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Aos trinta e um dias do mês de outubro do ano de dois mil e doze, às quinze horas e
cinquenta minutos, na sala M-12 do Centro de Convenções Ulysses Guimarães,
localizado no SDC, lote 5, em Brasília, se fizeram presentes os seguintes conselheiros
para a Vigésima Segunda Reunião Ordinária do Conselho de Desenvolvimento do
Turismo do Distrito Federal – CONDETUR/DF: O senhor Luís Otávio Rocha Neves
Presidente do Condetur/DF, o senhor Geraldo Lima Bentes Secretário Executivo do
Condetur/DF e a senhora Ariádne Pedra Bittencourt Subsecretária de Políticas de
Turismo da Secretaria de Estado de Turismo do DF – SETUR; o senhor José Wilson da
Silva representando a Secretaria de Estado de Desenvolvimento Urbano e Habitação –
SEDHAB; a senhora Roberta Nobre representando Secretaria de Estado de Meio
Ambiente e Recursos Hídricos – SEMARH; o senhor Wagner Rodrigues representando
a Secretaria de Estado de Trabalho – SETRAB; a senhora Flávia Melo Batista
representando a Secretaria de Estado de Transportes – SET; o senhor Newton dos
Santos Garcia representando a Associação dos Diretores de Vendas e Marketing do
Brasil – ADVB/DF; o senhor Jaime Recena representando a Associação Brasileira de
Bares e Restaurantes – ABRASEL/DF; o senhor Edmilson Figueiredo representando a
Associação Brasiliense de Agências de Turismo Receptivo – ABARE; o senhor Delfim
Almeida representando o Brasília e Região Convention & Visitors Bureau – BRC&VB;
a senhora Maria Inês Ávila representando o Sindicato de Turismo Rural e Ecoturismo
do Distrito Federal – RURALTUR/DF; a senhora Maria José Carvalho representando o
Sindicato dos Guias de Turismo do DF – SINDGTUR/DF; o senhor Francisco Maia
Farias representando a Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Distrito
Federal – FECOMÉRCIO/DF; o senhor João Batista Nogueira representando o
Sindicato das Empresas de Turismo do Distrito Federal – SINDETUR; a senhora Maria
Auxiliadora Montandon representando o Sindicato das Empresas de Promoção,
Organização, Produção e Montagem de Feiras, Congressos e Eventos do DF –
SINDEVENTOS. Além dos Conselheiros estiveram presentes a senhora Subsecretária
de Diversificação e Estruturação da Oferta Turística – SUEDOT, Meyre France Ferreira
Leão; o senhor Diretor de Planejamento da Subsecretaria de Políticas de Turismo; a
senhora Chefe da Assessoria de Comunicação Deniza Gurgel; os senhores Gerentes
Gleison Carvalho, Izaías F. Gomes. Também se fizeram presentes os senhores: Mamede
Nogueira de Queiroz Neto; Lúcio Eduardo Lima de Souza; Vinícius Francisco Rosa;
Eliane Cristina Olímpio; Fabrício Roberto Feitosa Tenório; Jean Carlos Silva; Júlio
Cesar S. Coelho; Cristiano Ramos; Jefferson Nascimento; Adriana Martins Reis; Bruno
Pinheiro; Luana G. Mota; Marisa Marques; José Wagner Ferreira; Antônio de Faria
Velôso Neto; Elizete F. de Souza; Marta Lázaro Silva; Alessandro B. Gomes; Cristóvão
de Melo; Luiz Carlos Vitoria Silva; Lelia Eleonora de Abreu Malta; Silvia de S.
