ATA DA IIª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO MUNICIPAL DE
TURISMO DE TRIUNFO - COMTUR.
Aos vinte e dois dias do mês de novembro, do ano dois mil e dez, às 15h, realizouse a segunda reunião extraordinária do Conselho Municipal de Turismo de Triunfo
no auditório da Câmara Municipal de Vereadores de Triunfo. A reunião foi presidida
pelo Presidente do Conselho e Secretário de Turismo, Cultura e Desportos, o Sr.
Antônio Evanildo da Fonseca Lima, fazendo-se presentes os seguintes
representantes: o Sr. Thomas E. Malaquias de Lima representando a Pousada Alpes
de Triunfo; o Sr. Jean Rodrigues representando a Secretaria de Finanças do
Município de Triunfo; as Sras. Vanderlita e Maria do Rosário Gusmão representando
o Gabinete do Prefeito - Prefeitura Municipal de Triunfo; o Sr. João Batista
representando a Câmara de Vereadores de Triunfo; o Sr. Ednaldo André
representando a rádio Triunfo FM; Ir. Maria Felícia representando a Pousada Santa
Elisabeth; o Sr. Felipe Diniz representando a Pousada Stella Maris e estudantes; Sr.
Antônio Roberto representando o Beto’s Bar e Restaurante; o Sr. Pedro Junior
representando a Pousada Baixa Verde e o Águas Parque; o Tenente Coronel do 14°
Batalhão da Polícia Militar o Sr. Rosemário Barros e o Capitão da Polícia Militar o Sr.
Luiz Marques. O Sr. Evanildo dá início à reunião explicando o que é o COMTUR,
suas funções e atribuições para a sociedade, seu tempo de existência, dos Planos
Estratégicos e seus objetivos, fazendo em seguida a apresentação de todos os
presentes na reunião para o Ten. Cel. e o Capitão da PM. Entra então no primeiro
ponto da pauta levantado na última reunião ordinária, sendo esta, a poluição sonora
nas proximidades do Cine Theatro Guarany, atrapalhando e conturbando os
eventos, os espetáculos e as reuniões que ali sempre ocorrem, aproveitando ainda
para perguntar sobre as ações e melhoramento da PM perante o turismo e a
sociedade Triunfense. Fazendo uso da palavra, o Ten. Cel. Rosemário entende a
questão levantada e aponta a responsabilidade da PM, e as cidades que o 14°
Batalhão presta serviço, sendo estas: Betânia, Flores, Calumbi, Triunfo, Santa Cruz
da Baixa Verde e Serra Talhada. O mesmo destaca trabalho realizado por ele no
exterior, tendo como tema, a Segurança voltada para o Turista, sabe da
potencialidade de Triunfo no setor turístico na região do SerTão, como um turismo
de negócios, turismo religioso, turismo de natureza, além de seu clima bastante
aconchegante, reforçando que esta atividade é uma das principais bases para a
economia de uma cidade. Aproveita para louvar a iniciativa do COMTUR onde
assim, com o Conselho formado, os estabelecimentos e a cidade se tornam cada
vez mais fortes e unidos, tendo uma posição de destaque em todos os sentidos,
objetivando melhoria tanto na sua infraestrutura quanto na capacitação e
treinamento dos funcionários. Pede para que quando houver cursos de capacitação,
de línguas, de atendimento ao turista, dos pontos turísticos, enfim, que possam
convidar os PM’s para também fazê-lo, englobando a todos que fazem o Município.
Faz a apresentação do Capitão Luiz, que assume um novo desafio na carreira
aonde chega para trazer progresso na segurança. Fala do Lançamento do
Calendário de Turismo e Eventos pelo 14° Batalhão, o qual é enviado ao Governo
do Estado para que possam se programar e se preparar para os principais eventos
das cidades que o 14° Batalhão abrange, suprindo com o policiamento necessário.
Fala que o PM Turístico tem que ter aprendizado específico e diferenciado dos
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demais, pois a forma de abordagem é outra, principalmente nas grandes cidades,
onde há soldados que falam outros idiomas para facilitar o atendimento e a
prestação de serviço para o estrangeiro, exemplificando a corporação de Olinda, que
tem soldados que falam línguas estrangeiras como o inglês, o francês e o espanhol,
e sugere que alguém da própria cidade possa ficar à disposição do município para
quando houver uma necessidade assim ser convocada. Evanildo lembra que o
COMTUR já solicitou ao SEBRAE cursos para a área turística, inclusive com o curso
de línguas, e quando o mesmo estiver pronto irá encaminhar convite aos PM’s da
cidade para também participarem, atendendo a solicitação do Tenente Coronel.
Pedro Jr e Maria do Rosário falam que Triunfo só tem três policiais à disposição e
Rosário reforça ainda sobre o pedido da Prefeitura solicitando ao Estado um
aumento no quadro efetivo de policiais e até hoje estão sem respostas, solicitando
diretamente ao Ten. Cel. o aumento deste. O mesmo explica que o motivo da
redução nesse quadro foi a mudança na carga-horária, que antes era de 24h por
24h e hoje é de 24h por 72h, tendo os policiais mais dias de folga. Solicita o
calendário de eventos do município e pede para sempre que houver algum evento,
seja ele de qualquer dimensão, a PM seja comunicada com antecedência para que
possam dá um suporte nestes. Ressalta que já estão atuando com o serviço com
cães farejadores, e além deste, que chegaram motos novas no Batalhão, só que
ainda estão sem pessoas capacitadas para operá-las, não podendo colocar homens
na rua sem a devida preparação, mas que logo em breve, alguns PM’s estarão
realizando estágio nessa área, sendo mais uma opção para as cidades. Pedro Jr
fala que Triunfo tem hoje mais ou menos 700 leitos, e se preocupa com a segurança
e principalmente com as drogas que estão crescendo na cidade, pedindo um
trabalho de orientação e conscientização nas escolas. O Ten. Cel., neste sentido,
fala da reunião que teve com a promotora no dia de hoje, pela manhã, que já estão
vendo a questão sobre as drogas no município e diz que não cabe a ele chegar nas
escolas fazendo as atividades, pedindo assim ao COMTUR que faça esta
intermediação, solicitando às diretoras das escolas uma apresentação com os cães
farejadores, com palestras, orientações, entre outros, e que seja marcada hora, dia e
local, encaminhando o convite ao 14° Batalhão, quando o acordo estiver firmado.
Quanto à poluição sonora em qualquer ambiente, o Ten. Cel. diz que a PM só pode
agir quando há denúncia, e chegando ao local pedem ao proprietário do veículo que
respeite os próximos e os incomodados, e caso este não acate a solicitação, o som
é apreendido. Fala que para isto, tem que haver um trabalho de conscientização e
informação nos meios de comunicação e nas escolas para que a própria população
tome conhecimento de seus direitos e deveres. Quanto ao ponto que trata do
trânsito da cidade, o Ten. Cel. diz que é de responsabilidade da Prefeitura Municipal
resolver e que Triunfo com mais de 100 anos de emancipação se mostra atrasada
neste aspecto de Guarda Municipal. O Sr. João Batista pontua algumas questões:
primeiro lembra que há dez anos o número de policias era maior do que hoje, e que
em Recife, por exemplo, tem aumentado esse quadro, diferentemente de Triunfo, e
que a Polícia Civil é que está trabalhando plausivelmente no Município. Pede pelo
menos um policiamento ostensivo de quinta a domingo, que são os dias de maior
fluxo na cidade. O segundo ponto é em relação ao trânsito, diz que a Câmara
Municipal já realizou audiência pública para geração da Guarda Municipal e que é
estritamente de responsabilidade da Prefeitura, assumindo também uma parcela
nisso, por fazer parte do governo a tantos anos, pedindo que o COMTUR solicite
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uma reunião com o Prefeito para que se possa contratar duas pessoas que fiquem
responsáveis pela organização do trânsito, enquanto o concurso para esta área não
ocorre, requerendo a PM que a curto e médio prazo, possa trabalhar apoiando
estes, tendo com isso um canal direto para eventuais necessidades. O Ten. Cel. fala
que não pode transferir policias de trânsito para Triunfo, mas que apoio se tem,
sempre quando houver necessidade, independentemente de qualquer acordo ou
parceria e que vai tentar conseguir um policiamento voluntário para Triunfo de quinta
a domingo. Explica ainda a verdadeira função da Polícia Militar e da Polícia Civil,
onde esta atua diretamente no ocorrido dos fatos, enquanto a PM atua na
prevenção, e que não é tão visto pela sociedade, mas que estão trabalhando, dando
como exemplo comparativo a questão de homicídios em Triunfo nos meses de
Outubro do ano de 2009 e de 2010, tendo uma queda de sessenta por cento.
Aproveitando a presença da PM, o Sr. João Batista pede apoio para o Congresso de
Vereadores que ocorrerá nos próximos dias 25 e 26 de novembro no então Cine
Theatro Guarany, tendo o aval do Ten. Cel. Rosemario, e assim, colocando como
sugestão em nome do COMTUR, o envio de uma recomendação ao Sr. Prefeito do
Município, solicitando que a prefeitura realize o ordenamento do trânsito de Triunfo
de forma prioritária, sendo colocado em votação e aprovada por unanimidade. O Sr.
Evanildo lembra que este mesmo programa consta no Plano Estratégico de
Desenvolvimento Turístico de Triunfo e com isso se torna mais uma ação a ser
apresentada, cobrada e fiscalizada pelo COMTUR fazendo em seguida os devidos
agradecimentos pela presença e apoio demonstrado pelo Ten. Cel. e pelo Capitão
da PM, solicitando aos mesmos para que se façam presentes nas reuniões do
COMTUR sempre que possível, pois sua experiência de vida e sua forma aberta e
próxima, seria de grande valia para todos. Não havendo nada mais a tratar eu,
Thomas Evson Malaquias de Lima que servi à secretaria desse Conselho, lavrei a
presente ata da qual dou fé como verídica, e todos que a baixo assinam.
_______________________
Antonio Evanildo da Fonseca Lima
Secretario de Turismo Cultura e Desportos

_______________________
Thomas Evson Malaquias de Lima
Secretário-Executivo do Comtur
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