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ATA - SÍNTESE DA 54ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO ESTADUAL DE TURISMO DE PERNAMBUCO,
REALIZADA NO DIA 19/12/2019, NAS DEPENDÊNCIAS DO CENTRO CULTURAL CAIS DO SERTÃO - RECIFE/PE
PRESENÇAS
1. SETUR-PE /CONTUR – Rodrigo Novaes
2. SETUR-PE – Antônio Bap sta
3. CONTUR-PE – Margarete Alves
4. ABAV-PE – Marcelo Waked
5. ABIH-PE – Carlos Maurício
6. ABRASEL-PE – André Araújo
7. ABEOC-PE – Ta ana Marques
8. AESHO – Maurício Galvão
9. AHPG – Ulisses Ávila
10. APETURR – Fá ma Magalhães
11. BNB – Angélica Brasileiro
12. INFRAERO – Elenilda Cunha
13. FUNDARPE – Célia Campos
14. FECOMÉRCIO – Eduardo Cavalcan
15. LITORAL NORTE – Maximiliano Oliveira
16. RC&VB – Manuel Simão
17. SETUREL/RECIFE – Mustafá Dias
18. SEPACTURDE/Olinda – Uyrandei Lemos
19. SINDETUR-PE – Silvana Andrade
20. SINGTUR-PE – Maria Elizabeth Leite

RODRIGO NOVAES (PRESIDENTE DO CONTUR-PE). Declara aberta a 54ª Reunião Ordinária do CONTUR-PE.
Cumprimenta e agradece aos conselheiros pelo apoio e a efe va par cipação do CONTUR nas questões do
turismo pernambucano. Registra a presença de Dilson Peixoto, Secretário de Desenvolvimento Agrário, e
passa a palavra para sua apresentação.
DILSON PEIXOTO. (SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO). Cumprimentou a todos. Reportando-se a
ocorrência de manchas de óleo em algumas das principais praias de Pernambuco, apresentou o resultado de
estudos sobre o consumo dos pescados do litoral pernambucano, realizados pela PUC do Rio de Janeiro em
parceria com a UFPE, UFRPE, Secretaria de Saúde de Pernambuco e o Ins tuto Agronômico de PernambucoIPA. Solicitou o apoio de todos na divulgação do resultado favorável à liberação da pesca e do consumo dos
pescados.
https://sei.pe.gov.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir_web&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=8509830&infra_sistema=10…
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RODRIGO NOVAES (Presidente do CONTUR). Cumprimentos ao secretário Dilson Peixoto pela apresentação.
Considerações sobre o momento de tranquilidade vivenciado pelos municípios turís cos localizados no
litoral pernambucano. Deu início a apresentação do balanço das ações SETUR/EMPETUR, no exercício de
2019, ressaltando o cenário posi vo do turismo pernambucano. Reﬂe u sobre o crescimento da malha
aérea, citando a posição consolidada dos voos em dezembro de 2019 (33 des nos - voos nacionais; 12
ligações - voos Internacionais). Considerações sobre o funcionamento do Centro de Convenções/Pavilhão de
Feiras e a realização de eventos na área externa do Parque Memorial Arcoverde. Dos eventos selecionados
pelo edital de chamamento público para 2020, citando: Hairnor, Supermix, Ficons, Hospitalmed, HFN – Hotel
& Food Nordeste e Agrinordeste. Informou sobre a homologação de edital obje vando a realização de
estudo que possa subsidiar uma futura parceria pública/privada na gestão do Centro de Convenções de
Pernambuco. Considerações sobre a interiorização do Projeto Praias sem Barreiras propiciando a inclusão de
novos municípios. Comentou sobre o lançamento da nova iden dade visual do turismo pernambucano e os
resultados do Programa Bora Pernambucar, desenvolvido em 134 municípios turís cos pernambucanos.
Reportou-se à criação do Prêmio Pernambuco de Turismo, convidando a todos a par ciparem da solenidade
de entrega da premiação, prevista para às 20 horas, no auditório do Centro Cultural Cais do Sertão. Submete
à apreciação do colegiado, “votos de aplausos” à INFRAERO - Empresa Brasileira de Infraestrutura
Aeroportuária, pela parceria ﬁrmada com o governo do Estado de Pernambuco ao longo dos anos,
notadamente pela construção do novo terminal do Aeroporto Internacional do Recife/Guararapes - Gilberto
Freyre.
Proposta aprovada por unanimidade.
