ATA DA XXª REUNIÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE TURISMO DE TRIUNFO COMTUR
Aos quatro dias do mês de abril, do ano dois mil e treze, às 14:40h, iniciou-se a
vigésima 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. A reunião
contou com a presença dos membros: Sr. Antônio Estevão da Silva - Vereadores;
Sra. Graça Rabelo - Secretaria de Educação; Sra. Marluce Bezerra - Gabinete do
Prefeito; Sra. Fátima Barros - Equipamentos Turísticos; Sr. Pedro Jr. - ACMT;
Sra. Silvana M° Lima – Conselho Tutelar - Sr. José Enilton - Transporte/Guias de
Turismo; Srs. Thomas Malaquias e Jean Saulo - Rede Hoteleira e o Sr. Fábio
André - Bares e Restaurantes. A reunião contou ainda com as presenças de: Dr.
Luciano Fernando de Sousa – Prefeito; Maria Nazaré Ferraz – Secretária de
Administração; Verner Brenan - Secretário de Comunicação; Carlos Ferreira Jr Secretário de Agricultura; e Antônio Roberto – Beto’s Bar. Evanildo agradece a
presença do Excelentíssimo Prefeito - Dr. Luciano Fernando de Sousa o qual
informa que o mesmo iniciará a reunião apresentando um relatório de ações da sua
gestão que se encerrou e as novas propostas para a gestão que se inicia. Dr.
Luciano começa falando sobre Ações de Combate a Seca; Estruturação do
Abastecimento do Município; Obras Estruturadoras para o Município e Projetos de
Captação de Recursos; Obras de Infra-Estrutura Turística; Ações de Divulgação da
Cidade; Gestão do Turismo de Triunfo; Gestão Pública Responsável e de Sucesso –
Prêmios; Eventos. Em sua opinião, a melhor coisa criada foi o Sistema de
Convênios – SICONV, acabando a dependência de precisar dos políticos para
conseguir as ações para a cidade. Com uma boa equipe de projetos como
atualmente a Prefeitura dispõe, os projetos são mais fáceis de serem realizados. Só
agora em 2013 afirma já terem sido cadastrados mais de 20 milhões em obras de
infra-estrutura turística, entre eles: O anel viário da cidade; A requalificação da orla
do Lago João Barbosa Sitônio; Estruturação do Pico do Papagaio; Estruturação da
Casa do Careta; 2º Etapa da Sinalização turística. No fim da sua fala o Prefeito
anunciou um pacote de ações importantes para a gestão do turismo em nosso
município:
• Repasse do valor de 1,5 UFT (R$ 43,05) para cada Taxa de Turismo,
recolhida junto do alvará de funcionamento dos comércios do município;
• Repasse de R$ 5.000,00/mês para o FUMTUR para investir em obras
turísticas escolhidas pela COMTUR, conforme lei da política pública de
turismo;
• Recuperação do prédio do Castelinho;
• Municipalização do trânsito a partir de maio/2013 (guardas municipais e
agentes de transito, ordenamento do trânsito, ordenamento dos moto-táxi);
• Ordenamento da Feira Pública com apoio do SEBRAE – maio/2013;
• Pavimentação da Av. Getúlio Vargas, ligando a saída de Flores ao portal da
PE - 365;
• Construção do Terminal Rodoviário de Triunfo;
• Atenção maior ao paisagismo das praças da cidade – iniciando pelo Bosque
Horácio Timóteo;
• Plano de Ação para o Turismo de 2013 à 2016.
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Afirma que um dos maiores aliados para o crescimento de Triunfo e tornar a cidade
o principal destino turístico do sertão do Nordeste, tem sido o Secretário de Turismo
de Pernambuco - Alberto Feitosa. Pedro Jr sugere a participação do SEBRAE para
orientar a distribuição dos Box na Praça de Alimentação, para promover qualidade e
qualificação dos serviços dos mesmos, tentar integrar o pólo com a área das freiras,
por um túnel. Diz que Feitosa prometeu que no término do Pólo receberia projeto
para rua coberta. Integrar turismo cidade com o fornecimento dos produtos rurais
(horti-fruta, leite, ovo de capoeira, carne – bode, galinha, etc). Parabeniza pela
