
 
ATA DA 57ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO 

DE DESENVOLVIMENTO DE TURISMO DO DISTRITO FEDERAL – CONDETUR/DF. 
 
 

Aos trinta dias do mês de março do ano de dois mil e dezessete, às catorze horas e trinta 

minutos em segunda convocação, na sala de reuniões da Fecomércio, localizada no 

Setor Comercial Sul, Quadra 06, Edifício Newton Rossi, 6º andar, Brasília-DF, se fizeram 

presentes os seguintes conselheiros para a 57ª Reunião Ordinária do Conselho de 

Desenvolvimento de Turismo do Distrito Federal – CONDETUR/DF: o senhor Jaime 

Recena, Presidente do CONDETUR/DF, a senhora Claudia Maldonado, Presidente de 

Honra do Conselho de Desenvolvimento do Turismo do Distrito Federal; a senhora 

Caetana Franarin, Subsecretária de Produtos e Políticas de Turismo da Secretaria 

Adjunta de Turismo; a senhora Elisângela B. Silva, representando a Secretaria Adjunta 

de Turismo; o senhor Rodrigo Daher, Suplente da Secretaria-Executiva do 

CONDETUR/DF; a senhora Janilde de L. Feitosa, Assistente da Secretaria-Executiva do 

CONDETUR/DF; a senhora Beatriz Guimarães Borges, representando a Associação 

Brasiliense de Agências de Turismo Receptivo – ABARE; o senhor Hugney Silva Velozo, 

representando a Associação Brasileira de Agências de Viagens – ABAV/DF; a senhora 

Iêda Borges de Castro Costa, representando a Associação Brasileira de Clubes da Melhor 

Idade do Distrito Federal – ABCMI/DF; o senhor Júlio T. Ribeiro Neto, representando a 

Associação Brasileira de Locadoras de Automóveis – ABLA; o senhor Alejandro Parrilha, 

representando a Associação Comercial do Distrito Federal – ACDF, o senhor  Nilton 

Garcia, representando a Associação dos Diretores de Vendas e Marketing do Brasil – 

ADVB/DF;o senhor Luiz Carlos Spiller Pena, representando o CET/UNB, o senhor Delfim 

Almeida, representando o Brasília Convention Visitor Bureau; o senhor Élson Ribeiro e 

Póvoa, representando a Federação das Indústrias de Brasília – FIBRA, a senhora 

Angelina Nardelli Quaglia, representando o Fórum das Instituições de Ensino Superior; 

a senhora Ludmila Lícia Trindade Souza, representando o Sindicato de Turismo Rural e 

Ecológico do Distrito Federal – RURALTUR; a senhora Nathalia Hallack, representando o 

Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas – SEBRAE/DF, o senhor 

Lamarck F. Rolim, representando o Sindicato das Empresas de Turismo do DF-

SINDETUR, o senhor Ésio Avante, representando o Sindicato das Empresas de 

Promoção, Organização, Produção e Montagem de Feiras, Congressos e Eventos do DF 

– SINDEVENTOS; a senhora Maria Auxiliadora Fernandes, representando a Secretaria 

de Estado de Planejamento, Orçamento e Gestão; a senhora Ângela Maria Martins, 

representando a Secretaria de Estado  do Meio Ambiente; a senhora Stefânia Cabral 

Victoretti, representando a Secretaria de Estado do Trabalho, Desenvolvimento Social, 

Mulheres, Igualdade Racial e Direitos Humanos; o senhor Vinícius Renner Ximenes, 

representando a Assessoria Internacional do Governo do Distrito Federal; o senhor 

Sérgio Carrera, representando o Batalhão de Policiamento Turístico –BPTUR; o senhor 



Juliano de  Freitas Costa, representando a Secretaria Adjunta de Turismo; o senhor 