(Apresentação: h ps://drive.google.com/ﬁle/d/1uWhwj9ZlxNJRoGrVMtOa3qifvi40H3Zs/view?usp=sharing)
ELENILDA CUNHA (INFRAERO). Na condição de representante da INFRAERO, agradeceu a homenagem.
Parabenizou a Secretaria de Turismo de Pernambuco pelo trabalho proﬁssional e exitoso que vem sendo
realizado e a efe va parceria do governo do Estado com a INFRAERO. Reﬂe u sobre o processo de transição
da gestão do Aeroporto Internacional do Recife/Guararapes pela empresa espanhola AENA. Informou que a
previsão do início da operação pela empresa, está prevista para o próximo mês de março.
MANUEL SIMÃO (RC&VB). Cumprimentou o governo do Estado, através da SETUR-PE pelo excelente
trabalho desenvolvido e a efe va par cipação do setor privado na condução das questões rela vas ao
turismo pernambucano. Manifestou preocupação com os altos preços pra cados pelas empresas aéreas para
voos par ndo de Minas Gerais/BH, importante polo emissor de turistas para a região. Considerações sobre a
Câmara Temá ca Especial do CECON e a importância da execução do Projeto de Requaliﬁcação do Centro de
Convenções de Pernambuco, para o fortalecimento do turismo de negócios e eventos do Estado. Considerou
importante a presença na próxima reunião do CONTUR-PE de representante da AENA-Brasil, apresentando o
plano de trabalho da nova administração do Aeroporto Internacional do Recife/Guararapes. Registro do
trabalho exitoso realizado pela Secretária de Turismo e Lazer do Recife, Ana Paula e equipe. Fez uma
apresentação sucinta das ações realizadas pelo Recife Conven on e Visitors Bureau, em 2019 e a Captação
de Eventos para 2020.
(Apresentação: h ps://drive.google.com/open?id=1hADVwtnut3AWsG4nCk9lqnj1jc1lxSe_)
ANTÔNIO NEVES BAPTISTA (SETUR - PE). Fez um breve relato acerca das ações realizadas pela Câmara
Temá ca Especial do CECON, concernentes ao projeto de Requaliﬁcação do Centro de Convenções de
Pernambuco, tendo como referência o conjunto de sugestões apresentadas pelos especialistas par cipantes
da Câmara. Considerou importante, para celeridade do processo, a realização de encontros pontuais
realizados com a presença dos especialistas, citando a efe va par cipação nessas reuniões da presidente da
ABEOC-PE, Ta ana Marques e da representante do RC&VB, Gabriela Dias. Cien ﬁcou a todos sobre a
realização da próxima reunião da Câmara a ser agendada após o encerramento do carnaval.
ANDRÉ ARAÚJO (Presidente da ABRASEL- PE). Reportou-se à apresentação do estudo cien ﬁco sobre o
consumo dos pescados do litoral pernambucano, realizado pela academia, enfa zando a importância da
https://sei.pe.gov.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir_web&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=8509830&infra_sistema=10…
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divulgação dos resultados posi vos dessa análise, ao trade turís co pernambucano, no momento atual.
Reﬂe u sobre o projeto de transformação da Embratur (Ins tuto Brasileiro de Turismo) em agência de
promoção internacional do turismo, informando sobre a indicação do Presidente Nacional da ABRASEL, Paulo
Nonaka, como membro integrante do conselho delibera vo da nova empresa. Breve relato sobre as
principais ações realizadas em 2019, com destaque para o projeto de interiorização da ABRASEL, citando os
municípios de Caruaru e Garanhuns. Considerações sobre a implantação do Projeto Praia sem Barreiras na
Praia do Pina.
FÁTIMA MAGALHÃES (APETURR). Parabenizou a equipe da SETUR e EMPETUR pelo trabalho realizado
durante o ano de 2019 e pela realização do Prêmio Pernambuco de Turismo.
ELIZABETH LEITE (SINGTUR-PE). Comentou sobre a captação do Congresso dos Guias de Turismo para
Pernambuco. Reﬂe u sobre a forma de atuação dos Guias de Turismo, aprovada através da Lei 16.605, de
09/07/2019, enfa zando a importância do trabalho da CIATur, CTTU, Policia Rodoviária e en dades aﬁns na
ﬁscalização do seu cumprimento. Considerações sobre o problema atual enfrentado pelos guias de turismo,
rela vo ao recep vo turís co realizado no Terminal Marí mo de Passageiros do Recife.
