ATA DA XIXª REUNIÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE TURISMO DE TRIUNFO
- COMTUR
Aos sete dias do mês de março, do ano dois mil e treze, às 14:50h, iniciou-se a
décima 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 o qual
saúda a todos os presentes, e informa ser primeira reunião ordinária de 2013. Inicia
falando da importância do COMTUR nas ações realizadas no biênio 2010/2012,
onde foram tiradas as deliberações e encaminhadas à Secretaria de Turismo e
Prefeitura para execução. Lembra do encerramento do ciclo 2010-2012, e início o
segundo biênio 2012-2014, devendo este Conselho atualizar e montar o
planejamento. Faz apresentação da pauta, na seguinte ordem: 1 – Nomeação e
Posso dos Membros do COMTUR; 2 – Exibição da Reportagem no Globo Repórter;
3 – Fundo Municipal de Turismo; 4 – Projeto de Sinalização Turística; 5 –
Lançamento do Material de Marketing Turístico; 6 – Criação de Comissão de
Eventos; 7 – Plano de Trabalho. 1 – Evanildo convida os representantes de classes
no COMTUR a compor a mesa, com a nomeação e posse do novo quadro por
indicação que são: Secretaria de Turismo, Cultura e Desportos – SETUR indicou
TITULAR: Antônio Evanildo da Fonseca Lima, SUPLENTE: Jeancarlos Marins de
Araújo; Secretaria de Planejamento e Finanças indicou TITULAR: Vladmir
Vasconcelos, SUPLENTE: Laydson Melo; Câmara Municipal de Vereadores
indicou TITULAR: Anselmo Martins Pereira, SUPLENTE: Antônio Estevão da Silva;
Secretaria de Educação indicou TITULAR: Maria das Graças Rabelo Torres,
SUPLENTE: Ivanilda Viana; Centro de Turismo e Lazer SESC Triunfo indicou
TITULAR: Jeane Maria de Arruda, SUPLENTE: Sem indicação; Gabinete da
Prefeitura indicou TITULAR: Marluce Bezerra de Melo, SUPLENTE: Edjanleia
Jéssica do N. Siqueira. Feita a leitura dos membros indicados por suas respectivas
instituições, foi feita a indicação e eleição dos membros para representar o TRADE
Turístico que são: Equipamentos Turísticos indicou TITULAR: Fátima Barros,
SUPLENTE: Caio Diniz Borges; ACMT indicou TITULAR: Pedro Gomes de Oliveira
Junior, SUPLENTE: Espedito Pereira do Nascimento Junior; Transporte
Turístico/Guias de Turismo indicou TITULAR: Euclides Neto, SUPLENTE: José
Enilton Nunes de Souza; Hotelaria indicou TITULAR: Thomas Evson Malaquias de
Lima, SUPLENTE: Jean Saulo; Bares e Restaurantes indicou TITULAR: Fábio
André Quinto de Assis, SUPLENTE: Manoel Nildo Gomes de Pádua, Conselho
Tutelar indicou TITULAR: Silvana Maria de Lima, SUPLENTE: Edilsa Ferreira de
Sousa. Empossado todos os membros, convoca-os a fazer parte da mesa. A reunião
contou ainda com as presenças de: Verner Brenan – Secretário de Comunicação;
Mário Paiva – Secretário de Obras; Jeancarlos Marins – Diretor de Cultura; Bruno
Jackson Carvalho de Lima – Otellin Triumph; Rivonete Gomes de Lima –
Restaurante Sabor da Roça; Francisco Ronaldo de Freitas – Bar do Ronaldo;
Antônio Roberto – Beto’s Bar; e Laydson Santos – Guia de Turismo. Inicia a
apresentação da pauta. Evanildo inicia falando da importância da união das classes
para um trabalho mais sério e concreto. Prevê a votação do novo biênio de gestão
do COMTUR (Presidente, Vice-Presidente, Secretário Executivo e Secretario
Adjunto). 2 – Evanildo comenta sobre a reportagem do Globo Repórter onde Triunfo
foi apresentado, aumentando assim a responsabilidade de todos e faz entrega DVD
com a reportagem. Sugere que todos assistam em casa, para adiantar a reunião. 3 –
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Evanildo faz apresentação da taxa de fomento ao turismo (FUMTUR) o qual será
regido pelo COMTUR em prol de atividades ligadas diretamente ao turismo. Esse
recurso será formada de três pilares, Prefeitura que terá contra-partida de 1,5 UFT, o
setor privado que será cobrado através do alvará de funcionamento (estes já em
execução) e a taxa de turismo sustentável, cobrado ao turista que visitam a cidade.
Esta cobrança deverá ser realizada nas Pousadas e Hotéis através de carnê, e o
recolhimento será mensal. Pedro Jr propõe cobrança também do IPTU (se for
possível), pois acredita que este recolhimento a receita será pouca para grandes
ações em prol do turismo no município. Evanildo informa que a receita será
construída inicialmente desta forma, e no decorrer do tempo, podemos estudar e
propor novas formas. Diz ainda que foi realizada parceria com a Secretaria de
Financias, o qual comprovou-se uma inadimplência de 60% dos estabelecimentos
em Triunfo quanto ao alvará, e que será realizada uma fiscalização e registro destes
para posteriormente realizar o repasse ao FUMTUR. Dos 3 pilares de recolhimento,
resta executar apenas o do turista, que deverá ser aprovada nesta reunião. Em
discussão foi proposto recolhimento de 0,10 UFT que corresponde a R$ 2,87 (nos
dias atuais), por entrada no apartamento, através de carnê a ser disponibilizado já
no mês de abril. Bruno Jackson propõe confecção de material informativo para os
hospedes explicando o porquê desta cobrança e para que será destinada, e que
seja opcional. 4 – Evanildo faz apresentação do projeto, sendo a primeira etapa
alçado em R$ 150.000,00 (cento e cinqüenta mil reais) e informa que já liquidou
todas as pendências com a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, sendo liberado para
licitação. Este projeto será financiado pelo Ministério do Turismo. 5 – Evanildo faz
apresentação do material elaborado para divulgação e comercialização do
município. Diz propõe distribuição de kit’s deste material (Catálogo Comercial + DVD
+ Postais + Folder Tipo Livreto + Mapa Turístico) para agências de turismo (devendo
o COMTUR decidir quais delas), conselheiros e autoridades. Montar um 2° Kit que
possa ser comercializado (DVD, postais, catálogo, DVD, camisa, chaveiro, garrafa
squeeze, bolsa, etc). Precisa ainda ser definido os valores e a forma de
comercialização (pontos de venda). Bruno Jackson sugere a comercialização em
separado dos produtos ao invés do kit, imagina ser mais rentável para o FUMTUR
por ser mais fácil a aquisição. Evanildo diz que fará uma planilha com preços de
custo dos produtos, para na próxima reunião ser definidos os valores de
comercialização. 6 – Evanildo lembra que foi discutido em 2012 e levado à Câmara
Municipal, a formação de comissão de eventos em Triunfo o qual foi aprovado, e
pede na oportunidade, para ser realizada essa formação. Pedro Jr propõe que esta
discussão seja dentro do próprio COMTUR e não abrir uma nova equipe de
discussões para não burocratizar, e que sejam convidados setores ligados aos
eventos para compor essa discussão. Na oportunidade Jean Saulo inicia falando
sobre Semana Santa que até o presente momento, não se tem nada divulgado,
sendo difícil informar aos turistas que ligam para as Pousadas procurando
informações. Evanildo diz que terá reunião na Secretaria de Turismo do Estado
próxima quinta-feira (14/03) para saber como será a distribuição dos box’s no Pólo
Gastronômico e se estará em funcionamento até a data, para que as ações da
Semana Santa sejam direcionados para este espaço, caso não, serão transferidos
para o Pátio de Eventos com apresentações locais de teatro, danças e música.
Prevê divulgação das atividades da Semana Santa até próxima sexta-feira (15/03).
Fica decidido então que nas discussões sobre os eventos sejam convidados
representantes da UTE, Amigos Estudantes Triunfense e artistas locais para
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discussão em reunião do COMTUR. Pedro Jr sugere discussão da rua coberta na
próxima reunião, para interligar ao Pólo Gastronômico. 7 – Evanildo apresenta o
plano de trabalho, faz leitura dos princípios básicos do Plano Estratégico para serem
identificados os benefícios, melhorias e necessidades para o setor de turismo em
Triunfo. É sugerido e anotado cada ponto, restando numerar as prioridades. Pedro
Jr fala da sua preocupação em relação à Cratera da Panela, no município de Santa
Cruz da Baixa Verde, quanto a preservação e utilização deste atrativo turístico não
só para Triunfo, mas também para o Estado. 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 -

