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SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTES
TRANSPORTE URBANO DO DISTRITO FEDERAL
RETIFICAÇÃO
Na Instrução nº 118, de 28 de junho de 2010, publicada no DODF nº 124, de 30 de junho de 2010,
página nº 40, no seu artigo 1º, ONDE SE LÊ: “...processo 098.005.435/2009...”, LEIA-SE: “...processo 098.001.431/2010...”.
Na Instrução nº 124, de 30 de junho de 2010, publicada no DODF nº 125, de 01 de julho de 2010,
página nº 57, no seu artigo 4º, ONDE SE LÊ: “...estabelecer o prazo de 90 (noventa) dias...”, LEIASE: “...estabelecer o prazo de 60 (sessenta) dias...”.

DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO DISTRITO FEDERAL
DESPACHO DO DIRETOR GERAL
Em 30 de junho de 2010.
Processo: 113.005.477/2010; Interessado: FUTURA DISTRIBUIDORA DE AUTO PEÇAS LTDA.;
Assunto: Aplicação de Multa; Objeto: Pagamento de multa por atraso na entrega de material. O
Diretor Geral do DER/DF, usando das atribuições conferidas pelo Artigo 79, inciso XIX do Regimento
aprovado pelo Decreto nº 25.735/2005, de 06 de abril de 2005 e com base no artigo 86 da Lei n°
8.666/93, aplica multa por atraso no valor de R$ 265,62 (duzentos e sessenta e cinco reais e sessenta
e dois centavos) à empresa acima referida.
LUIZ CARLOS TANEZINI

SECRETARIA DE ESTADO DE TURISMO
CONSELHO DE DESENVOLVIMENTO
DO TURISMO DO DISTRITO FEDERAL
ATA DA PRIMEIRA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE
DESENVOLVIMENTO DO TURISMO DO DISTRITO FEDERAL
Aos oito dias do mês de junho do ano de dois mil e dez, às quinze horas, na sala modular T-6 do Centro de
Convenções Ulysses Guimarães, localizado no SDC, lote 5, em Brasília, fizeram-se presentes os seguintes
membros para a Primeira Reunião Ordinária do Conselho de Desenvolvimento do Turismo do Distrito
Federal – Condetur/DF: o senhor Tomaz Ikeda, representando a Associação Brasileira da Indústria de
Hotéis – ABIH; os senhores Carlos Vieira e Lamarck Rolim, representando a Associação Brasileira de
Agências de Viagens – ABAV; o senhor Newton Garcia, representando a Associação dos Diretores de Vendas
e Marketing do Brasil – ADVB; o senhor Sérgio Zulato, representando a Associação Brasileira de Bares e
Restaurantes – ABRASEL; o senhor Ítalo Oliveira Mendes, representando a Associação Brasileira de
Bacharéis de Turismo – ABBTUR; os senhores Antonio Veloso e Yoshihiro Karashima, representando a
Associação Brasiliense das Agências de Turismo Receptivo – ABARE; a senhora Danielle Moreira,
representando a Associação Comercial do Distrito Federal – ACDF; a senhora Anna Maria Marcondes
Machado, representando a Associação Brasileira de Empresas de Eventos – ABEOC; o senhor Henrique
Severien e a senhora Elisângela Barros, representando o Brasília e Região Convention e Visitors Bureau; a
senhora Maria Inês Ávila, representando o Sindicato de Turismo Rural e Ecoturismo do Distrito Federal
– Ruraltur; a senhora Mônica Taveira, representando o Sindicado dos Guias de Turismo do Distrito FederalSINGTUR; o senhor Clayton Faria Machado, representando o Sindicado de Hotéis, Restaurantes, Bares e
