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GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

SECRETARIA DE ESTADO DE TURISMO DO DISTRITO FEDERAL

 

Assessoria Especial de Eventos Nacionais e Internacionais

Despacho SEI-GDF  SETUR/ASSEV Brasília-DF, 29 de maio de 2019

 

À Chefia de Gabinete,

 

Prezado Senhor,

 

Ao cumprimentá-lo, respeitosamente solicito, re�ficação do documento (19889778), onde se lê ATA DA
63ª....leia-se 64ª  e sob o prisma do regimento do CONDETUR - Conselho de Desenvolvimento do
Turismo do Distrito Federal (18600046) que trata das atribuições do Secretário Execu�vo do CONDETUR,
a publicação da ata da 64ª reunião conforme abaixo:

 

ATA DA 64ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE DESENVOLVIMENTO DE TURISMO DO
DISTRITO FEDERAL – CONDETUR/DF

Aos vinte e oito dias do mês de fevereiro de dois mil e dezenove, às quinze horas em primeira
convocação, na sala de reuniões da FECOMÉRCIO DF - localizada no Setor Comercial Sul Q. 6 - Brasília, DF,
70306-911, es�veram presentes os seguintes conselheiros para a 63ª Reunião Ordinária do Conselho de
Desenvolvimento de Turismo do Distrito Federal – CONDETUR/DF: a senhora Vanessa Mendonça,
Presidente do CONDETUR/DF, o senhor Francisco Maia Farias, presidente da FECOMERCIO, a senhora
Beatriz Guimarães Borges, representando a ABARE – Associação Brasiliense das Agências de Turismo
Recep�vo, a senhora Iêda Borges de Castro Costa, representando a ABCMI – Associação Brasileira de
Clubes da Melhor Idade, a senhora Ludimila Licia Trindade Souza, representando a RURALTUR, a senhora
Aparecida Vieira Lima e senhora Nathália Hallack Fabrino representando o SEBRAE, a senhora Vanessa
Corazza, representando a Secretaria de Esportes, a senhora Le�cia Reis de Carvalho, representando a
Secretaria de Estado de Meio Ambiente, o senhor Lamarck Freire Rolim, representando o SINDETUR –
Sindicato das Empresas de Turismo do Distrito Federal, o senhor Luis Otávio Neves e o senhor Ésio
Avante da Silva representando o SINDEVENTOS – Sindicato das Empresas de Promoção, Organização,
Produção e Montagem de Feiras, Congressos e Eventos do Distrito Federal, o senhor José Pereira e a
senhora Maria José Carvalho, representando o SINDGTUR – Sindicato dos Guias de Turismo, o senhor
Jael Antônio da Silva, representando o SINDHOBAR – Sindicato de Hotéis, Restaurantes, Bares e Similares
de Brasília, a  senhora Cláudia Maldonado, representando a ADVB – Associação dos Dirigentes de Vendas
e Marke�ng,  a senhora Jackeyline Reis representando a FECOMÉRCIO – Federação do Comércio de Bens,
Serviços e Turismo do Distrito Federal, o senhor Diones Alves Cerqueira representando a FIBRA –
Federação das Indústrias de Brasília; e os representantes da Secretaria de Estado de Turismo, o Senhor
Estevão Reis, Secretário Adjunto de Turismo, o senhor Eduardo Aguiar, chefe de gabinete, o senhor
Rodrigo Costa, a senhora Daniele Farias, o senhor Alexandre Nakagawa, a senhora Keila Rocha, o senhor
Thayann Almeida e a senhora Leandra Machado.  Com a palavra, o senhor Francisco Maia abriu a
reunião cumprimentando todos e enfa�zando a importância das ações em parceria para o fomento da
indústria turís�ca. Nesse contexto, o senhor Maia anuncia a assinatura de acordo de cooperação técnica
entre a FECOMERCIO e a SETUR-DF com vistas a desenvolver projetos em prol do turismo Brasiliense. Na
seqüência, o senhor Francisco passou a palavra para a senhora Vanessa Mendonça que inicia seu discurso
agradecendo a presença de todos. A senhora Mendonça informa sobre a importância de parcerias entre
o setor público e o setor privado. A secretária comentou que Brasília tem um grande potencial turís�co
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impactando em 52 setores da economia. Ainda, há um diálogo forte com a Câmara Legisla�va do Distrito
Federal tendo em vista a renovação de parte do quadro, bem como a importância de diálogo com a
Câmara Legisla�va Federal que atualmente está votando assuntos importantes para a indústria turís�ca,
como exemplo, a votação do projeto de Lei que cria os distritos turís�cos – áreas de desenvolvimento –
que poderão captar inves�mentos de fontes públicas e privadas. Ainda, haverá a votação para abertura
do capital estrangeiro para as companhias aéreas que tornará o nosso país mais compe��vo no cenário
internacional.  A secretaria trabalhará, em parceria, em projetos estruturantes básicos como a
recuperação dos CATs – Centros de Atendimento ao Turista. Na seqüência, a senhora Vanessa, reforçou as
palavras do governador que “é tempo de ação” e apresentou a equipe da Secretaria que estava presente.
 Logo após, celebrou o ato de assinatura do Termo de Cooperação Técnica com o Senhor Francisco Maia
da FECOMERCIO. Na seqüência, a Secretária de Turismo proferiu palestra sobre as ações nos primeiros
100 dias de atuação e sobre o plano estratégico do órgão que balizará a atuação da pasta. Ao final, a
Secretária, presidente do CONDETUR, informa que o senhor Alexandre Nakagawa, exercerá a função de
Secretário Execu�vo do Conselho, o senhor Rodrigo Costa Barroso Pais, exercerá a função de suplente,
ainda, que o senhor Francisco Maia seria o Presidente de Honra pelos próximos quatro meses.

 

Por fim, após aprovação do Gabinete e da Secretária, tramitar para providências de publicação no Diário
Oficial do Distrito Federal.

 

Respeitosamente,

 

 

Alexandre Nakagawa

Chefe da Unidade de Captação de Eventos

Documento assinado eletronicamente por ALEXANDRE NAKAGAWA - Matr.: 273865-1, Chefe
da Assessoria Especial de Eventos Nacionais e Internacionais, em 30/05/2019, às 17:37,
conforme art. 6º do Decreto n° 36.756, de 16 de setembro de 2015, publicado no Diário Oficial
do Distrito Federal nº 180, quinta-feira, 17 de setembro de 2015.

A auten�cidade do documento pode ser conferida no site:
h�p://sei.df.gov.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 
verificador= 23046729 código CRC= 51F89555.

"Brasília - Patrimônio Cultural da Humanidade"

Centro de Convenções Ulysses Guimarães - Lote 5, Ala Sul, 1° Andar - Bairro SDC, Eixo Monumental - CEP 70070-350 - DF

 

04009-00000108/2019-55 Doc. SEI/GDF 23046729


