
ATA DA 10ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE 
DESENVOLVIMENTO DO TURISMO DO DISTRITO FEDERAL – 

CONDETUR/DF 
 

Aos vinte e dois dias do mês de agosto do ano de dois mil e onze, às quinze 
horas, na Sala Modulável M-13, do Centro de Convenções Ulysses Guimarães, 
localizada no SDC, lote 5, ala norte, em Brasília, fizeram-se presentes os 
seguintes membros para a Décima Reunião Ordinária do Conselho de 
Desenvolvimento do Turismo do Distrito Federal – Condetur/DF: o senhor 
Plínio Rabello, representando a Associação Brasileira da Indústria de Hotéis – 
ABIH/DF; o senhor Newton Garcia, representando a Associação dos Dirigentes 
de Vendas e Marketing do Brasil – ADVB/DF; o senhor Jaime Recena, 
representando a Associação Brasileira de Bares e Restaurantes – 
ABRASEL/DF; o senhor Ítalo Oliveira Mendes, representando a Associação 
Brasileira dos Bacharéis em Turismo – ABBTUR/DF; o senhor Weber Mesquita, 
representando a Associação Brasileira das Locadoras de Automóveis – ABLA; 
o senhor Antonio Veloso, representando a Associação Brasiliense de Agências 
de Receptivo – ABARE/DF; o senhor Tiago Tavares, representando a 
Associação Comercial do Distrito Federal – ACDF; o senhor Henrique 
Severien, representando o Brasília e Região Convention & Visitors Bureau; a 
senhora Maria Inês Ávila, representando o Sindicato de Turismo Rural e 
Ecoturismo do Distrito Federal – RURALTUR/DF; a senhora Maria José Paes 
Landim, representando o Sindicato dos Guias de Turismo do DF – 
SINDGTUR/DF; a senhora Aparecida Vieira, representando o Serviço Brasileiro 
de Apoio à Micro e Pequena Empresa – SEBRAE/DF; o senhor Domingos 
Spezia, representando o Centro de Excelência em Turismo da Universidade de 
Brasília – CET/UnB; o senhor Álvaro Quaglia, representando o Fórum das 
Instituições de Ensino Superior do DF; o senhor João Batista Nogueira, 
representando o Sindicato das Empresas de Turismo do Distrito Federal – 
SINDETUR/DF; o senhor Jacques Pena, representando a Secretaria de Estado 
de Desenvolvimento Econômico do DF; o senhor Leonardo Hernandes, 
representando a Secretaria de Estado de Cultura do DF; o senhor Sidmeron 
Campos, representando a Secretaria de Estado de Esporte do DF; o senhor 
José Wilson da Silva, representando a Secretaria de Estado de 
Desenvolvimento Urbano e Habitação do DF; o senhor Marcelo Alvim, 
representando a Secretaria de Estado de Fazenda do DF; a senhora Maria 
Auxiliadora Fernandes, representado a Secretaria de Estado de Planejamento 
e Orçamento do DF; o senhor Eduardo Lopes, representando a Secretaria de 
Estado de Trabalho do DF; a senhora Renata Fortes, representando a 
Secretaria de Estado de Meio Ambiente e recursos Hídricos do DF; a senhora 
Luciana Padilha, representando a Secretaria de Estado de Transportes do DF; 
o senhor Luís Otávio Rocha Neves e o senhor Geraldo Lima Bentes, 
representando a Secretaria de Estado de Turismo do DF. Além dos 
conselheiros, estavam presentes os senhores Subsecretários da Setur/DF: 
Meyre France, Janaína Vieira, Ariadne Bittencourt; os senhores Diretores: 
Felipe Lima, Jucimar Aparecida, Valéria Carvalho e Cláudia Ferreira e os 
senhores servidores Flávia Malkine e Bruno Ceratti; os senhores Lelia Abreu e 
Luiz Carlos, representando o SINDEVENTOS/DF; a senhora Ieda Costa, 
representando o segmento da Melhor Idade no DF. O senhor Secretário de 



