ATA DA VIª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO MUNICIPAL DE
TURISMO DE TRIUNFO - COMTUR.
Aos quatorze dias do mês de abril, do ano dois mil e onze, às 15h00min, realizou-se
a sexta 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 conselheiros: Gabinete do Prefeito: as Srs. Maria do
Rosário C. Gusmão e Myrtes F. P. Bezerra; Secretaria de Educação do Município
de Triunfo:as Sras.Maria do Socorro e Maria das Graças Rabelo;Câmara
Municipal de Vereadores: o Sr. João Batista;SESC Triunfo: a Sra. Jeane Arruda;
Associação Comercial do Município de Triunfo – ACMT: o Sr. Pedro
Júnior;Conselho Tutelar: a Sra. Sônia Amorim; Transportes e Condutores de
Turismo: o Sr. José Herculano Junior; Equipamentos de Turismo:a Sra. Fátima
Barros; Estabelecimentos Hoteleiros:o Sr. Thomas Malaquias; Bares e
Restaurantes:os Srs. Antônio Roberto e Fábia André; além dos presentes:
Pousada Santa Elisabeth: as Srs. Maria F. de Andrade e Ir. Maria Clara C. da Silva;
Secretaria de Turismo, Cultura e Desportos – SETUR Triunfo: o Sr. Caio Borges
e as Sras. Ramylle Barbosa e Tarciana Cardoso. Foram tratados os seguintes
assuntos:Pauta: 1 - Aprovação da Ata da IXª reunião ordinária;2 - Leitura e
aprovação do projeto de Lei de Certificação e Selo de Qualidade de Turismo de
Triunfo;3-Plano de Ação dos Grupos de Trabalhos do COMTUR;4 -Pronunciamento
dos conselheiros. Dando inicio aos trabalhos da pauta, foram deliberados da
seguinte forma as discursões: 1 – IXª Ata Ordinária - O Sr. Evanildo faz uma
síntese geral do que foi discutido, tendo conhecimento e aprovação por
unanimidade. 2 – Projeto de Lei - Sr. Evanildo explica o motivo pelo qual da
realização e aprovação deste projeto,onde servirá para dar um padrão mínimo aos
estabelecimentos e equipamentos turísticos, inicialmente para: hotéis, pousadas,
bares, restaurantes e guias turísticos, que irão receber um certificado e selo de
qualidade aprovando e mostrando que a empresa ou pessoa atende aos critérios
mínimos de qualidade e atendimento. Lembra que não será de forma alguma
imposta, na verdade serão propostas melhorias dos serviços diante dos critérios
estipulados pela SETUR. A ideia é que o turismo seja trabalhado de forma
cooperada, para que todos percebam a importância deste setor na economia local
atualmente, tornando Triunfo, um destino indutor de turismo. O Sr. Pedro Jr. pede
para que se tenha cuidado e atenção com os itens desta lei, para que possa ser
regulamentada de forma que agrade todos. Fala ainda da importância do poder
público receber este selo de qualidade também, no que diz respeito à melhoria das
praças, dos portais, hospital entre outros, sugerindo esta inclusão neste projeto de
lei. O Sr. Thomas inicia então a leitura do projeto, já realizando as alterações dos
pontos discutidos e colocados em votação pelos membros do Conselho. O Sr. João
Batista esclarece os pontos que estão dispostos no projeto de lei, orientando a
alteração de alguns termos para que o mesmo não seja negado pela Câmara
Municipal de Vereadores. É colocada em votação também a sugestão de Pedro Jr. a
respeito da inclusão do Poder Público neste Projeto de Lei, e diante da explanação
de João Batista, fica definido que se crie uma resolução para o poder público, ao
invés de ser incluído neste mesmo projeto, pois ficaria inviável a própria Prefeitura
cobrar de si determinadas ações. São finalizadas todas as alterações sugeridas e
discutidas, sendo impressa e entregue a todos os membros uma cópia do projeto de
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lei final que agora será encaminhado a SETUR que por sua vez encaminhará ao
Prefeito para que encaminhe tal projeto para votação na câmara de vereadores de
Triunfo, ficou decidido também que na próxima reunião do COMTUR seria
apresentada a Resolução de normatização dos critérios para concessão do
Certificado e o Selo. 3 – Plano de Ação dos Grupos de Trabalhos do COMTUR:
Evanildo realiza a leitura e faz os esclarecimentos do intuito e de como funcionará.
Pedro Jr. e Maria do Rosário questionam a formação destes grupos, sendo
alegado por ambos que a SETUR é que deve levar as ideias às reuniões para serem
discutidas, que é função da Secretaria e não do Conselho elaborar as propostas e
executar, sendo colocada em votação a formação dos grupos, e pela maioria de
votos, é aceito a colaboração do Conselho diante deste plano de ação dos grupos
de trabalhos, no que diz respeito ao levantamento das propostas de ações. 4 –
Pronunciamento dos Conselheiros: Pedro Jr. lembra do tão sonhado São João
no Bosque Horácio Timóteo, e pede para que se tenha atenção neste, pois já
estamos há 2 meses do evento e nada foi pensado ainda. Dispõe-se a sentar com a
SETUR e mais alguns representantes para que seja definido o quanto antes esta
ação, é deliberada então que seja encaminhado ao Grupo Cooperado de Eventos,
Marketing e Comunicação proposta para deliberação sobre o projeto. João Batista
lembra a realização de um projeto para que movimente Triunfo em período de baixa
nos finais de semana, para que seja pensadas e executadas campanhas em rádio,
internet, outdoorsque tragam o turista das cidades circunvizinhas, fazendo
campanha com os hotéis e pousadas para oferecerem descontos especiais neste
período, pois Triunfo tem imagem de cidade cara, é deliberado então que seja
encaminhado ao Grupo Cooperado de Eventos, Marketing e Comunicação proposta
para deliberação sobre o projeto. Não tendo mais nenhum pronunciamento, o
presidente agradeceu a presença de todos e encerrou a reunião. 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 _________________________
Maria do Rosário Costa Gusmão
Gabinete do Prefeito
- TITULAR -

