ATA DA XIVª REUNIÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE TURISMO DE TRIUNFO
- COMTUR
Aos treze dias do mês de setembro, do ano dois mil e onze, às 15:00h, realizou-se a
décima quarta 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 Turismo, Cultura e Desportos:
os Srs. Evanildo Fonseca e Jeancarlos Maris; Secretaria de Planejamento e
Finanças: o Sr. Jean Rodrigues; SESC Triunfo: a Sra. Jeane Arruda; Conselho
Tutelar: a Sra. Sônia Amorim; Transportes e Condutores de Turismo: o Sr. José
Herculano Junior; Estabelecimentos Hoteleiros: o Sr. Thomas Malaquias; Bares e
Restaurantes: o Sr. Antônio Roberto. Evanildo dá início com apresentação da pauta
que trata: 1 – Ata da XIII° reunião ordinária; 2 – Planejamentos para o Natal Triunfo
2011. 1 – Evanildo apresenta a Ata anterior, tendo conhecimento e aprovação por
unanimidade. 2 – Evanildo inicia falando do convite feito ao Sr. Zé Manoel,
representante do SESC, para se fazer presente nesta reunião, para discussão sobre
o evento e atualização das informações, sendo então representando pela Sra.
Jeane Arruda. A mesma informa que Zé Manoel se encontra hospitalizado não
podendo comparecer a reunião, pedindo desculpas por sua ausência. Diz que na
última quinta-feira (08/09) houve um encontro no auditório do SESC com o
presidente, Prof° Josias Albuquerque, e demais representante da sociedade civil e
Prefeito Dr. Luciano de Sousa, para apresentação do projeto e proposta do SESC
para o Natal 2011, onde foi informado as ideias aos presentes, trazendo consigo um
pouco do que foi discutido na ocasião. Evanildo diz da proposta da Prefeitura para
este ano, tendo diferenciado dos anos anteriores no sentido do palco. O SESC
realizará sua programação cultural até dia 27 de dezembro, ficando a cargo da
Prefeitura realização dos show’s de 28 a 31 de dezembro, tendo para este ano,
apoio da FUNDARPE. A decoração sempre foi um quesito muito cobrado da
população, e levanta questionamento ao Conselho para as soluções, visto não ser
obrigação única e exclusiva da Prefeitura iluminar e decorar toda a cidade, devendo
ter uma parcelada de cada cidadão e comerciante. Elenca os prédios que receberão
iluminação e decoração pela Prefeitura, sendo eles: Museu do Cangaço, Prefeitura
Municipal, Centro Social Pe. Ibiapina, Cine Theatro Guarany, Fórum, Convento São
Boaventura, Igreja Matriz, Cristo, Portais da Cidade e Prédio de Romildo Jonhson.
As praças: Carolino Campos, Junior Veríssimo (XI de Novembro), Academia das
Cidades, Bosque Horácio Timóteo e do Museu. As Ruas: o entorno do Lago João
Barbosa, Manoel Pereira Lima (R. Grande), Av. Getúlio Vargas (R. do Fiado), Centro
histórico e os dois acessos à cidade (via Serra Talhada – via Flores). Herculano Jr.
diz sentir falta de iluminação no Lago, e que deve ter uma atenção quanto aos lixos
no entorno e dentro dele, a limpeza das praças para que não tenha mato, e pede
agilidade na obra no entorno do Lago, pois há grande acúmulo de terra. Evanildo
diz que não é a favor da iluminação do lago com os cordões de luzes utilizados anos
anteriores, que já está se pensando na melhor forma de iluminar. Quanto à obra,
está em tempo hábil, e assim que possível será feito a retirada da terra e lavagem
do local. Quanto ao lixo, diz ser muito complicado, e vai mais de consciência da
população. Jeane sugere ser feito trabalho de divulgação em carro de som quanto
aos horários de coleta do lixo, para que a população se atente. Quanto ao Natal, diz
que a comunidade precisa aderir a causa, para que viva esperando eternamente por
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alguma ação do SESC ou da Prefeitura. O evento deve ser realizado pelo municio
(comércio, comunidade). Roberto Vasconcelos sugere instalação de som no
próprio carro de coleta, sinalizando assim sua chegada, e as pessoas possam
colocar o lixo sem perder o horário. Evanildo sugere então a formação de uma
comissão para o Natal Triunfo, e que esta, possa fiscalizar, orientar e envolver as
pessoas a aderir a causa, e que cada cidadão possa decorar sua residência e
colaborar por um Triunfo mais bonito. A data para a formação desta comissão fica a
cargo de Jeane para que possa trazer Zé Manoel, colaborando com este ponto.
Jeancarlos fala sobre a decoração, que foi dividido em vários pólos e que cada um
terá um tema específico. Irão resgatar o reciclável com garrafas P.E.T. na Academia
das Cidades, pedindo para que se possa incentivar a coleta deste material para
disponibilizar para a Secretaria de Turismo. Lembra que o SESC fornecerá 11 kit’s
de decoração para escolas, ajudando no número de ambientes a serem decorados.
O prazo ideal para inauguração da decoração seria dia seis de dezembro, dia que
Triunfo receberá o encontro do COMTUR do Estado, onde virão os principais
representantes do seguimento do turismo de Pernambuco, servindo de cartão postal
para a cidade, e que neste dia ainda, haverá uma apresentação especial da Cantata
Vozes do Guarany. Evanildo lembra a conferência de Turismo a ser realizada no
próximo dia 06 de outubro, momento para se dá a atualização dos Planos, as ações
e diretrizes, pedindo que representantes do COMTUR possa gerenciar os debates e
palestras. Diz ainda que o material que está sendo desenvolvido pelo Centro
Pernambucano de Design – CPD será apresentado possivelmente na primeira
semana de outubro para avaliação e aprovação. 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 -

Praça Monsenhor Eliseu Diniz, S/N – Centro – Triunfo – PE –CEP 56.870-000
PABX (087) 3846 - 1719 - http://www.comturtriunfo.blogspot.com
E-MAIL: comtur.triunfo@gmail.com

_________________________
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 –

_____________________________
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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