Turismo do DF e presidente do Condetur/DF, Luís Otávio da Rocha Neves deu 
início à reunião, agradecendo a presença de todos e passou ao primeiro 
assunto referente a I – Apresentação de projetos de interesse turístico em 
desenvolvimento nas seguintes instituições: RURALTUR, ABEOC, 
SINDGTUR, ADVB, ABARE e Fórum das IES. Nenhum representante da 
ABEOC compareceu, pela segunda vez consecutiva, para apresentar os 
projetos em desenvolvimento no âmbito da entidade. A representante do 
RURALTUR informou que estão em andamento no âmbito do Sindicato 
projetos pedagógicos e com vinculação a vários roteiros integrados; o projeto 
Turismo Rural e Escola; o Festival do Turismo Rural e o Salão do Turismo do 
Centro Oeste. Todos são projetos que visam a conscientizar a população para 
a importância do turismo rural, por meio da divulgação de seus produtos, 
serviços e equipamentos para os mais diversos públicos. Além disso, o 
sindicato tem enveredado esforços visando à implantação da sinalização 
turística no meio rural e a aprovação da Lei do Turismo Rural no DF. Em 
seguida, passou-se à apresentação do SINDGTUR. Maria José informou que o 
Sindicato está realizando um processo de planejamento estratégico e 
realizando oficinas de educação patrimonial. Maria José ressaltou, ainda, que o 
Sindicato apoiou a Setur/DF no diagnóstico da situação atual da sinalização 
turística, bem como na inauguração dos novos Centros de Atendimento ao 
Turista – CATs. Na apresentação seguinte, da ADVB, Newton Garcia informou 
que, embora a representação da Associação no DF tenha apenas 4 anos, 
vários projetos já foram desenvolvidos e estão em andamento. Dentre os que 
estão em andamento, o Prêmio Top de Turismo Centro Oeste, que tem o apoio 
da Setur/DF e visa a premiar boas práticas e iniciativas inovadoras no 
desenvolvimento do turismo; os almoços mensais de negócios; a campanha 
para Brasília receber a abertura da Copa 2014, que está mobilizando todo o 
setor produtivo do turismo local e a comunidade com esta finalidade; o portal 
Cidade de Brasília, com informações sobre estudos, produtos, serviços e 
equipamentos turísticos no DF e que já está em fase de desenvolvimento, além 
da coordenação da Câmara Temática de Competitividade do Condetur/DF. O 
Secretário de Turismo, Otávio Neves, perguntou se a ADVB tinha 
conhecimento do portal WWW.venhaparabrasilia.com.br. Newton Garcia 
respondeu que São Paulo, por exemplo, possui mais de 10 portais com 
informações sobre o destino. O representante da ABARE, em sua 
apresentação, informou que o foco de atuação da instituição está nas áreas de 
transporte terrestre, lacustre, eventos e hospedagem, ou seja, tudo o que 
envolve receber o turista. Destacou como projeto iniciado no ano passado o 
“Brasil Visita Brasília”, além do trabalho que vem sendo feito em relação à 
criação de uma legislação sobre transporte turístico em âmbito federal e 
distrital. Veloso ressaltou, também, o empenho da ABARE em lançar a Semana 
de Turismo Náutico, em julho do próximo ano. O representante do Fórum das 
IES falou sobre sua preocupação em que as instituições somem esforços em 
prol do desenvolvimento do turismo no DF e que sejam evitadas as 
duplicidades de ações, tendo em vista que todas as instituições do 
Condetur/DF são parceiras. Em seguida, o Secretário de Turismo passou à 
discussão do segundo item da pauta referente à II – Apresentação do projeto 
Copa 2014. Jair de Faria, do Comitê-Executivo da Copa 2014 do GDF, 
apresentou a estrutura do Comitê, que contempla a participação de todas as 
Secretarias de Estado envolvidas no processo, inclusive a de Turismo, além 



dos investimentos previstos e intervenções urbanas. Os investimentos são 
voltados, principalmente, para a construção do estádio e mobilidade urbana. 
Em seguida, o Secretário passou à discussão do terceiro item da pauta 
referente a III – Apresentação do Planejamento Estratégico da Setur/DF. A 
Subsecretária de Políticas de Turismo da Setur/DF, Ariadne Bittencourt, 
apresentou, entre outras informações: 1) que o plano estratégico contempla a o 
período da gestão atual (2011-2014); 2) que foi elaborado com a parceria e 
utilizando a metodologia sugerida pela Secretaria de Planejamento do DF; 3) 
que foram construídos o mapa estratégico, o painel de indicadores e o quadro 
de ações estratégicas. Além disso, Ariadne informou que os segmentos que 
serão trabalhos prioritariamente pela Setur são os mesmos já definidos no 
Plano de Desenvolvimento Integrado do Turismo Sustentável – PDITS, são 
eles: Arquitetônico, Cívico, Negócios e Eventos. Em seguida, Felipe Lima, 
Diretor de Planejamento e Gestão da Setur/DF apresentou as ações que serão 
executadas ao longo dos próximos quatro anos para que a Setur cumpra sua 
missão estabelecida no planejamento, de “Desenvolver o turismo no Distrito 
Federal a partir do fomento e promoção de produtos e serviços com articulação 
entre o poder público e setor privado”. Felipe, na apresentação, fez a 
comparação entre o planejamento estratégico da Secretaria e o Planejamento 
Estratégico do Destino Indutor, mostrando que todas as ações do Plano do 
Destino estão contempladas no planejamento da Secretaria. Em seguida, 
Ariadne Bittencourt apresentou as metas e desafios da Setur/DF para esta 
gestão. São as metas: 1) Aumentar o fluxo em 30% de turistas nacionais e 
internacionais; 2) Aumentar de 2 para 3 dias o tempo de permanência do turista 
no DF; 3) Aumentar em 20% a quantidade de propostas deliberadas no 
Condetur/DF oriundas das Câmaras Temáticas; 4) Realizar  9 ações por ano 
de promoção nacional e internacional do destino Brasília-DF; 5) Qualificar 40% 
dos profissionais ligados às atividades características do turismo; 6) Aumentar 
10% da receita dos próprios da Secretaria por meio de captação de eventos 
(CCUG e Pavilhão); 7) Ampliar em 200% o quadro de servidores efetivos na 
Setur/DF;8) Melhorar a infraestrutura dos equipamentos turísticos em 50%; 9) 
Adequar a gestão do turismo com indicadores de monitoramento no destino 
Brasília-DF em 100%. São os desafios: 1) Aumento do fluxo e permanência do 
turista nacional e internacional no destino; 2) Imagem turística positiva 
internalizada pelo morador e visitante; 3) Melhoria da qualidade dos 
equipamentos e serviços turísticos; 4) Exposição positiva do destino Brasília 
(nacional e internacional); 5) Organização da atratividade do destino, 
priorizando segmentos (atrativos âncoras); 6) Brasília com destino turístico 
estruturado; 7) Conhecimento do destino sob os aspectos  - político,  
econômico, sociocultural e ambiental. Em seguida, o Secretário passou à 
discussão do quarto item da pauta referente a IV – Proposição da Comissão 
de Ética para alteração do Regimento Interno. Conforme demandado na 
reunião anterior, a Comissão de Ética do Conselho apresentou uma sugestão 
para formalizar a incorporação do Grupo Gestor enquanto Câmara Temática de 
Competitividade. Neste sentido, a Comissão de Ética redigiu uma proposta 
prevendo a solução não apenas para o Grupo Gestor, mas para outros Grupos 
de Trabalho que possam surgir por meio de demandas do Ministério do 
Turismo. Assim, a proposta apresentada foi:  



“Art. 28. Grupos de trabalho instituídos pelo Ministério do Turismo poderão ser 
incorporados como Câmara Temática com quantidade de Conselheiros 
superior a (06) seis. 

I – Estes grupos de trabalho deverão deliberar apenas sobre os assuntos pré-
definidos pelo Ministério; 

II – Estas Câmaras serão automaticamente extintas com a conclusão das 
discussões dos assuntos pré-definidos; ou por sugestão de qualquer 
Conselheiro e aprovada pelo Plenário, caso incorra em desvio de função e 
descumprimento de seus objetivos; 

III – Instituições que não compõem o Conselho poderão compor estas Câmaras 
na qualidade de convidadas, sem direito a voto; 

IV – Estas Câmaras deverão cumprir o disposto no Art. 27 deste Regimento.” 

O conselheiro José Wilson sugeriu que, no caput do artigo, ao invés do termo 
“incorporado” fosse utilizada a expressão “inserido como”, para dar mais 
clareza ao que se pretende. O Secretário de Turismo colocou a proposta em 
votação, sendo aprovada por unanimidade e com o texto sugerido pela 
Comissão de Ética. Em seguida, o Secretário passou à discussão do quinto 
item da pauta referente a V – Assuntos gerais. Otávio Neves falou da 
participação da Setur/DF no Salão de Turismo; da inauguração dos Centros de 
Atendimento ao Turista – CATs dos Setores Hoteleiros Sul e Norte; da 
chamada pública para criação do Observatório do Turismo, que está publicada 
no site da Setur/DF e em jornais de grande circulação; sobre o Seminário 
ECAD, que será realizado no dia 29 de agosto com o objetivo de debater sobre 
os critérios de cobrança utilizados pelo referido escritório; além da suspensão 
da normativa então vigente sobre transporte turístico, medida adotada pela 
Secretaria de Transportes para lançar uma nova legislação mais abrangente e 
mais coerente com as necessidades do setor. Na oportunidade, Beatriz 
Guimarães, presidenta eleita da ABARE sugeriu que fosse realizada uma ação 
junto à Confederação Nacional dos Bispos do Brasil – CNBB para que os 
jovens católicos que participarão do encontro mundial que terá sede no Rio de 
Janeiro em 2013 possam visitar Brasília. Na sequência, sem mais nenhum 
assunto a tratar, o Secretário de Turismo agradeceu a presença de todos, 
encerrando a segunda reunião ordinária do Condetur, da qual lavrei a presente 

ata, que segue assinada por mim, Felipe Lima , que a 
secretariei e pelo Secretário de Turismo Luís Otávio Neves 

que a presidiu. 