RODRIGO NOVAES (Presidente do CONTUR). Faz considerações sobre a questão relacionada à atuação dos
guias de turismo no recep vo dos turistas/Terminal Marí mo do Porto do Recife. Sugere agendamento de
reunião com a par cipação de representantes da SETUR, SINGTUR e Porto do Recife para encaminhamento
do assunto.
MAURÍCIO GALVÃO (Presidente da AESHO). Considerações sobre a importância do Centro de Convenções
como equipamento turís co indispensável para a captação de novos ﬂuxos turís cos para Pernambuco.
Comentou sobre a situação atual do CAT- Olinda com destaque para a ausência da Secretaria de Turismo de
Pernambuco naquele importante Centro de Informações Turís cas.
UIRANDEY LEMOS (SEPACTURDE- OLINDA). Informou que os trabalhos no CAT de Olinda funcionam sob
comando da Prefeitura de Olinda, decisão tomada em conjunto com a EMPETUR, após a instalação da
Secretaria de Turismo de Olinda, no prédio.
MUSTAFÁ DIAS (SETUREL-RECIFE). Cumprimentou a representante da INFRAERO, Elenilda Cunha,
superintendente do Aeroporto Internacional do Recife/Guararapes, ressaltando a importância desse
equipamento para o turismo pernambucano. Agradecimento as mensagens de reconhecimento ao trabalho
exitoso realizado pela secretária Ana Paula Vilaça, à frente do turismo do Recife. Comemorou o sucesso do
ROADSHOW - 2019, realizado em parceria com a SETUR/EMPETUR/RC&VB/SEBRAE/ABIH, enfa zando a
importância da venda integrada dos municípios turís cos que compõem a região metropolitana, para o
fortalecimento do des no Recife. Parabenizou a SETUR-PE pela inicia va do Prêmio do Turismo de
Pernambuco – 2019. Considerações sobre a importância da implementação do Programa BORA
PERNAMBUCAR, ressaltando a determinação do Secretário Rodrigo Novaes na implantação de ações
voltadas para a interiorização do turismo. Comentou sobre o prêmio do Ministério do Turismo outorgado a
SETUR-Recife, pela realização do projeto “Boi Voador” – primeiro lugar na categoria preservação do
patrimônio histórico – convidando a todos a par ciparem da próxima edição do evento, previsto para o mês
de março de 2020.
EDUARDO CAVALCANTI (FECOMÉRCIO). Considerações sobre o Programa de Qualiﬁcação realizado pela
ABIH, FECOMÉRCIO, SEBRAE e o Governo de Pernambuco, colocando a FECOMÉRCIO à disposição para
renovar a parceria. Reﬂe u sobre questões operacionais do programa Bora Pernambucar especiﬁcamente
em relação a estratégia da divulgação de novos des nos.
CÉLIA CAMPOS (FUNDARPE). Reportou-se a no cia recebida naquele momento e propôs ao colegiado, votos
de pesar pelo falecimento do ar sta plás co pernambucano Francisco Brennand. (proposta aprovada por
unanimidade).
RODRIGO NOVAES (Presidente do CONTUR-PE). Reportou-se aos depoimentos dos conselheiros presentes à
reunião e agradeceu sensibilizado a parceria e o apoio do trade turís co para com o desenvolvimento do
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turismo e com a interiorização da a vidade. Não havendo mais nada a ser tratado, o Presidente agradece a
presença de todos e declara encerrada a reunião.
Olinda, 19 de dezembro de 2019.
RODRIGO CAVALCANTI NOVAES
Presidente do CONTUR-PE
Secretário de Turismo e Lazer de Pernambuco
MARGARETE DE LIMA ALVES
Secretária Execu va do CONTUR-PE

Documento assinado eletronicamente por Margarete Lima Alves, em 28/05/2020, às 09:20, conforme
horário oﬁcial de Recife, com fundamento no art. 10º, do Decreto nº 45.157, de 23 de outubro de 2017.
Documento assinado eletronicamente por Rodrigo Cavalcan Novaes, em 29/05/2020, às 10:06,
conforme horário oﬁcial de Recife, com fundamento no art. 10º, do Decreto nº 45.157, de 23 de outubro
de 2017.
A auten cidade deste documento pode ser conferida no site
h p://sei.pe.gov.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código veriﬁcador 6916345 e o
código CRC B31933F7.

SECRETARIA DE TURISMO E LAZER DE PERNAMBUCO
Av. Prof. Andrade Bezerra, s/n, - Bairro Salgadinho, Olinda/PE - CEP 53.110-110, Telefone: (81) 3182-8300
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