________________________
Jeancarlos Marins de Araujo
Sec. de Turismo, Cultura e Desportos
- SUPLENTE ________________________
Myrtes Fabiana Pereira Bezerra
Gabinete do Prefeito
- SUPLENTE -
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_________________________
Jean Francisco Rodrigues
Sec. de Planejamento e Finanças
- TITULAR _________________________
Maria do Socorro Almeida
Sec. de Educação
- TITULAR _________________________
João Batista Rodrigues dos Santos
Câmara Municipal de Vereadores
- TITULAR _________________________
Jeane Maria de Arruda
Centro de Turismo e Lazer SESC Triunfo
- TITULAR -

________________________
Laydson Thomas de Melo Terto
Sec. de Planejamento e Finanças
- SUPLENTE ________________________
Maria das Graças Rabelo Torres
Sec. de Educação
- SUPLENTE ________________________
Josivan Geraldo da Silva
Câmara Municipal de Vereadores
- SUPLENTE ________________________
Ana Carolina Macedo
Centro de Turismo e Lazer SESC Triunfo
- SUPLENTE -

_________________________
Pedro de Oliveira Junior
ACMT
- TITULAR -

________________________
Natanael Henrique Junior
ACMT
- SUPLENTE -

_________________________
Sonia Amorim
Conselho Tutelar de Triunfo
- TITULAR -

________________________
Clea Lucas Ribeiro
Conselho Tutelar de Triunfo
- SUPLENTE -

________________________
Euclides Neto
Transportes e Condutores de Turismo
- TITULAR _________________________
Fátima Barros
Equipamentos de Turismo
- TITULAR -

________________________
Herculano Junior
Transportes e Condutores de Turismo
- SUPLENTE ________________________
Almerinda Paula
Equipamentos de Turismo
- SUPLENTE -
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_________________________
Thomas Malaquias
Estabelecimentos Hoteleiros
- TITULAR -

________________________
Cristina Antas
Estabelecimentos Hoteleiros
- SUPLENTE -

_________________________
Roberto Vasconcelos
Bares e Restaurantes
- TITULAR -

________________________
Fabio André Quinto de Assis
Bares e Restaurantes
- SUPLENTE -
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