Similares-SINDHOBAR; o senhor Rodrigo Oliveira Sá, representando o Serviço Brasileiro de Apoio às
Micro e Pequenas Empresas – SEBRAE; o senhor Francisco Maia, representando a Federação do Comércio do Distrito Federal – Fecomércio/DF; o senhor Diones Cerqueira, representando a Federação das
Indústrias do Distrito Federal – Fibra; o senhor Domingos Spezia e a senhora Ariadne Bittencourt,
representando o Centro de Excelência em Turismo da Universidade de Brasília – CET/UnB; o senhor
Secretário de Estado José Silvestre Gorgulho, representando a Secretaria de Estado de Cultura do DF; o
senhor Manuel Sanchez, representando a Secretaria de Estado de Obras do DF; a senhora Tatiana Celliert
Ogliari, representando a Secretaria de Estado de Desenvolvimento Urbano, Habitação e Meio Ambiente;
a senhora Waldenia Prado, representando a Secretaria de Estado de Trabalho; o senhor Secretário de
Estado Delfim da Costa Almeida, Secretário de Estado do Turismo e a senhora Secretária Adjunta Jackeyline Reis Mapurunga, representando a Secretaria de Estado de Turismo. Além dos membros, compareceram
à reunião: o senhor Ruben Parrilla, da Associação Brasileira das Montadoras de Eventos – ABEME; a
senhora Maria Auxiliadora Macedo e o senhor Ésio Avante, do Sindicato de Empresas de Promoção,
Organização e Montagem de Feiras, Congressos e Eventos do DF; o senhor Ricardo Cerqueira, representando o Instituto de Assessoria para o Desenvolvimento Humano – IADH; as senhoras Lena Brasil e Ana
Clévia Lima, representando o Ministério do Turismo. O senhor Secretário de Estado de Turismo Delfim
da Costa Almeida e a Senhora Secretária-Adjunta de Turismo Jackeyline Mapurunga abriram a reunião,
agradecendo a presença de todos. O Secretário lembrou que, das sugestões apresentadas no início de 2007
ao governador Arruda, apenas “uma e meia” foram atendidas e que para que as recomendações do trade
turístico sejam sempre atendidas a contento pelo governo, é importante que o Condetur/DF seja atuante.
Após a abertura, o Secretário passou ao primeiro assunto referente a – apresentação da Secretaria de
Estado de Turismo do DF e da estrutura do Conselho, informando que são subordinados diretamente ao
Secretário, a assessoria especial, que cuidará de projetos especiais, e as cinco subsecretarias: Políticas de
Turismo (com o objetivo principal de realização de estudos e pesquisas); Produtos e Serviços de Turismo
(com o objetivo principal de cuidar do Programa de Regionalização e auxiliar na formatação de roteiros);
Promoção e Eventos (com o objetivo principal de cuidar de eventos e da divulgação do destino Brasília);
Infraestrutura de Turismo (com o objetivo principal de zelar pelos atrativos turísticos) e a Unidade de
Administração Geral (com o objetivo principal de zelar pela administração da Setur). Delfim Almeida
informou, ainda, que a Brasiliatur passou por um processo de planejamento estratégico e que este trabalho
foi aproveitado para ser o Planejamento Estratégico da Setur com apoio da equipe do Planejamento
Estratégico do GDF.