Sandro Cunha, representando a Secretaria Adjunta de Turismo; a senhora Mariana 

Braga, representando a Secretaria Adjunta de Turismo;o senhor Luiz Eduardo Almeida, 

representando a Secretaria Adjunta de Turismo. Com a palavra o Presidente do 

CONDETUR, Secretário Adjunto Jaime Recena dando as boas vindas e agradecendo a 

presença de todos os conselheiros. Fez algumas considerações em relação ao formato 

das reuniões, para que sejam mais objetivas e com mais deliberações.  Passou a palavra 

a Presidente de Honra para as boas vindas. Com a palavra à senhora Claudia 

Maldonado: “a função do presidente de honra foi de que as entidades privadas se 

organizassem e exercessem a liderança. A ideia de ser temporário, rotativo é porque 

oxigena e cada instituição apresenta o seu conceito. Diante disso, a visão da ADBV é que 

o Condetur tem que ser resumido, nós temos a câmara de turismo e hospitalidade que 

hoje já tem o fórum das iniciativas privadas; a nossa visão e coloco para a apreciação de 

todos vocês, é que esse conselho tem que ser o meio de campo entre o privado e o 

público, ou seja, as entidades apresentam seus problemas e suas demandas e nós as 

colocamos na mesa e tentamos encontrar as soluções ou até que não haja solução. Essas 

mudanças de comportamento passam também na forma como nos interamos com as 

atas, porque nós as lemos, aprovamos, mas não dão continuidade aos desdobramentos, 

ou seja, na reunião passada tivemos algumas demandas e tivemos um tempo grande 

para trabalhar essas demandas e não foi feita nada neste tempo. Então, temos que criar 

outro comportamento, outra metodologia que funcione. Foi conversado com a 

Secretaria de que nós iremos trazer para dentro do conselho a dinâmica que existe no 

setor privado. Se todos estiverem de acordo, começaremos hoje a apresentar os 

questionamentos que foi colocado na reunião passada. Tem alguém que não concorda? 

Não havendo nenhuma ressalva, aprovado o método. Na hora em que formos aprovar 

a ata, apresentaremos os desdobramentos da reunião passada. Todos receberam a ata? 

Tem alguma ressalva? Não havendo nenhuma consideração, os conselheiros aprovaram 

a ata da 56º Reunião Ordinária.  O que temos em relação a reunião anterior é que a 

ABARE solicitou uma apresentação da ANA para falar sobre o andamento do Fórum 

Mundial das Águas. As demandas da reunião passada serão concluídas hoje com as 

apresentações e esclarecimentos dos assuntos em pauta.  O único item que ficará 

pendente á a proposta do PRODOC/UNESCO, como não existe definição, iremos colocar 

na pauta da próxima reunião até que seja solucionado ou retirado oficialmente da pauta 

pela instituição que o solicitou, no caso do Prodoc foi Abare. Com relação aos membros 

do Condetur, iremos nos reunir na Secretaria de Turismo para discutir especificamente 

quais serão as instituições que irão compor o Conselho do Condetur, essa chamada será 

feita por e-mail para todos. Tem uma pendência antiga que é o caso da ABOQ, tentou 

estar no conselho, mas há um impedimento interno que eles não conseguem apresentar 

os documentos que comprovem as atividades nos três últimos anos. A ABOQ Nacional 

ficou de se pronunciar e nada aconteceu. Eu quero retirar da pauta esse assunto. Em 

seguida vamos para as apresentações, elas deverão ser bastantes técnicas e a duração 

de 15 minutos e que estejam relacionados a cadeia produtiva do turismo. Com a palavra 

ao secretariado executivo do Fórum Mundial da Água, senhor Glauco Kimura: “O Fórum 



é organizado pelo Conselho Mundial da Água, é o maior evento do setor da água. A cada 

três anos, um país e uma cidade são anfitriões desta importante iniciativa. O Fórum tem 

por objetivo promover o diálogo para influenciar o processo decisório sobre água no 

nível global, visando o aproveitamento racional e sustentável deste recurso.  O 

intercâmbio de experiências e o fortalecimento dos laços de cooperação entre as nações 

no tema água serviu de inspiração para a proposta do tema central “compartilhar água”. 

