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22ª Reunião Ordinária – Resumo
Caroline Marques abre o evento agradecendo a todos pela presença em mais uma
reunião do Conselho. Reforça que os resumos das reuniões continuarão a ser enviados
por e-mail, como acordado com todos os Conselheiros. Considerações devem ser feitas
também por e-mail, e o não posicionamento será entendido como anuência do conteúdo
enviado.
Posteriormente o Conselheiro Jorge Sales da ABAV solicitou um voto de aplauso a Ana
Paula Vilaça por seu trabalho na SETURL, o que foi aprovado pelos conselheiros
presentes.
A palavra, então, foi passada para Priscilla Marques, que fez a apresentação sobre as
ações de Qualificação Turística da cidade do Recife. Em sua apresentação ela explicou a
atuação do núcleo em 2015 e reforçou a necessidade de atenção ao PRONATEC,
solicitando que os conselheiros contribuíssem nas escolhas dos cursos mais relevantes
para o mercado de trabalho no ano de 2016.
Os conselheiros dialogaram sobre quais seriam as melhores alternativas para o
programa do Ministério e sugeriram algumas possibilidades para público e localidades.

O Gerente de Produtos Turísticos, Bráulio Moura, iniciou sua apresentação sobre o
Turismo Religioso em Recife e a intenção da SETURL em prol da diversificação da
oferta turística. Em resposta a uma demanda do último Conselho, o Gerente apresenta
ações para os bairros de Santo Antônio e São José, como o Recife Sagrado, que
viabilizou a visitação das igrejas que antes abriam apenas em horário de realização de
missas.
Subsequentemente Caroline Marques complementou informando que as visitas são
gratuitas, com monitores capacitados e com frequência diária.
Em seguida a palavra foi passada para Maria Cláudia de Paula, que falou sobre o
fortalecimento da marca Recife Pra Sempre, e dos benefícios de diferenciar Recife de
outras cidades, pedindo apoio ao trade nesta ação.
A posteriori Caroline Marques falou da versatilidade e aplicabilidade da marca, abrindo
o tema para debate entre os conselheiros.
Jorge Sales sugeriu que fosse mandada a logomarca para as Associações, E informou
também que a ABAV já aceitava inserir na página da internet e em outras ferramentas
de comunicação da Associação.
Depois a palavra foi solicitada por Maitê Uhlmann (Recife Convention Bureau). Ela
sugeriu a elaboração de um banco de currículos para os estudantes do PRONATEC que
finalizassem o curso, a ser disponibilizado no site do Convention, para assim ajudar as
pessoas a encontrar uma colocação juntos aos associados. Agradeceu a Prefeitura pelas
parcerias em seus eventos e reiterou, como solicitação para pauta do próximo
CONTURE, a reforma do Centro de Convenções.
Caroline Marques respondeu sobre a demanda de Maitê afirmando que a SETURL
entrou em contato com a EMPETUR. Eles afirmaram que estão no processo de
readequação do projeto, colocando-se à disposição para participar do Conselho assim
que finalizarem esta etapa. Caroline ainda deu as boas-vindas para Ana Paula e
formalizou o voto de aplauso em sua homenagem.

Ana Paula Vilaça agradeceu a todos. Iniciou a fala pedindo desculpas pelo atraso e
justificando a ausência do Secretário Camilo Simões. Despediu-se da Secretaria e
solicitou a colaboração dos conselheiros para o novo desafio que iria assumir. Ana
Paula respondeu a Maitê que em relação ao Centro de Convenções ainda não tinha
conhecimento profundo, confirmando que existe um estudo que está sendo feito.
Reforçou ser esta uma preocupação Secretário Felipe Carreiras, e que isso poderia ser
discutido no CONTUR .
Valter Jarocki, representante da ABRASEL, compartilhou com o grupo sobre a
comemoração dos 25 anos da ABRASEL e foi aplaudido por todos.
Caroline Marques finalizou a reunião agradecendo a presença de todos, convidando-os
para o coffee break.

ENTIDADE/ASSOCIAÇÃO
ABAV

ABEOC

ABIH-PE

ABLA

ABRAJET

ABRASEL

AMCHAM

REPRESENTANTE DO
FÓRUM DE
COORDENADORES

NOME

ASSINATURA

RCVB

SEBRAE

SECRETARIA DE CULTURA

SECRETARIA DE
DESENVOLVIMENTO
EMPREENDEDORISMO

SECRETARIA DE
PLANEJAMENTO URBANO

SECRETARIA DE
DESENVOLVIMENTO SOCIAL
E DIREITOS HUMANOS

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

SECRETARIA DE ESPORTES

SECRETARIA DE FINANÇAS

SECRETARIA DE GOVERNO E
PARTICIPAÇÃO SOCIAL

SECRETARIA DE
INFRAESTRUTURA E
SERVIÇOS URBANOS

SECRETARIA DE JUVENTUDE
E QUALIFICAÇÃO
PROFISSIONAL

SECRETARIA DE MEIO
AMBIENTE E
SUSTENTABILIDADE
SECRETARIA DE
MOBILIDADE E CONTROLE
URBANO

SECRETARIA DE
PLANEJAMENTO E GESTÃO

SECRETARIA DE SEGURANÇA
URBANA

SECRETARIA ESTADUAL DE
TURISMO

SENAC

SESC

SHRBS/PE

SINDETUR

SINGTUR

Recife 01 de Dezembro de 2015