_________________________
Marluce Bezerra
Gabinete do Prefeito
- TITULAR -

________________________
Edjanleila Jéssica do N. Siqueira
Gabinete do Prefeito
- SUPLENTE -

_________________________
Vladmir Vasconcelos
Sec. de Planejamento e Finanças
- TITULAR -

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

_________________________
Maria das Graças R. Torres
Sec. de Educação
- TITULAR -

________________________
Ivanilda Viana
Sec. de Educação
- SUPLENTE -

_________________________
Anselmo Martins Pereira
Câmara Municipal de Vereadores
- TITULAR -

________________________
Antônio Estevão da Silva
Câmara Municipal de Vereadores
- SUPLENTE –
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_________________________
Jeane Maria de Arruda

________________________

Centro de Turismo e Lazer SESC Triunfo

Centro de Turismo e Lazer SESC Triunfo

- TITULAR -

- SUPLENTE -

_________________________
Pedro de Gomes de Oliveira Junior
ACMT
- TITULAR -

________________________
Espedito P. do N. Junior
ACMT
- SUPLENTE –

_________________________
Silvana M. de Lima
Conselho Tutelar de Triunfo
- TITULAR -

________________________
Edilsa F. de Sousa
Conselho Tutelar de Triunfo
- SUPLENTE –

_____________________________
Euclides Neto
Transportes e Guias de Turismo
- TITULAR -

________________________
José Enilton N. de Sousa
Transportes e Guias de Turismo
- SUPLENTE -

_________________________
Fátima Barros
Equipamentos de Turismo
- TITULAR -

________________________
Caio Diniz Borges
Equipamentos de Turismo
- SUPLENTE -

_________________________
Thomas Malaquias
Estabelecimentos Hoteleiros
- TITULAR -

________________________
Jean Saulo
Estabelecimentos Hoteleiros
- SUPLENTE -

_________________________
Fabio André Quinto de Assis
Bares e Restaurantes
- TITULAR -

______________________
Manoel Nido
Bares e Restaurantes
- SUPLENTE -
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