
ATA DA 9ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE 
DESENVOLVIMENTO DO TURISMO DO DISTRITO FEDERAL – 

CONDETUR/DF 
 

Aos treze dias do mês de junho 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 Nona 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 Carlos Alberto Vieira, representando a Associação 
Brasileira das Agências de Viagens – ABAV/DF; o senhor Newton Garcia, 
representando a Associação dos Dirigentes de Vendas e Marketing do Brasil – 
ADVB/DF; a senhora Elisângela Barros, 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 Edmilson Figueiredo, 
representando a Associação Brasiliense de Agências de Receptivo – 
ABARE/DF; o senhor Tiago Tavares, representando a Associação Comercial 
do Distrito Federal – ACDF; a senhora Anna Maria Marcondes Machado, 
representando a Associação Brasileira de Empresas de Eventos – ABEOC/DF; 
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 
Ana Luiza Rabelo, representando o Sindicato dos Guias de Turismo do Distrito 
Federal – SINDGTUR/DF; a senhora Maria Rafael, representando o Sindicato 
de Hotéis, Restaurantes, Bares e Similares do DF – SINDHOBAR; a senhora 
Aparecida Vieira, representando o Serviço Brasileiro de Apoio à Micro e 
Pequena Empresa – SEBRAE/DF; o senhor Francisco Maia, representando a 
Federação do Comércio de bens, Serviços e Turismo do DF – Fecomércio/DF; 
o senhor Cláudio Mendes, representando a ederação das Indústrias de Brasília 
– Fibra/DF; o senhor Domingos Spezia, representando o Centro de Excelência 
em Turismo da Universidade de Brasília – CET/UnB; o senhor João Batista 
Nogueira, representando o Sindicato das Empresas de Turismo do Distrito 
Federal – SINDETUR/DF; o senhor Afonso Almeida, representando a 
Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico do DF; o senhor Miguel 
Batista Ribeiro Neto, 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; o senhor Luís Otávio 
Rocha Neves e o senhor Felipe Bezerra de Lima, representando a Secretaria 
de Estado de Turismo do DF. Além dos conselheiros, estavam presentes os 
senhores Valéria Carvalho, Meyre France, Janaína Vieira, Ariadne Bittencourt, 
Eliane Brasil, Cláudia Ferreira e Bruno Ceratti, da Secretaria de Turismo do DF, 
e o senhor Lamarck Rolim, da Associação Brasileira das Agências de Viagens 
– ABAV/DF, além dos novos funcionários contratados para os Centros de 
Atendimento ao Turista - CATs. 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 do MTUR sobre a Câmara de Competitividade. A 
Coordenadora-Geral de Regionalização do Ministério do Turismo, Ana Clévia 
Lima, informou que a orientação inicial do Ministério do Turismo era que os 
Grupos Gestores dos 65 Destinos Indutores fossem compostos de membros do 
Conselho Estadual/Municipal e que o caso do DF é atípico porque, no ato de 
constituição do Grupo Gestor local, o CONDETUR/DF estava inativo, mas que, 
desta maneira, deveria ser buscada uma alternativa do Grupo estar vinculado 
ao Conselho. Felipe Lima lembrou que a sugestão apresentada no ano 
passado e que havia sido aprovada pelo plenário era de que o Grupo Gestor se 
tornasse a Câmara Temática de Competitividade do Conselho e que assim os 
trabalhos vinham sendo realizados desde então. Otávio Neves sugeriu, então, 
que fosse alterado o Regimento Interno do Condetur/DF para prever a 
incorporação definitiva do Grupo Gestor como Câmara de Competitividade, 
levando em consideração sua atual composição, que está em desacordo com a 
composição prevista em Regimento para as Câmaras Temáticas, de apenas 06 
membros. A sugestão foi aprovada por unanimidade, e a Comissão de Ética do 
Conselho irá se reunir para propor a alteração regimental, a ser aprovada na 
próxima reunião ordinária. Em seguida, o Secretário de Turismo passou à 
discussão do segundo item da pauta referente à II – Apresentação das 
entidades do setor produtivo. Conforme acordado ainda no ano passado e 
chancelado na oitava reunião ordinária, todas as entidades do setor produtivo 
que compõem o Conselho deverão apresentar o que estão realizando em prol 
do turismo no DF. Pela ordem sorteada na oitava reunião, nesta apresentariam: 
ACDF, ABLA, ABAV, Fórum das IES e ABBTUR. O representante do Fórum 
das IES não compareceu e o Secretário de Turismo adiou sua apresentação 
para a próxima reunião. Tiago Tavares, da ACDF, apresentou, além das ações 
em andamento, um histórico da instituição, bem como das instituições que 
surgiram a partir de pleitos originários na ACDF, tais como o BRB e a Câmara 
Legislativa do DF. Weber Mesquita, da ABLA, trouxe alguns dados estatísticos 
sobre o setor de locadoras, tais como: 1) o setor consome 9,4% de todos os 
automóveis produzidos no Brasil, 2) são 52 locadoras no DF, 3) 16.516 
automóveis compõem a frota do DF, 4) 66 milhões de reais em geração de 
impostos no DF, etc. Carlos Alberto, da ABAV, informou que das, 
aproximadamente, 350 agências de viagens do DF, apenas 90 são filiadas à 
ABAV e que a Associação está em processo de reestruturação e organização 
administrativa e financeira. Ítalo Mendes, da ABBTUR, informou que a 
instituição tem realizado cursos profissionalizantes, representações junto ao 
Congresso Nacional em prol da regulamentação da profissão de turismólogo, 
organizado grupos de pesquisa, etc. Após a apresentação das instituições, o 
Secretário de Turismo ofereceu o Centro de Convenções Ulysses Guimarães – 
CCUG para as instituições membros do Condetur/DF realizarem quaisquer 
eventos que estejam em consonância com o desenvolvimento do turismo. Em 
seguida, o Secretário passou à discussão do terceiro item da pauta referente a 
III – Apresentação sobre a ação nº 5 do Plano Estratégico do Destino 
Brasília. Henrique Severien apresentou o andamento da ação do Plano 
Estratégico do Destino Brasília que ficou sob sua responsabilidade, referente 
ao seguro para turistas de eventos. Severien, em parceria com a Unimed 
seguros, formatou um pacote acessível ao público de eventos que, a princípio, 