Secretaria de Turismo que está tendo direcionamento e resultados, porém a de
Agricultura vem devendo, o que dificultaria essa integração. Jean Saulo pergunta se
há alguma atenção para o Estádio de Futebol, pois entende que tendo uma
estrutura, seria fácil trazer times de Pernambuco para pré-temporadas e até mesmo
no período dos campeonatos. Luciano afirma ter sido liberado orçamento de R$ 150
mil direcionados ao Estádio. Fábio André se pronuncia dizendo estar feliz enquanto
membro do conselho, em ter o prefeito como aliado e dando atenção devida a área
de turismo de nossa cidade. Diz ainda que o trade turístico, juntamente com a
Secretaria de Turismo do município estão construindo um novo rumo para o turismo,
tão importante para nosso município. Evanildo diz que se deve celebrar o que já foi
conquistado, mas que é importante se ter a consciência que ainda há muito a fazer
por Triunfo. Diz estar feliz pelas demandas ouvidas pelo prefeito Luciano e ofertar
condições para a continuidade dos trabalhos, construindo novos rumos. Afirma que
todo esse trabalho deve ser consolidado com união de todos os envolvidos com o
turismo local e que é preciso alinhar novas metas para garantir o ano de 2013. E
como encaminhamento ficou de convocar uma reunião extraordinária para discutir o
uso do polo gastronômico da cidade ainda no mês de abril de 2013. E encerrou o
primeiro momento da reunião agradecendo a presença do prefeito e reforçando que
é preciso trabalhar em conjunto para unir força e consolidar o turismo de Triunfo. E
abre a reunião ordinária do dia apresentando a pauta, na seguinte ordem: 1 – Leitura
e aprovação da Ata da Reunião Anterior; 2 – Aprovação do Plano de Trabalho e
Metas para o Ano de 2013; 3 – Aprovação do Regimento Interno do FUMTUR; 4 –
Elaboração da pauta da próxima reunião. 1 – Evanildo faz apresentação dos pontos
relatados na ata anterior, sendo aprovada por unanimidade. 2 – Evanildo apresenta
os princípios básicos como: Estrutura Básica de Apoio, onde possa promover a
estruturação e organização dos atrativos, melhorando as condições de visitação;
Organização da Cadeia Produtiva do Turismo, ofertando condições para
desenvolver e organizar trade turístico; Recursos e Atrativos Turísticos, com objetivo
de reestruturar os atrativos existentes e fomentar o desenvolvimento de novos
pontos de visitação; Marketing Turístico, com objetivo de aumentar a competitividade
e visibilidade do destino turístico; Sensibilização e Capacitação de Recursos
Humanos, criando condições para melhoria da qualidade dos serviços; e Gestão
Pública de Turismo, gerenciando e fomentando ações de desenvolvimento do
turismo em Triunfo. Foi votada a ordem de prioridades das ações. 3 – O conselho
aprovou o Plano de Metas do Turismo de Triunfo – 2013 à 2016 e o Regimento
Interno do Fundo Municipal de Turismo – FUMTUR, sendo realiza a Eleição do
Conselho Deliberativo, onde foram escolhidos para os cargos: Pedro Junior,
Fátima Barros e Silvana Lima e eleição para Tesoureiro sendo escolhido o Sr.
Thomas Evson. 4 – Foi sugeridas como pauta da próxima reunião a discussão do
São João e Festa dos Estudantes, e se possível, convocar reunião-extraordinária
para discutir com o Secretário de Turismo de Pernambuco – Alberto Feitosa sobre a
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liberação e política de funcionamento dos Box. 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 –

_________________________
Jeane Maria de Arruda

________________________

Centro de Turismo e Lazer SESC Triunfo

Centro de Turismo e Lazer SESC Triunfo

- TITULAR -

- SUPLENTE -
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_________________________
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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