ATA DA Vª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO MUNICIPAL DE
TURISMO DE TRIUNFO - COMTUR.
Aos quinze dias do mês de fevereiro, do ano dois mil e onze, às 14:40h, realizou-se
a quinta reunião extraordinária do Conselho Municipal de Turismo de Triunfo, no
auditório do Centro Pastoral Diocesano Stella Maris. A reunião foi presidida pelo
Diretor de Turismo de Triunfo, o Sr. Thomas Malaquias, fazendo-se presentes os
seguintes representantes: as Sras. Ana Carolina Macedo e Jeane Arruda,
representando o SESC; Ir. Maria Clara, 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
Malaquias, representando a Pousada Alpes de Triunfo; o Sr. Pedro Júnior,
representando a Pousada Baixa Verde e o Águas Parque; o Sr. Caio Borges,
representando o Portal Triunfo; a Sra. Adriana Madureira, representando a Pousada
Encontro das Águas; a Sra. Isabel Almeida, representando o Restaurante Arco-Íris; a
Sra. Ítala W. Silva, representando a Pousada Calugi; o Sr. Fábio André,
representando o Restaurante e Pousada O Palhoção; o Sr. Natanael H. Silva Jr,
representando a ACMT; o Sr Murilo Simões, representando a Pousada Panorâmica
e o Sr Felipe Dantas, representando a CDVIDA Consultoria. Antes de dar início à
reunião, Felipe Dantas diz que, por falta de comunicação de onde deveria ser o
encontro com o Prefeito, o mesmo não se fará presente conosco, convidando assim,
representantes do COMTUR para seguirem até a Prefeitura na ocasião. Felipe
Dantas abre discussão para saber se devem dar seguimento à pauta do dia, sem a
presença do Prefeito e posteriormente seguir com alguns representantes até a
Prefeitura, ou se todos se dirigem até lá, para ter esta conversa. É decido pela
maioria, dar seguimento a pauta da reunião e eleger representantes para irem tentar
conversar e apresentar os Planos, assim como saber de que forma a Prefeitura pode
colaborar, sendo elencados para esta conversa, Felipe Dantas, Thomas Malaquias e
Jeane Arruda. O Sr. Thomas Malaquias inicia a reunião falando a respeito dos
cursos sugeridos pelo COMTUR e já pleiteados pelo SEBRAE, dos quais houve
alterações nas datas pelo fato da dificuldade em se conseguir ministrante para os
respectivos dias sugeridos pelo conselho, e pergunta ainda a Pedro Jr. e Felipe
Diniz se já receberam o modelo de desempenho para avaliação final do curso, onde
este servirá de relatório sobre o desempenho dos participantes devendo ainda ser
divulgado em até 48h na mídia local, sendo negado o recebimento por ambos e
desta forma prometido por Felipe Dantas o encaminhamento do modelo. O novo
cronograma dos cursos será solicitado a Alexandre Campos – SEBRAE por Felipe
Diniz e encaminhado ao COMTUR por e-mail. O Sr. Pedro Jr dá ênfase na
importância de uma pré-divulgação dos cursos na mídia local, como uma forma de
atrair e criar expectativa nas pessoas. Felipe Dantas frisa na importância da
coletividade e cooperação, para que cada membro do conselho possa ter uma
postura dentro do COMTUR e ser responsável no sentido de procurar ajudar, e não
esperar que as coisas andem por si só, ou que apenas um busque as soluções e vá
atrás pelo coletivo. Ana Carolina sugere um e-mail próprio do COMTUR e coletivo,
onde todos possam ter acesso, devendo este, ser um meio de comunicação mais
prático e fácil de acompanhamento sobre o que está acontecendo, tendo como
sugestão de Felipe Diniz, o e-mail já existente, que é então repassado para todos os
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presentes, com login e senha. Dando seguimento à pauta, Pedro Jr. traz um modelo
de lixeira adquirido por ele, como sugestão para que possam ser afixadas nas ruas
da cidade, porém a mesma, na opinião do conselho, possui tamanho inadequado,
sendo solicitado a Felipe Dantas buscar orçamento do mesmo modelo proposto por
Pedro Jr. devendo este ser em menor tamanho que o apresentado. Antônio Roberto
lembra sobre a verba oferecida por Evanildo Fonseca, e sugere que o COMTUR
adquira um número de lixeiras que esteja enquadrada neste valor, que é de R$
2.000,00 (dois mil reais), para se testar a aceitação da população e turistas assim
como a sua durabilidade. Thomas lembra a importância da EMPETUR, devendo o
conselho deliberar alguns representantes para apresentação dos Planos e a partir
daí, poder acarear verbas. Felipe Diniz acrescenta sobre o CADASTUR, sendo
explicado por Felipe Dantas da sua importância, pedindo para que as empresas
possam se cadastrar, e com isso fica visível a organização da cidade em relação ao
turismo, ficando mais fácil os apoios nos projetos pelos órgãos. Por fim, é sugerida a
pauta para a próxima reunião, a ser realizada dia 24 de fevereiro de 2011, no Centro
Pastoral Diocesano Stella Maris: elaboração de uma carta de agradecimento pela
execução de tapa-buraco na PE 365; preservação do patrimônio histórico;
solicitação da presença de André Vasconcelos para discutir sobre o comércio
ambulante; informações sobre o CADASTUR; e a compra das lixeiras e o projeto de
distribuição. 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.

_________________________
Antônio Evanildo da Fonseca Lima
Secretário de Turismo Cultura e Desportos

________________________
Felipe Oliveira Diniz
Secretário - Executivo do Comtur
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