ATA DA 12ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE
DESENVOLVIMENTO DO TURISMO DO DISTRITO FEDERAL –
CONDETUR/DF

Aos doze dias do mês de dezembro do ano de dois mil e onze, às catorze
horas e trinta minutos, no Salão Nobre do Palácio do Buriti, em Brasília,
fizeram-se presentes os seguintes conselheiros para a Décima Segunda
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/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; a senhora Beatriz Guimarães Borges,
representando a Associação Brasiliense de Agências de Receptivo –
ABARE/DF; o senhor Tiago Tavares, representando a Associação Comercial
do Distrito Federal – ACDF; o senhor Delfim Almeida, representando o Brasília
e Região Convention & Visitors Bureau; a senhora Aparecida Vieira,
representando o Serviço Brasileiro de Apoio à Micro e Pequena Empresa –
SEBRAE/DF; o senhor Neio Campos, representando o Centro de Excelência
em Turismo da Universidade de Brasília – CET/UnB; o senhor Miguel Batista
Ribeiro Neto, representando a Secretaria de Estado de Cultura do DF; o senhor
José

Wilson

da

Silva,

representando

a

Secretaria

de

Estado

de

Desenvolvimento Urbano e Habitação do DF; o senhor José Agmar de Sousa,
representando a Secretaria de Estado de Planejamento e Orçamento do DF; o
senhor Marcelo Alvim, representando a Secretaria de Estado de Fazenda do
DF; o senhor Luís Otávio Rocha Neves, Presidente do Condetur/DF e a
senhora Valéria Carvalho, Assistente da Secretaria Executiva do Condetur/DF.
Representando a Secretaria de Estado de Turismo do DF estavam presentes,
ainda, a senhora Subsecretária de Políticas de Turismo da Setur/DF Ariadne
Bittencourt; as senhoras Jucimar Aparecida,

Diretora de Regionalização e

Produção Associada ao Turismo e Deniza Gurgel; Assessora de Comunicação
Social, o Especialista em Políticas Públicas e Gestão Governamental senhor
Bruno Ceratti; a senhora Amanda Figueiredo, Assistente Administrativo da
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SUPOT/Setur e a senhora Elizete de Souza, da Gerência de Informática.
Estavam presentes a senhora Maria Auxiliadora Fernandes, representando a
Secretaria de Estado de Planejamento e Orçamento do DF; a senhora Ieda
Borges, representando o segmento da Melhor Idade no DF; o senhor Gerson
Junior, representando a Secretaria de Estado do Trabalho; a senhora Damares
Barreto, representando o Sindicato dos Guias de Turismo do DF –
SINDGTUR/DF; a senhora Maria Rafael, representante do Sindicato de Hotéis,
Restaurantes, bares e Similares do Distrito federal – SINDHOBAR; a senhora
Anna Laurindo, representante do Brasília e Região Convention & Visitor
Bureau; e as senhoras Karen Basso, do Centro de Excelência em Turismo/UnB
e Erika Miguel de Jesus, do SEBRAE/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 ao item II da pauta: – Apresentação da pesquisa “Estudo de
Oportunidades de Investimentos para o Turismo no DF”.

O projeto foi

executado pelo Centro de Excelência em Turismo da Universidade de Brasília
a pedido do Sebrae/DF e foi apresentado pelo Professor Neio Campos e pela
senhora Karen Basso. Realizado entre dezembro de 2009 e outubro de 2010,
o projeto reuniu informações amplas e variadas sobre as categorias que
integram a atividade turística no destino Brasília, visando subsidiar novos
investimentos, negócios e ações, com abordagem dirigida às potencialidades
existentes em curto e médio prazo, organizadas em fichas técnicas e matrizes
de análise. O Professor Neio concluiu afirmando que a expectativa gerada pelo
trabalho é que a análise do conteúdo da dinâmica do Turismo possa fornecer o
ambiente propício para que novas idéias floresçam e convertam-se em
empreendimentos coroados de sucesso. Os presentes parabenizaram a
iniciativa e ressaltaram a relevância do trabalho para o trade turístico do DF. A
senhora Aparecida Vieira Lima, representante do Sebrae/DF ressaltou o
empenho do CET/UnB na execução da pesquisa e a importância da construção
de bases de dados para orientar os investimentos na área e o desenvolvimento
da atividade no destino Brasília. O presidente do Condetur/DF passou ao
segundo tópico, V – Apreciação da mudança de periodicidade das reuniões
do Condetur/DF, de acordo com o estabelecido na Lei 4585/2011. Foi
esclarecido aos presentes que a referida lei, publicada em catorze de julho do
2

