ATA DA VIIIª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO MUNICIPAL DE
TURISMO DE TRIUNFO - COMTUR.
Aos dezoito dias do mês de abril, do ano dois mil e treze, às 14h55min, realizou-se a
oitava 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. A reunião
contou com a presença dos membros: Sr. Anselmo Martins - Vereadores; Sra.
Marluce Bezerra - Gabinete do Prefeito; Sra. Jeane M. de Arruda e Sr. Rodrigo
Duarte Rodrigues - Centro de Turismo e Lazer SESC Triunfo; Sra. Fátima Barros
e Sr. Caio Diniz Borges - Equipamentos Turísticos; Sra. Silvana M° Lima –
Conselho Tutelar; Srs. Thomas Malaquias e Jean Saulo - Rede Hoteleira e o Sr.
Fábio André - Bares e Restaurantes. A reunião contou ainda com as presenças de:
Maria Nazaré Ferraz – Secretária de Administração; Verner Brenan - Secretário
de Comunicação; Mário Paiva - Secretário de Obras; Everaldo Martins Jr –
Secretário de Defesa Social; Denise B. M. Santos – SEBRAE; Laydson dos
Santos – Guia de Turismo; Rafael da Silva Queiroz – Pousada e Restaurante O
Rei do Caldo; e Antônio Roberto – Beto’s Bar. Foram tratados os seguintes
assuntos: Pauta: 1 – Leitura e Aprovação da Ata Anterior; 2 – Importância do
Complexo; 3 – Fechamento da Rua do Bosque; 4 – Programação dos finais de
semana; 5 – Ocupação das Áreas; 6 – Concessão dos Box’s; 7 – Sugestão da
próxima Pauta. 1 – Evanildo entrega o plano de trabalho e metas para o turismo de
Triunfo de 2013 à 2016, solicitando sugestões de ações que não foram incluídas.
Informa sobre a conta do FUMTUR que se encontra aberta e em funcionamento. Diz
que Jean e Thomas farão as visitas a todas as Pousadas para apresentação e
assinatura do termo de compromisso da cobrança da taxa de turismo. 2 – Evanildo
diz que o Complexo será composto pelo Pólo Gastronômico, Base do Teleférico,
Galeria do Lar santa Elisabeth, Rua Coberta e os Bares e Restaurantes da
localidade. A integração desses setores irá incrementar e fomentar o funcionamento
do espaço, podendo se tornar o principal equipamento de lazer e gastronomia de
Triunfo. Informa que estará com arquiteto amanhã, a partir das 9h, para visita
técnica ao local e solicitar projeto da rua coberta convidando a quem interessar. O
funcionamento deste equipamento será modelo compartilhado de gestão entre o
poder público e privado. 3 – A Prefeitura e SETUR Triunfo propõem que a Rua do
Bosque seja interditada para trânsito de veículos aos finais de semana, a partir das
16hr da sexta-feira e abertura às 07hr da segunda-feira. O este espaço ser utilizado
para mesas, cadeiras, segurança, fomentando e aumentando a demanda da
localidade. Anselmo Martins se pronuncia concordando pelo fechamento da rua,
mas frisa um problema grave de esgoto naquela região, devendo-se fazer um estudo
para melhoria do saneamento do setor. Evanildo lembra que o Prefeito na última
reunião, informou que Triunfo está com projeto para saneamento da cidade,
restando aprovação da FUNASA, mas ressalta o dever em cuidar, juntamente com a
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Secretaria de Obras, para o não acúmulo de sujeira. 4 – Evanildo diz que a intenção
é instalar sonorização ambiente, montar a infra-estrutura necessária e ter um padrão
de realização do espaço e pergunta qual a melhor forma de utilizá-lo. Que a parceria
para movimentar o Pólo deverá ser com a Prefeitura, Bares e Restaurantes da
localidade e as Pousadas, pois irá atrair e movimentar a cidade. Pergunta a Jeane
se o SESC tem como colaborar com programação no Pólo. Jeane diante mão
informa que não há problema algum do SESC apresentar os trabalhos sociais
desenvolvidos, não somente musicas, mas culturais, danças, etc. Anselmo sugere
funcionar 2 finais de semana por mês (15 e 15 dias), a partir das 17h. Evanildo
informa que o terceiro final de semana de cada mês ficará a cargo da Prefeitura e
SESC, e o primeiro final de semana de cada mês ficará sob responsabilidade dos
empresários (Trade Turístico). 5 – Evanildo diz que existe 3 áreas a serem
exploradas, sendo em frente ao Beto’s, a segunda em frente ao Rei do Caldo e a
terceira no palco. Será instituída cobrança para Beto’s e Rei do Caldo para uso do
espaço público com as mesas e cadeiras, e que o valor será proposto pela
Secretaria de Financias e apresentada em próximas reuniões. Deverá ser definida a
quantidade de mesas e cadeiras para cada quiosque, assim como os modelos. 6 –
Evanildo informa que será feito um termo de autorização de uso especial (TAU), a
ser celebrado entre o Município e o futuro permissionário por tempo indeterminado.
Será lançado edital de concessão, onde serão recebidos as propostas para o box
específico, cada um com seu lance, aos moldes de uma licitação. Será sugerido pelo
COMTUR o valor mensal mínimo para usufruto dos Box, onde o interessado deverá
propor seu lance com base neste valor. Informa que o SEBRAE fará apresentação
de estudo de viabilidade de negócios que se adéqüem ao espaço. Faz leitura das
regras para os permissionários. Segue solicitação de encaminhamentos: Solicitar a
Secretaria de Obras Planejamento para limpeza do esgoto; Solicitar do SEBRAE
sobre tipo e quantidade de mesas e cadeiras e Fechamento da Rua do Guarany
para a Cachaçaria.. 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 -

Praça Monsenhor Eliseu Diniz, S/N – Centro – Triunfo – PE –CEP 56.870-000
PABX (087) 3846 - 1719 - http://www.comturtriunfo.blogspot.com
E-MAIL: comtur.triunfo@gmail.com

_________________________
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

- TITULAR -

________________________
Centro de Turismo e Lazer SESC Triunfo

- SUPLENTE -

_________________________
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

________________________
José Enilton N. de Sousa
Transportes e Guias de Turismo
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- TITULAR -

- 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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