A partir do Planejamento Estratégico da Setur, será elaborado o Planejamento Estratégico do Turismo no
Distrito Federal. Apresentação da proposta do Planejamento Estratégico para a secretaria, a Secretária
Executiva do Conselho, Sra Thusnelda Frick, apresentou o Planejamento Estratégico da Setur, esclareceu
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que a perspectiva do cliente é a perspectiva do trade turístico. Apresentou os indicadores que são os
indicadores de medição para auferir os resultados pretendidos com as ações descritas no Planejamento
Estratégico.Apresentação dos membros do Conselho, o Secretário propôs periodicidade nas reuniões,
onde foi aprovada a periodicidade mensal, indicou a composição do Condetur; Presidente: Secretário de
Estado de Turismo; Secretária Executiva: Thusnelda Frick; Suplente: Felipe Lima e Assistente: Emanuela
Carneiro. Fez uso da palavra a Sra. Lena Brasil, Coordenadora Geral do Ministério do Turismo, que
destacou a importância das instâncias regionais de governança e apresentou o modelo ultilizado pelo
Conselho Nacional da Gestão Descentralizada de Turismo, realizada por meio do Fórum Nacional dos
Secretários e Dirigentes de Turismo e do Conselho Nacional. Explicou que as metas do Plano Nacional do
Turismo-PNT se encerram com este governo, mas que há um documento base para orientar o novo
governo na elaboração do novo PNT. De acordo com estudos, no Brasil, 50% dos estados possuem
conselhos e a outra metade possui Fórum. Thusnelda Frick ressaltou que conselhos são mais consistentes
e Lena Brasil salientou que eles podem administrar fundos. O Conselho Nacional do Turismo possui 09
Câmaras Temáticas fixas e estão verificando as questões das Câmaras provisórias. As Câmaras Temáticas
são todas coordenadas pela iniciativa privada. Há sempre uma coordenação-geral e uma coordenação
administrativa. A geral é sempre do Trade e a administrativa, dependendo do assunto, fica com o Ministério do Turismo. O Conselho Nacional de Turismo procura agrupar as instituições por categoria de
atividades. Isso para que as categorias se reúnam antes da reunião do Conselho e apresentem a proposta da
categoria, não da instituição. As áreas analisam as sugestões e repassam ao secretário, mobilizando quem
for necessário para atender às solicitações. Lena Brasil não achou interessante a periodicidade mensal.
Sugeriu então que inicie com mensal, devido à quantidade de demandas e que, depois, seja alterada.
Importante que as reuniões sejam marcadas com bastante antecedência para que sempre os mesmos
representantes participem. Ricardo Cerqueira, o consultor do Ministério do Turismo para o Condetur-DF
,apresentou o instituto em que trabalha, e seu papel de orientação aos conselhos e regionalização, ressaltou
a importância das forças dos conselhos para serem organismos inteligentes e críticos dos projetos de
turismo, falou da diversidade dos conselhos, fóruns estaduais e da diversidade da constituição.Conselhos
devem focar menos na burocracia e mais nos grupos específicos de trabalho fora das reuniões ordinárias.
São as câmaras temáticas que apresentam resultados. Deve-se ter claro o porquê da criação do conselho
para que ele seja forte e não perca foco. Silvestre Gorgulho, Secretário de Cultura do Distrito Federal, falou
sobre o Encontro de Brasilianistas, 600 pessoas que na sua maioria não conhece o Brasil estarão em Brasília
no período de 22 a 24 de Julho de 2010, ressaltou a importância em atender esse grupo e divulgar a cidade.
Dois grupos já estão em Brasília. “Estamos de costas para esse grupo” criticou Silvestre. Dia 25 de Julho
ocorrerá a Reunião Mundial da Unesco.1200 técnicos da Unesco vão analisar quem cumpriu com as
normativas de serem Patrimônio Cultural da Humanidade. O Secretário Gorgulho informou, ainda, que
apresentou uma proposta ao Ministério da Cultura: uma festa dos Estados em Brasília para apresentar o
Brasil pra estes grupos de 23/07 a 01/08. Propôs fechar o encontro de Brasilianistas com o jantar de
abertura da Festa dos Estados e fechar o Encontro da Unesco com o jantar de encerramento da festa.