O evento será realizado em Brasília no período de 18 a 23 de março de 2018 no Centro 

de Convenções Ulysses Guimarães e Estádio Nacional Mané Garrincha e em seguida 

abriu para as perguntas: Com a palavra o presidente Jaime Recena:  1º – “ Existe alguma 

pesquisa do público que participou dos Fóruns anteriores, e que possam dizer quais 

países enviaram maior número de participantes e qual o perfil dessas pessoas? 2º - Já 

contrataram alguma empresa para a organização do evento?   Questiono, porque no 

âmbito da Secretaria de Turismo possamos definir estratégias de promoção para 

fortalecer a vinda desse público. Quanto à empresa de organização, queremos saber 

para interagir com os agentes locais, pois temos boas empresas credenciadas no DF e 

representadas neste conselho e consigamos potencializar a economia do DF. A 

expectativa do DF é de que a cadeia produtiva do DF possa ser contemplada e isso só 

ocorrerá se a mão de obra local for contratada. Não estou criticando, mas podemos 

tentar novas alternativas e soluções em conjunto e antecipadamente e divulgando a 

cidade, concluiu o presidente. Em resposta, o senhor Glauco informou que a urgência 

agora, é o evento que ocorrerá daqui a um mês e já fechamos o processo de licitação 

para este evento especificamente e a ideia é aproveitar ao máximo o potencial das 

empresas locais. Coincidentemente, não houve tempo para uma licitação formal, então, 

foi feito uma adesão à tabela de preços, a empresa é do DF e se utilizará da mão de obra 

local. Com a palavra, a presidente de honra: “Foi definida a agência oficial de turismo? 

Em resposta, se será para a segunda parte do evento. As passagens para os estrangeiros, 

serão pagas diretamente pela ANA, portanto, não haverá uma agência de turismo 

especifica para este evento. Para o Fórum de outubro, sim, haverá. A presidente de honra 

comentou para os eventos internacionais as decisões são tomadas com muita 

antecedência, por exemplo: a agenda dos acompanhantes é divulgada com um ano de 

antecedência, porque você tem a parte de comercialização e os próprios passeios, enfim, 

para quem está aqui visitando a cidade. Estão presentes nessa reunião todos os 

sindicatos que representam o setor e podemos ajudar ou indicar esses serviços, concluiu 

a presidente. Em resposta, o Sr. Glauco comentou da importância desse contato, e daqui 

a dois meses irão se encontrar novamente para obter as informações necessárias para a 

realização do Fórum Mundial da Água. Com a palavra o presidente do Condetur, Jaime 

Recena sugerindo que na próxima reunião, convidar o presidente da ABIDB que é a 

entidade privada que vai capitalizar  todos esses parceiros privados e farão as 

contratações de todos os temas levantados aqui.É importante que eles tomem 

conhecimento de toda a cadeia de fornecedores da cidade e tentar fomentar essa cadeia, 

concluiu o presidente.Se vocês se organizarem e encaminhar ao Condetur as demandas 

que irão precisar, nós daremos o retorno na próxima reunião.Com a palavra o Sr. 

Lamarck representante do SINDETUR: “ Concordo   com o encaminhamento das 



demandas para a realização do evento.Entendemos que  mesmo não havendo tempo 

hábil para as contratações, para o Trade, um evento de  mil pessoas é muito atrativo.  Já 

está sendo bancada uma parte do recurso e a outra com empresas privadas. A parte da 

contratação da empresa ficou a cargo da iniciativa privada para o evento do 8º Fórum, 

como não houve tempo para fazer uma licitação formal.  Com a palavra o Sr. Jaime 

Recena, agradecendo a presença de todos e não havendo mais nada a tratar e nenhuma 

manifestação, deu por encerrada a 57ª Reunião Ordinária do Conselho de 

Desenvolvimento de Turismo do Distrito Federal. 
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