corrente ano, em seu Artigo 5º determina que “o número de reuniões será
fixado de acordo com a necessidade do órgão colegiado, devendo,
obrigatoriamente, ser realizada no mínimo uma reunião mensal”. Em
obediência ao dispositivo legal, foi aprovado por unanimidade que as reuniões
do Condetur/DF passarão a ser mensais, com a duração prevista de duas
horas e que o calendário proposto para o próximo ano será encaminhado pela
Secretaria Executiva à todos os Conselheiros. Em seguida o senhor Luis
Otávio tratou do quarto ponto de pauta, IV - Lançamento do Boletim de
Monitoramento da Setur. O presidente do Condetur/DF solicitou à Diretora de
Monitoramento da Subsecretaria de Políticas de Turismo que apresentasse o
documento, que já constava em versão impressa das pastas dos conselheiros,
o que foi prontamente atendido. A Diretora informou que aquela era uma
primeira iniciativa da Setur de viabilizar um instrumento que agrupasse as
pesquisas realizadas ao longo do ano, pelo próprio órgão gestor ou oriundas de
fontes secundárias. Disse ainda que o Boletim de Monitoramento divulgava
resultados sobre a visitação de alguns atrativos do Distrito Federal e sobre
desempenho anual do Centro de Convenções Ulysses Guimarães e do
Pavilhão de Eventos do Parque da Cidade. Dele constavam, ainda, os
resultados de pesquisas aplicadas no 6º Salão do Turismo, da pesquisa de
conhecimento dos monumentos de Brasília e das pesquisas de perfil e hábitos
dos turistas que procuram os Centros de Atendimento ao Turista. Constava do
documento dados de pesquisa sobre o parque hoteleiro do Distrito Federal e
suas perspectivas de crescimento. O Secretário de Turismo informou que o
Boletim de Monitoramento passará a ser apresentado trimestralmente em dois
mil e doze. A iniciativa foi elogiada pelos conselheiros. Em seguida passou-se
ao item III – Validação do texto da política de Turismo do Distrito Federal.
A pedido do presidente, o tópico foi apresentado pela Subsecretária de
Políticas de Turismo, senhora Ariádne Bittencourt, que informou que constava
da pasta dos conselheiros a Nota Técnica SUPOT/SETUR nº 2/2011, que
esclarecia sobre a incorporação das sugestões dadas pelos membros do
Condetur/DF ao texto proposto pela Setur. Após a apresentação, o texto final
foi aprovado por unanimidade pelo plenário. VI – Reativação do Fundo de
Fomento à Indústria do Turismo do Distrito Federal. Foi apresentada uma
minuta do Decreto de reativação do Conselho de Administração do Fundo, com
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os respectivos membros, a saber: Secretário de Estado de Turismo,
Subsecretário de Políticas de Turismo, Subsecretário de Infraestrutura
Turística, Brasília e Região Convention & Visitors Bureau, Associação
Brasileira da Indústria de Hotéis no DF e Associação Brasiliense das Agências
de Receptivo. A proposta foi colocada em votação, sendo aprovada por
unanimidade. VII – Reposicionamento sobre o Plano de Desenvolvimento
Integrado do Turismo Sustentável. Instada pelo Presidente,