Lançou este desafio para os gestores de turismo representados no Condetur/DF. O Secretário informou
também que nova maquete da cidade foi feita pelo mesmo artista que construiu a maquete instalada hoje no
Espaço Lucio Costa. Essa nova maquete foi feita com a Torre Digital e o aeroporto e será inaugurada na
próxima terça feira, dia 15/06. Falou do potencial turístico da Torre de TV Digital, que virou símbolo de
TV Digital no Brasil. Falou que a Anatel sempre leva missões estrangeiras ao local das obras por isso a
necessidade de se criar um receptivo para lá e fazer um planejamento urbano na região, para que o visitante
passe o dia na região. Falou da necessidade de criar uma casa de espetáculos do DF e salienta que “doaria o
terreno da secretaria de cultura para a criação desta casa”. O Secretário Delfim sugeriu o Subsecretário
Jaime Menin e Secretária adjunta Jackeyline Reis, para cuidar dos dois grupos citados e ressaltou a
necessidade de se criar material de divulgação para os participantes dos eventos, suprindo a problemática
da falta de informações. Newton Garcia, do grupo gestor dos 65 destinos indutores do turismo, possui um
planejamento do turismo no DF, que vai repassar ao Condetur, com a primeira reivindicação deste
planejamento.O grupo gestor se reúne toda sexta-feira no CET/UNB. O Sr. Yoshihiro Karashima da
ABARE, perguntou quem está organizando os eventos (BRASA E IPHAN). Falou da necessidade, também,
dos organizadores dos eventos provocarem o trade turístico. Falou que uma empresa de São Paulo está
agenciando as passagens e hospedagens do grupo da Unesco. Colocou a necessidade de se dar publicidade ao
calendário de eventos do Distrito Federal. Jaime Menin, Subsecretário de Infraestrutura da Setur, destacou
a necessidade de se divulgar os sítios das entidades representativas, na folheteria de divulgação do DF.Falou
da importância de reativar o projeto “Adote um monumento” para acabar com a problemática dos
monumentos fechados. O secretário Silvestre Gorgulho enfocou a necessidade de ter a iniciativa privada no
apoio à manutenção dos monumentos. A Sra. Ana Clévia Lima, Coordenadora Geral de Regionalização do
Ministério do Turismo, parabenizou o Secretário Delfim pela indicação para ser Secretário de Turismo e
a Sra. Ana Maria Marcondes pelo trabalho feito anteriormente com o Programa Nacional de Municipalização do Turismo. As discussões levantadas corroboram a necessidade de criação do conselho para disseminação de informações e solução de problemas. Agora, é marcar as agendas de trabalho e começar
efetivamente a trabalhar. Antonio Veloso, Presidente da ABARE, quer participar do grupo de trabalho que
irá receber os participantes dos eventos citados pelo Secretário Gorgulho.Thomaz Ikeda, Presidente da
ABIH/DF, questionou a associação de montadoras estar de fora do Condetur. Delfim informa que ela não
está oficialmente constituída. O Secretário ressaltou que a nova estrutura do Conselho é composta de
sessenta e cinco por cento de membros do trade turístico e trinta e cinco por cento do poder público para
que, assim, o Conselho seja, de fato, representante dos interesses do trade turístico. Na sequência, sem mais
nenhum assunto a tratar, o Secretario agradeceu a presença de todos, encerrando a primeira reunião
ordinária do Condetur, da qual lavrei a presente ata, que segue assinada por mim, Felipe Lima, que a
secretariei, e pelo Secretário Delfim da Costa Almeida, que a presidiu.

PROCURADORIA GERAL DO DISTRITO FEDERAL
DESPACHO DA PROCURADORA GERAL ADJUNTA
Em 24 de junho de 2010.
Processo: 142.001.090/2004. Interessado: PANIFICADORA E CONFEITARIA OURIVIO LTDA.
Assunto: Contrato de Concessão de Direito Real de Uso. RATIFICO, nos termos do art. 29, inciso IV do
Decreto nº 29.590, de 09 de outubro de 2008, que regulamentou a Lei Complementar nº 755, de 28 de
Janeiro de 2008, e nos termos do artigo 26 da Lei nº 8.666/93, de 21 de Junho de 1993, a inexigibilidade
de licitação de que trata o processo em epígrafe, com fulcro no caput do artigo 25 da Lei de Licitações
e nos fundamentos do Parecer nº 715/2008–PROCAD/PRG, tendo em vista a justificativa constante
nos presentes autos. Encaminhe-se ao Serviço de Concessões/PROCAD, para as devidas providências.
SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA

