
Aos vinte e quatro dias do mês de novembro do ano de dois mil e dez, às quinze 
horas, nas salas T5 e T6 do Centro de Convenções Ulysses Guimarães, Brasília, 
fizeram-se presentes os seguintes membros para a Quinta  Reunião Ordinária do 
Conselho de Desenvolvimento do Turismo do Distrito Federal – Condetur/DF: o senhor 
Ítalo Oliveira Mendes, representando a Associação Brasileira dos Bacharéis em 
Turismo – ABBTUR/DF; o senhor Tiago Monteiro 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 Damares Rodrigues Barreto e a Sra Ana Luiza Rabello, 
representando o Sindicato dos Guias de Turismo do Distrito Federal – SINDGTUR/DF; 
o senhor Clayton Faria Machado, representando o Sindicato de Hotéis, Restaurantes, 
Bares e Similares do Distrito Federal – SINDHOBAR; o senhor Neio Lúcio de Oliveira 
Campos, representando o Centro de Excelência em Turismo da Universidade de 
Brasília – CET/UNB; o senhor Álvaro Milton Lemos, representando o Fórum das 
Instituições de Ensino Superior do DF; a senhora Maria Edith, representando a 
Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico do DF; o senhor Wilson Costa 
Reis, representando a Secretaria de Estado de Educação do DF; a senhora Silvia 
Cristina Sardinha Maia e Sra Clotilde Paião, 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 do DF; o senhor José Agmar 
de Souza, representando a Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão do DF; o 
senhor Gustavo Deud Brum Alvim, representando a Secretaria de Estado de Trabalho 
do DF; Sr Weber de Oliveira Mesquita, representando a Associação Brasileira de 
Locadoras de Automóveis – ABLA; o senhor Fabio de Carvalho, representando da 
Federação do Comercio de Bens, Serviços e Turismo do Distrito Federal – 
FECOMERCIO/DF; a senhora Ana Cecília Maria Estellita e a senhora Jucélia Carla de 
Carvalho, representando da Secretaria de Estado da Fazenda; o senhor Marcelo 
Dourado, Coordenador do Turismo no Governo de Transição; a senhora Thusnelda 
Frick, representando a Secretaria de Estado de Turismo do DF, o senhor Ricardo 
Cerqueira, do Instituto de Assessoria para o Desenvolvimento Humano – IADH foi o 
Consultor indicado pelo Ministério do Turismo para acompanhar a realização desta 
reunião. Além dos conselheiros, estavam presentes os senhores Jaime Menin, 
Gustavo Arthur, Beatriz Pupe, Jefferson Matos, Maria Isabel, Solete Foizer, Emanuela 
Carneiro e Valéria Carvalho da Secretaria de Turismo – SETUR/DF. 
 
Sra. Thusnelda Frick inicia a reunião desejando Boa tarde a todos e solicitando que os 
titulares e/ ou suplentes tomem assento à mesa, em seguida faz uma introdução 
informando que essa é a quinta reunião ordinária do Conselho, e até o momento foram  
criadas cinco câmaras, uma extinta a do Regimento Interno  e 03 que estão 
funcionando a de competitividade formada pelo grupo gestor dos 65 destinos indutores 
do turismo , onde irá apresentar seus projetos, a câmara da Copa onde está sendo 
realizado um trabalho amplo que inclusive terá um seminário em parceria com o 
Sebrae que ira enriquecer o trabalho dentro da câmara e dentro da câmara da copa a 
divisão em grupos de trabalho e por fim a do pólo de cinema com o objetivo de fazer a 
implantação do pólo com área .Thusnelda Frick, apresentou Ricardo e passou a 
palavra , Ricardo por sua vez  falou do programa do ministério e sobre a gestão do 
turismo, dizendo que o Condetur tem dentro do ministério uma atenção diferenciada e 
merece essa atenção em Brasília, principalmente pelo tempo que permaneceu 
desativado e pelo trabalho realizado até agora além da sua agilidade referente aos 
trabalhos em andamento. Thus interrompeu Ricardo solicitando a palavra para 
apresentar os convidados, apresentando Marcelo Dourado, coordenador do governo 
de transição na área de turismo enfatizando a importância da sua presença e em 
seguida passou o microfone para Marcelo Dourado. 
Marcelo Dourado disse que ficou emocionado com o convite do Secretário Delfim para 
a presente reunião pois foi Secretário Adjunto de Turismo em 1996 e 1997 e 
Secretário em 1998, fazendo dobradinha com Rodrigo Rollemberg durante o governo 
democrático do professor Cristovam Buarque. Que o convite o remeteu à criação do 
CONTUR, criado pelo Decreto 18.622/97, precursor do CONDETUR. Ele ressaltou a 



importância da continuidade das idéias, independente da permanência das pessoas 
nos governos.  Falou do papel fundamental do CONDETUR para a integração entre o 
poder público e o trade. Ofereceu, em seguida, algumas informações sobre  os 
trabalhos da equipe de transição. Informou que já esteve no papel inverso em 1999, 
quando recebeu a equipe de transição comandada pelo Dr. Zagonel. Ressaltou a 
gentileza e disponibilidade do Secretário Delfim no atendimento ao Coordenador da 
Equipe de Transição, Dr. Geraldo Lourenço, e que as informações prestadas já 
compõem o relatório final que será entregue em vinte e cinco de novembro ao 
Governador Agnelo Queiroz. Disse ainda que haverá, às dezessete horas, uma 
reunião do subgrupo de turismo para a qual ele convidou o representantes do BC&VB 
, do CET/UnB, da ABARE e de representante do Ministério do Turismo. Que a primeira 
parte do relatório é um diagnóstico da situação atual e a segunda é propositiva, 
sugerindo ações de curto e médio prazo para o desenvolvimento do setor no DF. Ele 
conclui dizendo que entre as propostas elencadas está uma antiga reivindicação da 
destinação de um por cento do PIB do DF para o turismo, considerando que a 
atividade turística é responsável por dois por cento da arrecadação atual. Que o 
projeto de Lei Orçamentária encaminhado para a Câmara Legislativa do DF prevê, 
para 2011 uma dotação orçamentária que destina para investimento apenas treze 
milhões e novecentos mil, valores irrisórios quando se pretende levar a sério a 
atividade. Informa que acertou como trade para que todos ajudem a buscar emendas 
parlamentares locais e federais para suplementar o orçamento. E que o Senador 
Rodrigo Rollemberg já conseguiu colocar quarenta e oito milhões destinados ao 
Projeto Orla. Revela, ainda, que a meta, contando com emendas parlamentares, 
orçamento do GDF e verbas federais,  é chegar a  cento e cinqüenta milhões e que, aí 
sim a atividade poderá ser desenvolvida de forma séria, com recursos adequados.  
Relembrou a importância da participação de Brasília como cidade sede da Copa do 
Mundo,  para o qual a cidade precisa ser preparada. Outra questão tratada no 
subgrupo de turismo da equipe de transição foi a destinação de dois por cento da 
verba de publicidade e propaganda da Secretaria de Estado de Comunicação para a 
divulgação de Brasília como destino turístico. Que o ponto mais importante da 
proposta é a destinação de um por cento da arrecadação para o turismo. Marcelo 
Dourado agradeceu novamente ao Secretário Delfim e à Secretária Executiva 
Thusnelda pela acolhida no CONDETUR e ressaltou que se emocionava de 
reencontrar, ainda trabalhando pelo turismo no DF, várias pessoas com quem 
trabalhou nos anos noventa. E que, independente do nome escolhido para comandar a 
SETUR no próximo governo, o importante é que se garantam recursos orçamentários 
para o desenvolvimento da atividade, visto que o Governador eleito Agnelo Queiroz já 
se comprometeu a tratar o desenvolvimento do turismo como prioridade. Informou que 
assim que forem liberados documentos da equipe de transição, eles serão tornados 
públicos através do BC&VB e despediu-se agradecendo novamente a acolhida.  A  
Secretária Executiva agradeceu a participação de Marcelo Dourado e informou que a 
questão orçamentária seria tratada em seguida, mediante a votação de reformulação 
da lei do FITUR, já com a proposta de destinação de um por cento  para o Fundo  
do Turismo, o que já garantiria alguma tranqüilidade financeira para o desenvolvimento 
da atividade.  Thusnelda Frick apresentou alguns novos representantes recém 
integrados ao Conselho, como Damares Rodrigues Barreto, do Sindicato de Guias de 
Turismo, Maria Edite, representante da Secretaria de Estado de Desenvolvimento 
Econômico e de Silvia Cristina Sardinha Maia, representante da Secretaria de Estado 
de Obras. A Secretária Executiva sugeriu que fosse alterada a ordem da pauta, 
deixando a nomeação da Comissão de Ética para o final,visando liberar os 
palestrantes convidados. Em seguida a palavra foi passada à Ricardo Teixeira, que fez 
a leitura da pauta e convidou a Professora Ana Cristina Chaves a iniciar sua 
apresentação “Um gol na educação”. (a apresentação está disponível na secretaria 
executiva da Setur/DF), Após a apresentação, Clayton Machado elogiou a proposta e 
afirmou que o Sindobar pode ser um grande parceiro no projeto.  Disse que um dos 
grandes problemas de sua área é a capacitação dos funcionários em outros idiomas 
visto que em Brasília, em termos nacionais, pagam-se bons salários e a rotatividade é 
grande, não havendo motivação na categoria em se qualificar. Então sugeriu que o 
GDF poderia intermediar uma parceria visando a colocação dos estudantes egressos 



do projeto nos estabelecimentos comerciais sem vínculo empregatício. Thusnelda 
Frick solicita uma reflexão das instituições representativas do setor de eventos, 
considerando que esses meninos podem desde já começar a trabalhar na 
estruturação e organização dos muitos eventos realizados em Brasília, que ocupa 
sempre uma posição de destaque no Brasil na realização de eventos. Como existem 
grandes projetos em perspectiva de captação vai haver um mercado bastante 
promissor. Sugeriu que Henrique Severien capitaneie a proposta e  colocou-se à 
disposição como voluntária para o treinamento dos estudantes, visto que é 
especialista na área. Weber Mesquita justificou-se pelo uso do notebook durante a 
reunião, explicando que estava participando on-line da abertura de projeto de cursos 
de capacitação  para a área de locação de veículos via teleconferência representando 
a ABLA. A professora Ana Cristina informou ainda que o projeto pretende formar 2014 
alunos até 2014 e que espera contar com o apoio da equipe do Governo de transição, 
após o que, agradeceu a todos os presentes. A seguir, Ricardo Teixeira chamou 
Narton Melo, que iniciou a apresentação sobre o Projeto Orla. (a apresentação está a 
disponível na secretaria executiva do conselho na Setur/DF). 
 Fábio de Carvalho apresentou-se como Presidente do Sindicato do Comércio 
Atacadista do DF, Vice–presidente da Federação do Comércio e suplente no 
CONDETUR. Cumprimentou a todos e parabenizou Marcelo Dourado por suas 
colocações, torcendo para que todas as verbas descritas ali sejam de fato destinadas 
ao turismo. Parabenizou Clayton Machado pelo apoio oferecido ao Projeto Gol de 
Educação. Ressaltou as qualidades do Projeto Orla e sua importância para a cidade, 
porém mostrou-se preocupado  com  o alto custo das obras, relembrando que as 
Parcerias Público Privadas, em que pese  serem uma boa idéia, ainda não ainda 
apresentam dificuldades na viabilização. Afirmou que é morador do Lago há várias 
décadas e conhece as dificuldades de operacionalização do projeto. Ainda assim, 
demonstrou interesse em conhecer o projeto com mais profundidade e colocou sua 
entidade à disposição. 
Marcelo Dourado pediu pra fazer duas observações com relação à apresentação de 
Norton, a primeira é que o Projeto Orla saiu sim do papel completando com a 
informação que o Pontão do Lago Sul é um dos pólos do projeto e que surgiu de uma 
idéia da Secretaria de Turismo e da Terracap, a outra observação é com relação aos 
finais de semana dizendo que as pessoas não ficam em Brasília, ficam apenas terça e 
quarta – feira, não somente à ocupação hoteleira mas, também com relação a 
atividade econômica da cidade , onde existe um “corte” a partir de quarta – feira, 
sugere incorporar o turismo cívico, cultural e outros produtos, complementa dizendo 
que existem 17 milhões para o Projeto Orla e enfatiza a importância de mais recursos.  
Acredita que uma das prioridades é o Projeto Orla para 2011 que é fundamental para 
dinamizar o fluxo turístico no período de baixa.    
Néio Campos parabenizou a idéia do projeto e enfatizou a importância dele e 
perguntou em que instancia de governo ele esta e em que tempo e termo de 
implantação, sugeriu que no próximo governo em uma das primeiras reuniões do 
Condetur possa ser discutido o projeto orla, em seguida convidou a todos a participar 
das oficinas de mobilização que faz parte do projeto de prevenção a exploração sexual 
de crianças e adolescentes pelo turismo.   
Jaime Menin lembrou que em 2008 teve uma campanha para começar a despoluir o 
lago e que viu uma provisão da Caesb de 18 milhões de reais por semestre para 
despoluir o lago que havia 9 barcas para transportar os turistas e que estas jogavam 
esgoto e o lixo dentro do lago, disse que foi conseguido 17 milhões que já esta 
empenhado e a disposição da Novacap, o prazo para publicar o edita é 10 de 
dezembro, disse que é bom porque no inicio da próxima gestão governamental, já 
estará trabalhando no projeto orla 3 com recursos suficientes para finalizá-lo a nível de 
infra-estrutura e completou dizendo que o projeto do Narton, está sendo trabalhado 
junto a Novacap tentando algumas alterações ligadas ä infra- estrutura, informou que 
hoje existe 19 milhões e 48 mil  já a disposição para trabalhar esse projetos e colocar 
a disposição da comunidade do Turismo, apenas esses elementos que é a sala 
sinfônica , o museu de artes raciais,o museu de artes modernas e a concha acústica 
acredita que se der continuidade a Fundação Roberto Marinho se encarregaria de 
viabilizar que esses fossem colocados a disposição de todos. Esses terrenos estão 



aguardando apenas a parte do poder publico da infraestrutura para botar pra 
funcionar. Sr Jaime Menin finaliza agradecendo a todos, passando a palavra para Sra 
Ana Cecília, disse boa tarde a todos e iniciou que também esta no governo de 
transição e entende que um grande problema é a interpretação adequadamente da 
Parceria Publico Privada - PPP e como aplica-la e que essa é uma questão da própria 
secretaria d tesouro nacional que discutiu esse ano em varias ocasiões como trabalhar 
com o PPP, continuou falando sobre melhorar o transporte entre cidades satélites 
onde existe uma população com pode aquisitivo para freqüentar eventos culturais para 
ter movimentação na cidade e diz ter projetos para trazer  o empresariado para o DF e 
mudar essa vocação e acredita que um trabalho conjunto pode mudar a cara da 
cidade.Darcy Junior falou em seguida dizendo que esta representando naquele 
momento a Abare especialmente a diretoria náutica e que agora existe uma diretoria 
formada por todos representantes e donos de embarcações que querem trabalhar com 
o turismo náutico e faz uma observação com relação ao PPP,citou o caso do pontão 
onde a empresa que administra o local priva os usuários e donos de embarcações a 
usarem o cais , afrontando a lei náutica que permite o embarque por questão de 
segurança em qualquer local, isso foi por não ter atentado em um detalhe no modelo 
de concessão e acredita que para que não se faça uma nova privatização da área em 
outros locais do lago e que hoje por questões mínimas não consegue desenvolver 
aquela área.Narton expôs que Todos devem ter acesso ao Lago Paranoá 
independente de sua condição financeira e social e isso é está em todos os projetos e 
todos os pólos. Disse que se o governo promove um projeto de forma ordenada se 
preocupando com essas questões das relações sociais promovendo o incentivo do 
turismo e a integração sócio cultural entre publico interno e externo naturalmente terá 
um investidor interessado e finalizou sua palestra passando a palavra pra Sra 
Thusnelda Frick solicitou a Sra Tatiana Ogliari para iniciar sua palestra sobre Brasília e 
seu potencial na copa (a apresentação está disponível na Setur/DF).Marcelo Dourado 
pediu desculpas e informou que precisa sair mais cedo já que tinha uma reunião äs 
17h00, em seguida passou a palavra para Thusnelda Frick que iniciou a eleiçao para a 
comissão de ética de acordo com regimento interno que prevê uma composição de 3 
conselheiros que serão escolhidos em plenário, são 3 membros onde pelo menos 1 de 
cada setor, as instituições que se manifestaram foi ABLA, Convention Bureau e ABAV, 
todas instituições privadas, desta forma a ABAV disse que participará em outra 
ocasião  e a Secretaria da fazenda se manifestou, dessa forma Thusnelda Frick 
perguntou se todos concordam , nenhuma discordância , então a comissão de ética 
está formada. Ricardo Cerqueira disse que agora teria a apresentação das câmaras 
temáticas, mostrando o avanço dos trabalhos até aqui, em seguida Thusnelda Frick 
falou sobre a câmara temática da Copa que tem como responsabilidade propor em 3 
segmentos ações de atuação no turismo: Infra estrutura, eventos e serviços, essas 
ações serão votadas no conselho e posteriormente encaminhadas a um possível 
comitê da copa, completou dizendo que é um projeto dinâmico e que o mais 
importante da copa é o que ela vai deixar para o setor, sobre a câmara de cinema , 
Thusnelda informou que após algumas reuniões foram tiradas algumas dúvidas e 
receberam um projeto que foi feito á muito anos atrás pela Novacap e está sendo 
discutido em cima desse projeto uma possível proposta de implementação do Pólo de 
Cinema, foi formalizada uma consulta a secretaria do meio ambiente do que fazer para 
transformar a essa área em uma área urbana para que o projeto efetivamente se 
concretize e destacou a importância de aproveitar as oportunidades , não apenas as 
produções que tem foco o cenário de Brasília, mas também aquelas que precisam do 
nosso cenário para desenvolver algumas das suas ações e passou a palavra para 
Cristiano Ramos que fez a apresentação sobre a câmara de competitividade. 
(apresentação está disponível na Setur) e Weber Mesquita segue falando sobre os 
problemas enfrentados pelo receptivo em Brasília (apresentação disponível na 
Setur).Thusnelda Frick sugeriu a criação de uma câmara temática para tratar dessa 
questão já que é complexa e envolve outros setores dentro do governo e que poderia 
fazer parte ABLA, ABARE , ABAV e RURALTUR e agregar a Secretaria de Governo e 
Secretaria de Fazenda e convidar o DFTRANS para fazer parte como convidado e 
completou citando o sindicato dos guias de turismo que são parceiros e prejudicados 
com essa questão do transporte, falou ainda da importância da participação da 



secretaria de turismo sugerindo Jaime Menin para integrar o grupo; Thusnelda Frick 
continuou dizendo que vai fazer a proposta por email e marcar a primeira reunião para 
tratar o assunto. Seguindo a pauta Jaime Menin falou sobre o novo decreto de gestão 
do Centro de Convenções Ulysses Guimarães e do Pavilhão de Exposições 
(apresentação esta disponível na Setur), após a apresentação Tiago Monteiro propôs 
que se estabeleça um prazo para a caução, informando que um dos problemas é que 
as pessoas fazem reserva dos espaços sem caução e depois desistem, inviabilizando 
a realização de outros eventos.   
Clayton Faria pediu a palavra e solicitou ao Jaime Menin que verificasse alguns artigos 
do documento em questão, artigo 16, sugerindo que reformule o texto informando de 
forma mais clara qual direito tem o contratante do espaço já que existem muitas 
reclamações das pessoas que utilizam os espaços ; outra questão está relacionada ao 
artigo 19 onde Clayton ressalta as dificuldades no trabalho dentro do espaço já que 
existe a necessidade de montagem de cozinha e infra estrutura básica para esse 
serviço e o artigo em questão proíbe o uso de explosivos, gases líquidos , tóxicos , 
combustíveis e equipamentos de fácil combustão, o último arquivo citado foi o 23 onde 
foi sugerido pelo Sr Clayton um espaço pré definido interno e externo para sinalização 
dos eventos, ressaltando a importância de informa claramente essas questões para 
que evitar problemas futuros de interpretação , e concordou com  o que Sr Tiago 
colocou a respeito dos prazos para fechamento dos eventos. Thusnelda Frick 
interrompeu propondo á todos que façam suas sugestões e encaminhem para o Sr 
Jaime Menin para que possa fazer o encaminhamento necessário no prazo 
estipulado.Jaime Menin informou que será designado em todos os eventos regionais, 
nacionais e internacionais um espaço dentro do Centro de Convenções para que fique 
alguém da ABARE, SINDOBHAR , ABRASEL e do Turismo Rural e entidades de 
classe para que possam vender seus serviços aos congressistas, em seguida Sra 
Thusnelda Frick propôs o envio do termo de referencia do observatório do turismo por 
email para que todos possam analisar e fazer suas criticas para  dar andamento após 
autorização da verba para contratar o serviço, continuou convidando a todos para o 
Seminário da Embratur ressaltando a importância do evento e da participação de 
todos, já que a Embratur está trazendo congressistas internacionais, em seguida 
passou a palavra para Caetana Franarin, que está organizando Seminário 
Internacional da Copa, Caetana convidou todos a participar do evento e ressaltou a 
participação nas trilhas do conhecimento que vai tratar especificamente do 
planejamento turístico.Thusnelda Frick finalizou a reunião enfatizando a importância 
da participação de todos nos eventos citados, agradeceu a presença de todos, 
encerrando a reunião , da qual lavrei a presente ata, que segue assinada por mim 

Emanuela Carneiro   que a secretariei e pela Secretária do 

Conselho Sra Thusnelda Frick        que a presidiu .     