a senhora

Subsecretária de Políticas de Turismo, Ariádne Bittencourt esclareceu que, por
indicação do Ministério do Turismo, o referido Plano terá que ser revisado, com
o objetivo de adequá-lo às novas diretrizes daquele órgão. Questionada pela
representante do SEBRAE/DF sobre como se dará o processo, informou que
haverá necessidade de contratação de consultoria para a execução do
trabalho, tendo em vista sua extensão e complexidade, ainda que a maior parte
dos estudos que o subsidiaram possam ser aproveitados. I - Apresentação de
projetos de interesse turístico em desenvolvimento nas seguintes
instituições: ABRASEL, SINDHOBAR, CET/UnB, Fecomércio, SINDETUR,
FIBRA e ABIH. O presidente do Condetur/DF convidou os representantes das
entidades em tela que iniciassem suas apresentações. Foi definido, em função
da extensa pauta e da ausência de alguns representantes de entidades, que
apenas a ABRASEL e o SINDHOBAR realizariam suas apresentações no
momento. O representante da ABRASEL, senhor Jaime Recena, apresentou o
histórico da instituição e esclareceu sua importância para a organização e o
crescimento do setor no DF. Em seguida, passou a palavra para a senhora
Elizângela Barros Silva, Executiva da ABRASEL/DF, que relatou os principais
projetos da instituição em andamento. O representante do SINDHOBAR,
senhor Clayton Machado, foi convidado a apresentar os projetos de sua
instituição. O conselheiro apresentou a estrutura da instituição e relatou as
realizações, apresentando dados sobre o desenvolvimento das atividades
correlacionadas e seus impactos econômicos. As apresentações do CET/UnB,
ABIH, Fecomércio, do SINDETUR e da FIBRA, que também constavam da
pauta, foram adiadas e deverão constar da pauta das reuniões ordinárias a
partir de fevereiro de 2012. Após, conselheiro Tomas Ikeda fez um breve
comentário sobre o desempenho do setor hoteleiro, ressaltando que a
ocupação média atingida
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no corrente ano foi uma das melhores para o

segmento, atingindo sessenta e um por cento. Entretanto, revelou preocupação
com o ano vindouro, devido ao baixo número de eventos de grande porte nas
agendas do Centro de Convenções Ulysses Guimarães e do Pavilhão de
Eventos. Retomando a pauta, o Presidente tratou do item VIII – Assuntos
gerais. Os conselheiros participantes da Comissão de Ética foram convidados
a apresentar os processos números 510.000.054/2011 e 510.000.403/2011,
que tratavam da solicitação de inclusão do Sindicato das Empresas de
Promoção, Organização, Produção e Montagem de Feiras, Congressos e
Eventos do Distrito Federal – SINDEVENTOS e da Secretaria de Estado de
Transportes, respectivamente, no Condetur/DF. O senhor Delfim Almeida,
representante do Brasília e Região Convention & Visitors Bureau relatou os
processos, esclarecendo que os pareceres da Comissão de Ética, em ambos
os casos, foram favoráveis ao pleito. Foi feita uma ressalva, em relação do
SINDEVENTOS, da necessidade da apresentação do registro sindical junto ao
Ministério de Trabalho e Emprego, o que foi atendido de imediato. Concluído o
relato, as solicitações foram apresentadas à apreciação do plenário, que
aprovou por unanimidade o parecer do relator. O Conselheiro Delfim informou,
ainda, que em viagem a São Paulo, recebeu diversos elogios a respeito da
campanha que o DF fez na televisão daquela cidade, a respeito de Brasília.
Ressaltou que os elogios foram muito significativos pois mostram que o
caminho certo está sendo seguido, tendo em vista que aqueles interlocutores
normalmente criticam negativamente a cidade. Na seqüência, sem mais
nenhum assunto a tratar, o Secretário de Turismo agradeceu a presença de
todos, encerrando a décima primeira reunião ordinária do Condetur, da qual
lavrei a presente ata, que segue assinada por mim, Valéria Carvalho,
que a secretariei e pelo Secretário de Turismo, Presidente do Condetur/DF,

Luís Otávio Neves
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que a presidiu.

