ATA DA 8ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE
DESENVOLVIMENTO DO TURISMO DO DISTRITO FEDERAL –
CONDETUR/DF
Aos vinte e nove dias do mês de abril 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 Oitava 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 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 Antônio 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 Damares Rodrigues Barreto, representando o
Sindicato dos Guias de Turismo do Distrito Federal – SINDGTUR/DF; a
senhora Aparecida Vieira, representando o Serviço Brasileiro de Apoio à Micro
e Pequena Empresa – SEBRAE/DF; o senhor Neio Lúcio de Oliveira Campos,
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; a
senhora Valquíria Pereira Aires, representando a Secretaria de Estado de
Desenvolvimento Econômico do DF; o senhor Gilbert Santos Lima,
representado a Secretaria de Estado de Governo do DF; o senhor José Agmar
de Souza, representando a Secretaria de Estado de Planejamento e
Orçamento do DF; a senhora Jaqueline Martins, 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; a
senhora Cristina Freyer, representando a Secretaria de Estado de Fazenda do
DF; o senhor Eduardo Lopes, representando a Secretaria de Estado de
Trabalho 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 Felipe Lima, Valéria Machado,
Jucimar Mattos, Meyre France, Paulo de Tarso, Janaína Vieira, Ariadne
Bittencourt, Eliane Brasil, Cláudia Ferreira e Bruno Ceratti, da Secretaria de
Turismo do DF e os senhores Heder Rosa e Geyriston Gomes, da Secretaria
de Esporte do 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 – Aprovação
das datas das próximas reuniões ordinárias. O Secretário-Executivo do
Condetur/DF, Geraldo Bentes, apresentou a proposta da Secretaria-Executiva
para as datas de todas as reuniões ordinárias de 2011, após pedido de

alteração, por parte do plenário, da data da reunião de Junho, foi aprovada por
unanimidade as seguintes datas: 15/06, 24/08, 19/10 e 14/12, todas às quartasfeiras às 14h30. Em seguida, o Secretário de Turismo sugeriu que o segundo
item da pauta fosse repassado para o final da reunião, o que foi aprovado pelo
plenário. Assim, passou à discussão do terceiro item da pauta referente à III –
Análise da composição das Secretarias do GDF que foram
desmembradas. Como este assunto é oriundo da reunião ordinária anterior, o
Secretário de Turismo perguntou se havia alguma objeção ou comentário ao
parecer técnico redigido pela Diretoria de Planejamento e Gestão da Setur/DF
que recomendava a inclusão apenas da Secretaria de Meio Ambiente e
Recursos Hídricos como membro efetivo do Condetur/DF. Henrique Severien
ressaltou sua preocupação em assegurar a proporcionalidade dos membros
em 65% de instituições do setor produtivo e 35% do poder público. Felipe Lima
lembrou que a proporcionalidade continuaria garantida, caso fosse votada pela
inclusão da Secretaria de Meio Ambiente, levando em consideração que o
Sindicato das Empresas de Turismo do DF – Sindetur/DF foi incluído na última
reunião ordinária de 2010. O parecer técnico foi colocado em votação, sendo
aprovado por unanimidade. Desta maneira, a partir desta reunião ordinária, a
Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Recursos Hídricos – SEMARH/DF
passa a ser membro efetivo do Conselho. Em seguida, o Secretário passou à
discussão do quarto item da pauta referente a IV – Agenda de trabalho da
Câmara Temática de Competitividade. O Secretário leu a agenda das
próximas reuniões ordinárias da Câmara no primeiro semestre de 2011,
definidas para: 6 e 20 de maio; 3 e 17 de junho; 1, 14 e 19 de julho. Em
seguida, Ariadne Bittencourt, Subsecretária de Políticas de Turismo da
Setur/DF, explicou que a agenda que estava sendo proposta, para tratar
questões de legislação, originou da demanda do grupo em submeter propostas
referentes a problemas de legislação ao Senado Rodrigo Rollemberg. Neio
Campos colocou que é necessário diferençar Grupo Gestor de Câmara
Temática de Competitividade. Felipe Lima lembrou que está sendo seguida
uma deliberação da quarta reunião ordinária do Conselho, onde ficou definido
que a Câmara Temática de Competitividade seria o próprio Grupo Gestor
representado dentro do Condetur. Neio Campos colocou que deve haver o
Grupo Gestor e, em paralelo, uma Câmara Temática de Competitividade que
siga a composição prevista em Regimento de apenas seis membros. Ítalo
Mendes lembrou que, de fato, o que foi aprovado na quarta reunião ordinária
do Condetur foi que a Câmara Temática de Competitividade absorveria o
Grupo Gestor e, se for o caso de retroceder e desmembrá-los, deve-se analisar
a real necessidade da existência destas duas instâncias. Para Henrique
Severien, Grupo Gestor e CT Competitividade seriam duas instâncias
diferentes, onde a primeira teria maior liberdade de discussão e a possibilidade
de convidar outras instituições, por exemplo, e a segunda teria limite de temas
e de número de participantes. Henrique propõe que exista o Grupo Gestor
como instância de discussão e CT Competitividade enquanto instância de
validação. Aparecida Vieira concorda que deveria haver duas instâncias
distintas e ressaltou que o Grupo Gestor tem funcionado bem, sem limites de
pautas e sugere que sejam definidas seis instituições para constituírem a CT
Competitividade. Ítalo Mendes perguntou se o que está sendo debatido é a
criação de dois grupos ou a reformulação do que já existe e Neio Campos
informou que seu posicionamento é de que sejam dois grupos distintos, já que,

de acordo com Neio, a Câmara Temática (CT) existe para responder à
demandas do Conselho e deve funcionar dentro das normas regimentais,
enquanto o Grupo Gestor não deveria estar vinculado ao Conselho. Felipe
Lima sugeriu colocar a questão como pauta da próxima reunião ordinária e
lembrou que a formatação atual do Grupo Gestor enquanto CT de
Competitividade foi uma recomendação do Ministério do Turismo, que
participou tanto de reuniões do Grupo Gestor quanto de reuniões do
Condetur/DF se posicionando neste sentido. Neio Campos solicitou ao
presidente do Conselho que coloque o assunto na pauta da próxima reunião
ordinária, mas sem a presença do Ministério do Turismo. José Wilson opina
que o Ministério do Turismo deve ser ouvido na próxima reunião ordinária,
embora a decisão final por cumprir a orientação ou não seja do Plenário.
Geraldo Bentes ponderou que duas questões devem ser votadas: 1) se o
assunto entra ou não na pauta da próxima reunião ordinária e 2) se convoca ou
não o Ministério do Turismo. O Secretário-Executivo, Geraldo Bentes, colocou
a primeira questão em votação, sendo aprovada por unanimidade. Desta
maneira, a situação do Grupo Gestor enquanto Câmara Temática de
Competitividade será colocada na pauta da próxima reunião. Em relação à
segunda questão, Aparecida Vieira se manifestou contrária à participação do
Ministério na próxima reunião. Henrique Severien, Otávio Neves e José Wilson
defenderam a participação do Ministério. A participação do Ministério na
próxima reunião ordinária, ao final, foi aprovada. Em relação à agenda sugerida
para discussões prévias sobre as questões de legislação que serão submetidas
ao Senador Rodrigo Rollemberg, Neio Campos sugeriu que elas não fossem
levadas adiante enquanto não for definida a situação do Grupo Gestor. Felipe
Lima sugeriu que a agenda fosse mantida para que não se perca o prazo da
reunião com o Senador. Henrique Severien e Weber Mesquita também se
manifestaram favoráveis à manutenção da agenda proposta. Tiago Tavares
sugeriu que deveria ser fixada em regimento a obrigatoriedade da manutenção
da composição atual nas proporções de 65% de entidades do setor privado e
35% de entidades do poder público e que sejam evitados os retrocessos e as
rediscussões de assuntos já debatidos e definidos em plenário. José Wilson
argumentou que o assunto referente ao Grupo Gestor não está sendo
rediscutido, apenas está sendo esclarecido aos novos integrantes do Conselho.
Otávio Neves opinou que é necessário seguir com as discussões e manter a
proposta da agenda para que o documento a ser apresentado ao Senador seja
concluído. Após a colocação do Secretário de Turismo, a proposta da agenda
foi aprovada com duas ressalvas: 1) a reunião referente à “Regulamentação do
transporte turístico” foi transferida para o dia 24 de maio, por sugestão de
Weber Mesquita e 2) que não sejam consideradas reuniões da CT
Competitividade. Em seguida, o Secretário passou à discussão do quinto item
da pauta referente a V – Criação da Câmara Temática de Propostas ao
PDOT. Felipe Lima esclareceu que a intenção na criação desta CT é que sejam
consolidadas as propostas ao Plano Diretor de Ordenamento Territorial do DF PDOT do setor produtivo do turismo como um todo para apreciação da
Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Habitação, e não que sejam enviadas
propostas individuais. José Wilson esclareceu que o PDOT não está sendo
reformulado, mas sim atualizado e foi a favor da idéia de criação da CT. Ele
lembrou, ainda, que o Plano de Preservação do Conjunto Urbanístico de
Brasília – PPCUB também está em processo de atualização. Geraldo Bentes,

então, sugeriu que fosse criada uma CT de propostas ao PDOT e ao PPCUB.
José Wilson informou que, muito provavelmente, o prazo final para envio de
propostas aos referidos planos é o final de maio, mas ficou de enviar à
Secretaria-Executiva do Conselho qual é, de fato, este prazo. Após os
esclarecimentos, o Secretário-Executivo do Conselho colocou em votação a
criação da Câmara Temática de Propostas ao PDOT e ao PPCUB, sendo
aprovada por 12 votos. Em seguida, foram escolhidos como membros desta CT
as seguintes instituições: SETUR/DF, ABRASEL/DF, ACDF, ABIH e Fórum das
IES. A Secretaria de Planejamento do DF manifestou interesse em participar
como convidado. Em seguida, o Secretário passou à discussão do sexto item
da pauta referente a VI – Reativação da Câmara Temática da Copa do
Mundo 2014. Felipe Lima esclareceu que a intenção é que esta CT realize um
planejamento estratégico, em parceria com a Secretaria de Planejamento e
Orçamento do DF, de suas atividades e competências logo nas duas primeiras
reuniões, em decorrência da multiplicidade de assuntos, da transversalidade do
tema e dos vários atores envolvidos e responsáveis pelo sucesso desta mega
evento. A intenção é que, logo no início, sejam definidas as atividades, os
prazos e os convidados desta CT para que o trabalho flua de maneira objetiva
e rápida. José Agmar informou que tem interesse em participar desta CT como
convidado, já que o assunto Copa 2014 é uma questão que envolve todo o
planejamento governamental. Henrique Severien perguntou como ficaria o
papel desta CT, tendo em vista que o assunto Copa tem sido tratado no âmbito
da Chefia de Gabinete do Governador - CHGAB. Otávio Neves informou que o
grupo da CHGAB não é oficial e que a CT Copa 2014 vai tratar de assuntos
pertinentes ao turismo. Weber Mesquita perguntou ao Secretário de Turismo se
Brasília ainda é concorrente à sediar o jogo de abertura da Copa. Otávio Neves
informou que sim e que os destinos mais cotados para sediar o jogo de
abertura são: Belo Horizonte, Brasília e Salvador. Além disso, de acordo com
Otávio, Brasília ainda é concorrente a sediar o Centro de Mídia da Copa 2014.
Em seguida, o Secretário colocou o modelo de reativação da CT Copa do
Mundo 2014 em votação, sendo aprovado por unanimidade. Em seguida, o
Secretário retornou à discussão do segundo item da pauta referente a II –
Encaminhamentos prioritários da Setur/DF. O Secretário de Turismo
apresentou todos os Subsecretários da Setur/DF e falou sobre a transferência
da Feira da Torre de TV, agendada para o sábado seguinte. Em seguida,
Otávio Neves informou os encaminhamentos que estão sendo considerados
prioritários na Setur/DF, a saber:
Questão
1) Legislação

2) Promoção
Promoção em
cidades com
voos direto de
Brasília

Providência adotada
1.1) A ser tratada no âmbito da CT de Competitividade, com
reuniões específicas para cada segmento (item 4 da pauta
da reunião)
2.1) Parceria com instituições do trade para realização de
ações promocionais
2.2) Acompanhamento das ações do Ministério do Turismo
em relação ao Plano de Marketing
2.3) A ser definido no Planejamento Estratégico,
aproveitando as ações de oportunidade

Responsável
Ariádne
Janaína
Ariádne
Janaína

Participação em
feiras
3) Copa do
Mundo
Segurança
Saúde
Transporte
público
4) Qualificação

2.4) Participação no Salão do Turismo, ABAV e Festival de
Gramado
3.1) Reativação da CT Copa do Mundo (item 7 da pauta da
reunião)
3.2) A ser tratado na Câmara Temática
3.3) A ser tratado na Câmara Temática

Ariádne
Ariádne

3.4) A ser tratado na Câmara Temática

Ariádne

4.1) Levantamento de informações e necessidades em
andamento. Tratativas com a SETRAB e MTUR em
andamento.

Meyre

Janaína
Ariádne

5) Infraestrutura
Torre de TV

5.1) Será interditada para reforma tão logo a nova feira seja
inaugurada. Previsão de inauguração dia:30/04/2011
5.2) Concurso de projeto para a praça sendo elaborado em
parceria com o Instituto dos Arquitetos do Brasil - IAB

Praça dos
Namorados
Calçadas, podas
de árvores,
5.4) Enviado ofício à Administração de Brasília solicitando
iluminação e
providências.
segurança dos
Setores
Hoteleiros
5.5) Tratativas com Colbert Martins em andamento para
Projeto Orla
garantir os recursos.
5.6) Avaliação da atual situação das placas de sinalização
em andamento, em parceria com o SINDGTUR
Sinalização
turística (Eixo
Monumental)

Centro de
Atendimento ao
Turista - CAT

Paulo
Paulo

GAB

Paulo
Ariádne

5.7) Tratativas com o DER em andamento

Paulo

5.8) Tratativas com a Secretaria de Transporte em
andamento

Paulo

5.9) Processo de contratação de pessoal em andamento

Paulo

6) Centro de Convenções Ulysses Guimarães
Normas de uso

6.1) Em fase de finalização. Será enviado ao trade para
contribuições.

Paulo

Acessibilidade

6.2) Implementação da sinalização em andamento

Paulo

Estacionamento

6.3) Em tratativas com o Iphan

Paulo

7) Observatório 7.1) Termo de referência finalizado e processo em
do Turismo
tramitação

Ariádne

Além destas questões, o Secretário informou que está em tratativas com a
Copa Airlines para veiculação de um vídeo promocional do destino Brasília nas
aeronaves dessa companhia. Antônio Velôso manifestou interesse em ter
acesso a estes vídeos para verificar o que está sendo veiculado. A
Subsecretária de Promoção e Eventos, Janaína Vieira, lembrou que a ABARE
enviou sugestões ao referido vídeo e todas as sugestões foram analisadas e
acatadas em sua íntegra. Antônio Velôso solicitou, ainda, que pudesse
participar das discussões referentes à reforma da Torre de TV e citou a
problemática enfrentada pelas vans no estacionamento do Aeroporto
Internacional JK, pois os policiais entendem que elas não podem utilizar os
estacionamentos destinados aos microônibus. Otávio Neves falou da

participação da Setur/DF na Feira Brite e do quanto o estande de Brasília foi
elogiado pela sua concepção e leiaute. Ítalo Mendes parabenizou ao Secretário
pelas respostas dadas às questões levantadas na reunião ordinária anterior.
Ítalo também informou que o Plano Nacional do Turismo – PNT está em
processo de reformulação e sugeriu que o Distrito Federal crie um Plano
Distrital de Turismo. Também parabenizou pela inauguração da nova linha de
ônibus do Aeroporto JK. Otávio Neves informou que está em andamento uma
parceria com o Instituto dos Arquitetos do Brasil – IAB para que seja realizada
uma avaliação, nos aspectos arquitetônicos, dos monumentos de Brasília. Este
diagnóstico servirá como base para futuras ações de fomento à atrativos da
Setur/DF. Dando andamento à definição do Conselho em dar espaço para que
cada instituição apresente suas atividades em prol do desenvolvimento do
turismo no DF, Felipe Lima conduziu um sorteio para definição da ordem das
apresentações nas próximas reuniões ordinárias. Ficou definido que na reunião
de junho apresentarão: ACDF, ABEOC, ABAV, Fórum das IES e ABBTUR; na
reunião de agosto apresentarão: RURALTUR, ABLA, SINDGTUR, ADVB e
ABARE; na reunião de outubro apresentarão: CONVENTION, ABRASEL,
SINDHOBAR, SEBRAE e CET/UNB; na reunião de dezembro apresentarão:
FECOMÉRCIO, SINDETUR, FIBRA e ABIH. Foram selecionadas apenas as
instituições do setor produtivo do turismo e cada entidade terá entre 15 a 20
minutos para apresentação. 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
pelo Secretário de Turismo Luís Otávio Neves
a presidiu.

, que a secretariei e
que

