ATA DA IIIª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO MUNICIPAL DE
TURISMO DE TRIUNFO - COMTUR.
Aos quinze dias do mês de dezembro, do ano dois mil e dez, às 14h40min, realizouse a terceira 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, o Sr. Antônio Evanildo da Fonseca Lima, fazendo-se
presentes os seguintes representantes: o Sr. Ednaldo André, representando a rádio
Triunfo FM e a SETUR; Ir. Maria Felícia representando a Pousada Santa Elisabeth;
o Sr. Felipe Diniz representando a Pousada Stella Maris e os estudantes; o Sr.
Antônio Roberto representando o Beto’s Bar e Restaurante; o Sr. Thomas E.
Malaquias de Lima representando a Pousada Alpes de Triunfo; o Sr. Pedro Júnior
representando a Pousada Baixa Verde e o Águas Parque; o Sr. Caio Borges
representando a SETUR e a CRM Consultoria Empresarial; o Sr. Diego Oliveira
representando o Portal Triunfo; o Sr. Josivan Silva, representando a Câmara de
Vereadores; o Sr. Natanael Junior, representando a ACMT; A Sra.. Fátima Barros,
representando o Espaço F.B. Artesanato e o Sr. Felipe Dantas, consultor turístico
para a cidade de Triunfo, representando a consultoria CDVIDA. O Sr. Evanildo inicia
falando de mais um êxito do COMTUR juntamente com o SEBRAE, o da
continuidade dos trabalhos da consultoria da CDVIDA, e agradece a Felipe Dantas,
assim como também parabeniza aos membros do Comtur pela deliberação das
questões discutidas anteriormente como: lixeiras; organização do trânsito de Triunfo
com os PM’s aposentados; das rondas constantes da Polícia Militar, mais presente
nas ruas, inclusive com aquisição de duas motos da PM para serviço, entre outros.
O Sr. Thomas Malaquias dá seguimento fazendo a leitura da pauta do dia e explica
sua importância, antes de convidar Felipe Dantas para expor suas contribuições.
Este começa falando das Atas, da sua importância, do valor que elas têm em
situações de possível necessidade para desfazer desentendimentos futuros, pede
para que todos tenham conhecimento das atas na íntegra, leiam, discutam e
assinem, preferencialmente, no mesmo dia da reunião. Apresenta logo em seguida o
dossiê / brochura do Plano Estratégico de Desenvolvimento Municipal do Turismo e
o Plano de Comunicação e Marketing Turístico de Triunfo como sendo fonte de
consulta sempre que necessário, e que agora é o momento de começar a pôr em
prática todo o planejamento realizado durante meses, reforçando sobre o conceito
de cooperação e confiança para se ter saúde, seja ela financeira ou pessoal. A
qualidade do material das brochuras entregues a cada um dos membros do Comtur
presentes é ressaltada, em papel próprio para impressão a laser, que não borra ao
contato com água. Dantas fala do recurso financeiro já acertado com SEBRAE em
reunião hoje pela manhã, em Serra Talhada, para o curso básico de gestão
empreendedora e cultura da cooperação para os empresários e gestores públicos
que puderem cumprir os pré-requisitos para participar, faltando apenas para sua
execução, decidir com o Comtur quando se dará a realização do mesmo. Pontua
algumas questões mais importantes dos dois planos como: os princípios da gestão
democrática compreendidos durante a elaboração dos planos e a serem trabalhados
no referido curso acima; a necessidade de se gerir o turismo em Triunfo em parceria
com a Empetur, especificamente quando da promoção do destino fora do mercado
regional; o posicionamento do destino, conceituação do produto – Triunfo, Oásis do
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SerTão, e suas segmentações turísticas e de mercado geográfico mais importantes;
os serviços e produtos novos propostos no Plano de Comunicação e Marketing,
como roteiros, certificados, instrumentos de fidelização do turista, espetáculos
religiosos e culturais, o que deixou os membros do Comtur esperançosos e cientes
do desafio à frente a ser superado; a análise profunda sobre o atual momento
econômico e político que Pernambuco vive, em especial com as obras no SerTão e
a força que o governador tem mostrado, inclusive com indicação para o Ministro da
Integração Nacional; a condição do Comtur, a partir destes planos e sua nova
postura para negociar com a Empetur e demais órgãos de fomento do turismo uma
melhor atenção; e a crucial importância de se defender os planos e seus objetivos,
para que os esforços sejam pautados pelos mesmos, peças estratégicas e
acertadas para o desenvolvimento inteligente e duradouro do turismo na cidade.
Discussão proativa foi gerada pelo entusiasmo dessas explicações, e reforços sobre
a importância do Comtur prosseguir fiel aos princípios e orientações do plano
estratégico. Natanael, por exemplo, fez menção positiva sobre a criação dos
espetáculos sugeridos e intenção de se cobrar ingressos a partir da organização dos
serviços. Pedro Júnior elogiou os nomes e lugares apontados para a realização dos
mesmos. Filipe Diniz voltou a reforçar a necessidade dos roteiros e novos produtos
levarem compreensão à população e aos turistas sobre a história triunfense como
meio de valorização da originalidade da cidade, e questionou Pedro Júnior, em favor
de sua experiência, sobre o processo de alimentação do Fundo Municipal de
Turismo, que deu sugestões e fez referência à Prefeitura, que deve contribuir
também. Filipe, Pedro e Evanildo comentaram este assunto, e ficou dito que seria
tratado o assunto com maior ênfase em novo encontro do Comtur, com a sugestão
de se criar categorias para esta contribuição financeira dos empresários, Prefeitura e
parceiros ao FMT. Evanildo falou sobre a riqueza dos detalhes dos planos e a luz
que eles trazem para a gestão turística eficiente e democrática, e reafirma que o
Comtur e a Setur deverão agir, cada vez mais, para realizar as ações como previsto,
pois elas conduzirão à integração dos empresários turísticos com os demais da
ACMT, já que os benefícios serão mútuos, como ficou amarrado no plano de
comunicação e marketing, na parte referente aos novos serviços turísticos. Dantas
também mencionou a data 24.01.2011 como provável para realização de um dia de
encontro na cidade de Tabira para apresentação de Triunfo como modelo inspirador
para a organização das atividades turísticas a serem iniciadas no Território Turístico
da Cantoria e Poesia, a partir de 2011, e convidou o Comtur para se fazer presente
e definirem os membros que irão dar seus testemunhos durante o evento. Antes de
encerrar, Dantas mencionou interesse em criar um quadro-sumário, algo como do
tamanho de metade de uma porta, contendo os principais eventos do calendário
turístico de Triunfo e, entre eles anotar as ações previstas pelos planos para que se
tenha uma ferramenta visual e unificada para ação e acompanhamento ágil do que
se deve fazer para organizar os eventos (e toda a estrutura da oferta turística). E,
em seguida, Felipe Dantas pediu para que todos tenham conhecimento do Plano e
possam dominar o que está ali escrito, e não apenas ficar no conhecimento debatido
e construído ao longo dos meses. Pedro Júnior lembra sobre a confraternização do
Comtur na Pousada Baixa Verde, logo mais às 19h30, e em tom de alegria todos
confirmam presença. Não havendo nada mais a tratar neste encontro, eu, Thomas
Evson Malaquias de Lima que servi à secretaria desse Conselho, lavrei a presente
ata da qual dou fé como verídica, assim como todos que a baixo a assinam.
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_________________________
Antonio Evanildo da Fonseca Lima
Secretário de Turismo Cultura e Desportos

________________________
Thomas Evson Malaquias de Lima
Secretário Executivo do COMTUR
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