ATA DA XIIª REUNIÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE TURISMO DE TRIUNFO COMTUR
Aos treze dias do mês de julho, do ano dois mil e onze, às 15h, realizou-se a décima
segunda 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. Myrtes Fabiana;
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: as Sras. Fátima
Barros e Paula Marrocos; Estabelecimentos Hoteleiros: o Sr. Thomas Malaquias e
a Sra. Cristina Antas; Bares e Restaurantes: os Srs. Antônio Roberto e Fábio
André; além de representantes da sociedade cível, dos municípios de Flores,
Carnaíba, Afogados da Ingazeira, Serra Talhada, Tabira e Tuparetama, e
representantes da FUNDARPE e Secretaria de Cultura do Estado de Pernambuco.
Evanildo convida à mesa, os membros do COMTUR presentes, o Prefeito de
Triunfo, Dr. Luciano Fernando de Sousa e os representantes do Estado, os Srs.
Vinícius Carvalho e Beto Silva, dá as boas vindas, e agradece diante mão a Vinícius
pelo apoio, afirmando que nunca o Estado esteve tão próximo do município,
passando a palavra para o Prefeito. Luciano F. de Sousa saúda a todos os
presentes, explica todas as dificuldades enfrentadas para se fechar a grade da festa,
afirmando que a FUNDARPE é o braço direito da Prefeitura e sem ela, o município
não teria condições (recursos) para realizar a Festa dos Estudantes. Adianta que os
oito dias da festa estão garantidos, após muito diálogo e negociações, devendo
englobar atrações locais, estaduais e nacionais. Evanildo passa então a palavra
para o Secretario de Cultura do Estado, o Sr. Beto Silva diz que já está sendo
construída no Estado de Pernambuco a política de cultura, que ainda é muito nova
na gestão pública, diferente de outras áreas como a de saúde, de educação que
possuem há tempos suas secretarias nas três estâncias de governo. O setor da
cultura no Estado, ainda está em processo de formação dos conselhos, do fundo,
das normas, e que esta cadeira no Governo do Estado é uma valorização do setor,
lembra da conferência de cultura que ocorrerá em 2012, sendo um passo para dá
mais constância, uma forma mais sistemática e organizada, sendo de grande
importância esta aproximação do Estado com os Municípios, que possam mostrar
suas riquezas, buscando de cada região o que há de mais singular, único e assim
possam ser identificadas novas possibilidades. Passa a palavra para o Sr. Vinícius
Carvalho que saúda a todos os presentes falando do projeto Festival Nação
Cultural, Funcultura como alimentador da cultura do Estado de Pernambuco. Afirma
que se deve promover a cultura, valorizar o que se tem, e não apenas aos artistas
que estão na mídia. Apresenta passo a passo o modelo que já está em
funcionamento há 2 anos, não sendo apenas de show e palco, mas também teatro,
dança, cinema, enfim. Mostra que o sertão do Pajeú apresenta um dos IDH’s mais
baixos do Estado, tendo neste projeto, Triunfo como a cidade pólo (sede) para o
desenvolvimento da região. Apresenta a programação cultural como: oficinas,
exposições, cortejos, realizadas nas cidades de Afogados da Ingazeira, Carnaíba,
Serra talhada, Tabira, Tuparetama, São José do Egito, Jericó e Triunfo, durante o
período da Festa dos Estudantes (23 a 30 de julho de 2011). Beto Silva diz que a
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cultura é apenas a ponta do iceberg, valorizando e integrando com a prte dos
show’s, dizendo que tem até a próxima sexta-feira (15 de julho) para anunciar toda a
programação do evento, adiantando alguns nomes como Luiza Possi, Falamansa e
Frejat, já confirmados. Afirma que este novo modelo de gestão vai continuar, com
esta aproximação do Estado e Municípios, e que as pessoas serão ouvidas para o
desenvolvimento das atividades. Evanildo parabeniza e agradece a presença do
Estado, e que este modelo de gestão descentralizado é muito importante para a
realização das ações. Abre então perguntas ou considerações dos presentes,
iniciando com os membros do COMTUR. Pedro Jr. fala da alegria sentida com a
apresentação do modelo de trabalho, que é importante a presença da cultura na
programação, e pelo que já foi apresentado até então esta muito boa, que agrada a
todas as faixas etárias, a população, aos turistas e visitantes, devendo sempre haver
um bom planejamento para a realização das ações. Ana Carolina parabeniza o
formato descentralizado, informa ainda que o SESC também vai realizar oficinas
para o período da Festa dos Estudantes, sugerindo entrar como parceiro do Estado,
agregando valor ao evento. Beto Silva agradece e afirma que estão abertos para
mais esta parceria. Thomas Malaquias, diante do exposto sugere ser construído e
assinado um termo de compromisso com participação do Estado, da Prefeitura e do
COMTUR, para que a realização do evento perdure os oito dias e ocorra sempre na
última semana do mês de julho, que já é tradição há 53 anos, e que pelo menos um
mês antes do evento já se tenha algo em mente, para que não se fique esperando
até as vésperas do evento para sair à programação, prejudicando a parte hoteleira
de fechar reservas e receber os turistas, e não seja tão complicado fechar a grade
devido à agenda dos artistas. Socorro Almeida dá ênfase a cultura na
programação, para que os jovens possam dar mais valor e tomem sentimento de
pertença, integrando este jovem no contexto cultural. Josivan Geraldo fala da
cobrança da população e turistas quanto à demora da programação para sair, diz
que Secretaria de Cultura do Estado que começa bem a gestão, tendo a
preocupação e vindo às cidades para discutir e conhecer a realidade de cada local.
Pede mais atenção para com os artistas na elaboração de projetos, afirmando que a
maioria tem grande dificuldade, devendo ser realizado oficinas neste aspecto para
que estes não percam as oportunidades. Após o pronunciamento das questões dos
Conselheiros, é aberto espaço ao público presente. Luciano Ferreira – Artista de
Triunfo fica feliz e aliviado com a manutenção dos oito dias do evento, afirmando
ser o evento mais antigo do Estado; quanto ao encontro das bandas, parabeniza
esta integração, perguntando como será o deslocamento das bandas para a
participação da programação apresentada; e quanto às bandas de garagem, poder
articular para que as bandas do interior possam ir à Capital, e as bandas da Capital
possam vir ao interior. Vinícius Carvalho explica os pontos levantados: sugere
tentar uma articulação junto com a Secretaria de Educação do Estado, para
realização de projetos diretamente com os professores. Explica o motivo pelo qual a
informação de que o evento seria de quatro dias, dizendo que seguiram modelo da
gestão do ano passado, onde os recursos foram garantidos para quatro dias apenas,
pedindo desculpas pelo não conhecimento desta informação, e por não ter
consultado o município antes, e que o Governo do Estado foi sensível a solicitação
do Prefeito, voltando a garantir verba para os oito dias. Quanto ao projeto “Observa
e Toca” diz que não há problemas de levar e trazer as bandas com esta integração,
só está inativo no momento. É aberto palavra para os representas dos municípios e
artistas. Cleonice – Ponto de Cultura Cabras de Lampião - Serra Talhada diz da
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felicidade e emoção vivenciadas no momento, afirmando que durante todo o tempo
de militância na área da cultura, nunca viu algo parecido como o apresentando pelo
Estado para integração e desenvolvimento de toda a região, valorizando o potencial
de cada cidade, com descentralização das ações. Neide Nascimento –
Associação dos Poetas e Prosadores - Tabira com toda emoção sentida, diz que
os poetas estão enfim, sendo reconhecidos após muita luta e sofrimento, vendo a
sensibilidade para a área Cultural. Evanildo complementa dizendo que este modelo
de discussão é o caminho certo, integrando a cultura, educação, etc. Margarida de
Lira – Secretária de Cultura - Carnaíba agradece a atenção, diz que este modelo
de discussão compartilhada é muito importante e valoriza o regional. Fala da
preocupação quanto à estrutura de som e palco, devendo estes ser igual para todos,
seja artista grande ou pequeno que se apresente. Graça – Tabira fala da
descentralização do turismo para a região, pedindo ainda, para se possível, estender
a programação de Tabira. Paulo Henrique – Artista de Triunfo representando do
grupo Ambrosino Martins faz dois levantamentos. Pede que a remuneração não
demore muito a sair, pois já passaram dois anos para receber cachê de show. No
projeto “Observa e Toca” foram vencedores, participando de edições em várias
regiões, sendo prometida a gravação de um CD e até hoje não tem conhecimento do
andamento desta promessa, sabendo agora que o projeto está inativo. Pedro Jr –
Cantor e Compositor - Carnaíba representante do grupo Juninho e Forró Mió,
afirma que vai disseminar as informações da reunião, vendo a importância do novo
formato de gestão. Pede ainda informação de como se enquadrar junto à
FUNDARPE para realizar uma apresentação. Priscila Pires – Diretora de Cultura Afogados da Ingazeira turismóloga, percebe hoje os dois lados da moeda, diante
da descentralização apresentada do novo formato do evento, conseguindo assim
chegar a vários pólos do sertão, parabeniza e torce para que continue assim pelos
anos seguintes. Dedé Monteiro – Poeta recita um poema feito no momento da
reunião. Herculano Jr. – Guia Turístico – Triunfo diz da surpresa ao chegar no
recinto, tendo a presença do Estado e que não esperava de forma alguma vê-los
presentes neste momento. Afirma que o povo precisa conhecer o órgão gestor de
perto, e vice-versa, parabeniza o formato de trabalho apresentado dizendo que Não
somos os melhores, mas estamos lutando para isto. Pede para que as pessoas não
desistam dos sonhos. É posta em votação a marca da Festa dos Estudantes, sendo
computada a maior votação para o modelo 2 com a maioria dos votos. Evanildo fala
que Triunfo foi contemplado com o prêmio, ficando em primeiro lugar na categoria de
Gestão em Turismo, no Salão de Turismo 2011, ocorrendo em São Paulo. Quanto
ao Festival de Cinema, pede que na próxima reunião seja definida uma data para
realização anual do evento, e ser redigido o termo de compromisso sugerido por
Thomas, para que possa ser assinados entre o Estado de Pernambuco, a Prefeitura
Municipal de Triunfo e o COMTUR, agradece a presença dos secretários,
representantes do Estado, população triunfense, rádio Triunfo FM, e blog’s,
encerrando assim a reunião.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
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_________________________
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 -

_________________________
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 –
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_____________________________
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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