que disponibiliza cinco
funcionário para ficarem à disposição da Prefeitura, e pede que seja feito um mutirão
para terminar a estrutura até o sábado (04.06) segundo dia do São João. Ana
Carolina lembra a ausência de banheiros químicos no local, assim como lixeiras,
pedindo que sejam providenciados também. 8 - Pronunciamento dos conselheiros
– É decidido por unanimidade que seja marcada uma reunião extraordinária na
próxima quinta-feira (09/06), para que sejam discutidos o Selo e Certificado de
Qualidade. 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.
_____________________________
Thomas Evson Malaquias de Lima
Secretário da Reunião
_________________________
Antonio Evanildo da Fonseca Lima
Sec. de Turismo, Cultura e Desportos
- TITULAR -

________________________
Jeancarlos Marins 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 -

________________________
Laydson Thomas de Melo Terto
Sec. de Planejamento e Finanças
- SUPLENTE -

_________________________
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 -
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_________________________
Jeane Maria de Arruda
Centro de Turismo e Lazer SESC Triunfo
- TITULAR -

________________________
Ana Carolina Macedo
Centro de Turismo e Lazer SESC Triunfo
- SUPLENTE -

_________________________
Pedro de Oliveira Junior
ACMT
- TITULAR -

________________________
Natanael Henrique Junior
ACMT
- SUPLENTE –

_________________________
Sonia Amorim
Conselho Tutelar de Triunfo
- TITULAR -

________________________
Clea Paulo
Conselho Tutelar de Triunfo
- SUPLENTE –

_____________________________
Euclides Neto
Transportes e Condutores de Turismo
- TITULAR -

________________________
Herculano Junior
Transportes e Condutores de Turismo
- SUPLENTE -

_________________________
Fátima Barros
Equipamentos de Turismo
- TITULAR -

________________________
Almerinda 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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