estaria pronto para ser vendido. Severien esclareceu que este é diferente do 
seguro-viagem, que cobre apenas o período de vôo e sugeriu que fosse criada 
uma Câmara Temática para discussão do assunto. Newton Garcia opinou que 
este assunto deveria ser tratado dentro da Câmara de Competitividade, Otávio 
Neves concordou e assim ficou decidido. Em seguida, o Secretário passou à 
discussão do quarto item da pauta referente a IV – Proposta da inclusão da 
Secretaria de Transportes no Condetur/DF. Felipe Lima esclareceu que a 
intenção é, na verdade, convidar a Secretaria de Transportes para participar 
das discussões do Conselho e, ao final do ano, oficializar sua condição de 
membro, seguindo os trâmites regimentais. Tiago Tavares manifestou seu 
posicionamento de que a proporcionalidade na composição de 65% de 
instituições do setor produtivo e 35% do poder público seja respeitada, ainda 
mais que várias Secretarias de Estado estão como membro, mas não 
participam efetivamente das deliberações. Otávio Neves lembrou que a 
proporcionalidade não é regimental, mas sim um acordo que foi feito no ato da 
reativação do Conselho e que a inclusão de novas instituições não inviabilizam 
as discussões do plenário, já que todos que ali estão colaboram com o 
desenvolvimento do turismo e única e exclusivamente com este propósito. 
Weber Mesquita se mostrou favorável ao convite à Secretaria de Transportes, 
tendo em vista que há várias questões sobre este setor que são urgentes e que 
estão pendentes de soluções há tempos. Otávio Neves informou que as 
Secretarias de Estado são convidadas levando em consideração a relevância 
da temática, não para dar mais espaço ao governo nas discussões. Edmilson 
Figueiredo também se posicionou a favor. Otávio Neves colocou em votação, 
sendo aprovado por unanimidade. Desta maneira, a Secretaria de Transportes 
do DF participará como convidada nas próximas reuniões do Conselho, 
enquanto, em paralelo, tramitará o processo para sua inclusão como membro 
efetivo. Em seguida, o Secretário passou à discussão do quinto item da pauta 
referente a V – Câmaras Temáticas. A Subsecretária de Políticas de Turismo, 
Ariadne Bittencourt, informou que a Câmara Temática de Competitividade foi 
fracionada em subcâmaras para dar andamento às discussões referentes à 
questões de legislação levantadas como pendentes de tratamento pelos 
membros da Câmara. Desta maneira, as reuniões estão sendo realizadas e as 
providências adotadas. Não houve seguimento apenas nas questões referentes 
à hotelaria em decorrência da falta de quórum na reunião agendada. Em 
seguida, o Secretário retornou à discussão do sexto item da pauta referente a 
VI – Participação da Setur/DF no Salão do Turismo. A Subsecretária de 
Promoção e Eventos, Janaína Vieira, informou que o Lago Paranoá será 
retratado no estande deste ano e informou que o espaço está à disposição de 
quaisquer entidades que se interessem em participar do evento. Newton Garcia 
informou que o SEBRAE/DF está organizando uma missão para que as 
entidades da Câmara Temática de Competitividade participem das atividades 
do Salão do Turismo. Em seguida, o Secretário retornou à discussão do sétimo 
item da pauta referente a VII – Pesquisa Codeplan/IPEA. O Secretário optou 
por, ao invés de simplesmente mencionar os resultados da pesquisa, 
apresentá-la, na íntegra, na próxima reunião. Em seguida, o Secretário 
retornou à discussão do oitavo item da pauta referente a VIII – Assuntos 
gerais. Otávio Neves informou que o Senador Rodrigo Rollemberg (PSB-DF) 
está à disposição para debater as demandas de legislação levantadas na 
Câmara Temática de Competitividade. Informou, ainda, que o evento Red Bull 



X-Fighters, de acordo com a organização, foi um sucesso e que abriu caminhos 
para Brasília captar outros eventos internacionais de grande porte. Falou, 
ainda, da importância da tentativa de captar o jogo de abertura da Copa 2014, 
tendo em vista que, aproximadamente, 1 bilhão de pessoas assistirão a esta 
partida e, consequentemente, da importância da mídia espontânea na 
divulgação de Brasília enquanto destino turístico. Pela avaliação do Secretário, 
São Paulo está à frente na disputa, mas Brasília está na segunda colocação. 
Neves informou ao presidente da ABIH que o Governador está interessado em 
conversar com os proprietários dos hotéis de três andares dos Setores 
Hoteleiros Sul e Norte, pois está autorizado a mudança no gabarito destas 
edificações. Neves informou, ainda, que a Setur/DF está programando um 
seminário para debater as questões pertinentes ao Lago Paranoá. Edimilson 
Figueiredo falou da importância deste seminário, da dificuldade de fiscalização 
dos barcos e da necessidade urgente de uma estrutura portuária no Lago. Em 
seguida, Felipe Lima fez um balanço das discussões da reunião, ressaltando 
que os itens da pauta, em sua maioria, refletem questões que impactam 
diretamente no desenvolvimento do turismo e que, assim, o Conselho tem 
cumprido seu papel. 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. 