Medeiros Costa; Rafaela Cristin de M. A. de Sousa; Danielle Siqueira; Priscila Calaf;
Jean Lima; Geraldo Branquinho Junior; Marcela Dieckmann Polas e Sérgio da Silva
Tatagiba. O senhor Secretário de Turismo do DF e Presidente do CONDETUR/DF,
Luís Otávio Rocha Neves agradeceu a presença de todos e, após a verificação de
quorum, deu início à 22ª Reunião Ordinária do Conselho de Desenvolvimento
Econômico do DF. Antes de se iniciarem os trabalhos fez referência às melhorias na
estrutura do Conselho que está cada vez melhor, assim como nos assuntos de pauta e,
em seguida, colocou em votação a aprovação da Ata da 21ª Reunião Ordinária do

Conselho, uma vez que esta foi enviada antecipadamente aos senhores membros por
correio eletrônico. Aprovada. Iniciando os trabalhos do dia, fez o primeiro
encaminhamento - substituição de suplência da Secretaria Executiva da SETUR, sendo
o Secretário Executivo Dr. Geraldo Bentes, que permanece como membro efetivo e a
alteração do Suplente anterior para a Subsecretária de Políticas de Turismo, com a
alteração do Assistente anterior para o novo Diretor de Planejamento. Aprovado por
todos os conselheiros. Em seguida o presidente do conselho pediu permissão aos
conselheiros para inversão de assunto de pauta, a começar pela Apresentação da ABAV
do Portal “Viaja Brasília”, na sequencia Marinha do Brasil com a apresentação do Plano
de Gerenciamento do Lago Paranoá e finaliza com o MTur – apresentação:
“Qualificação In Company” .Acatada. Representante da ABAV, Carlos Alberto de
Sá: cumprimentou a todos e fez uma breve introdução do assunto em pauta e, em
seguida, colocou à disposição do trade essa ferramenta (que é a primeira dos “viajas”)
dando a prioridade a Brasília. Na mesma apresentação falando sobre o programa “Viaja
Brasil”, Wagner Ferreira (parceiro do projeto) falou quando o programa foi iniciado
(no ano 2000), das características e, ao final, distribuiu aos membros do Conselho um
pen-drive contendo a apresentação do programa com maiores detalhes. Na mesma
apresentação a Srª Isa falou do Viaja Brasil com suas características como:
desenvolvimento do Portal com sistema de orçamento, reservas, vendas e pagamentos
on-line, itens dispostos ao internauta e agentes de turismo; com negociação de tarifas
junto às Cias aéreas, hotéis e empresas de receptivo para oferta de produtos;
consolidação e formatação de roteiros com apoio das Secretarias de Turismo e
Entidades do trade; elaboração de material de apoio e plano de marketing e de
comunicação para difusão da marca Viaja Brasília e produtos vinculados. A
apresentação seguiu com a definição operacional no que concerne às agências de
viagem e turismo (operadoras); publicações com tarifários de hotéis participantes do
programa e cardápio de roteiros. Falou da proposta e dos roteiros cívico, arquitetônico,
jurídico, Brasília em Athos e roteiro rural; das metas; do programa Viaja Brasília; das
ações dirigidas aos grupos “A” (profissionais) e “B” (clientes e instituições de ensino)
com o foco voltado às instituições de ensino em grande porte. Também falou do papel
do GDF por meio da SETUR com seus objetivos e estratégias e das ações do Mercado:
Certificação. A apresentação também foi dividida com a técnica em TI Sra. Marta, que
se posicionou em relação ao funciona do portal e suas interfaces. Carlos Alberto falou
da importância principalmente para a venda de receptivo e roteiros de empresas e das
experiências anteriores dos trabalhos do Mercado e da Inovação do portal inclusive para
outras capitais, sem a necessidade por parte do trade com gastos com promoção e outros
gastos gráficos. – Maria José (SINGTUR) perguntou quanto à visibilidade para os
clientes. João Batista Nogueira (SINDETUR) falou que propiciará o planejamento das
viagens. Edmilson (ABARE) – falou da importância desse trabalho. O secretário Luiz
Otávio consultou o conselho para a aprovação do portal e falou do benefício ao trade.
Aprovação unânime. Carlos Alberto (ABAV) quer marcar uma data de lançamento.
Tavinho passou a apresentação do plano de gerenciamento do lago Paranoá pelo
Comandante MAMEDE. – Explanou sobre o histórico como surgiu o plano para
utilização do lago. Falou sobre a minuta de decreto de segurança do uso e da ocupação
do Lago Paranoá da Coordenadoria de Articulação Intergovernamental da Secretaria de
Estado de Governo do DF. Das empresas procedeu à leitura do art. 89, incisos de I a IV;
art. 90, §§ 1º ao 4º; arts. 91, 92 e 93. Do licenciamento de atividades econômicas e
obras, art. 94, incisos de I a V; art. 95, incisos de I a IV e Parágrafo único; art. 96,
incisos de I a VI, com ilustrações aéreas do Lago referente à circunscrição das áreas
limítrofes abordadas pela minuta. - Ariádne – falou da importância desse plano e da

priorização da ação em dois momentos (aspectos de segurança e dos aspectos de
infraestrutura) e que ambos seguem com apoio da SETUR. – Edmilson (ABARE) faz
parte do comitê sobre a Bacia do Lago Paranoá, no uso adequado. Quanto ao uso do
espelho d´água do Lago Paranoá está em fase de elaboração de um estudo quanto a sua
utilização para o turismo, contribuindo para a efetivação do segmento. O plano contém
mais de 120 artigos. A redação do documento ainda não está concluída. Com relação ao
uso e ocupação do Lago será preciso se pensar um pouco mais os detalhes e fazer a
interlocução com os diversos comitês. A ABARE apoiou o plano apresentado e ratifica
o quesito de segurança. Proposta aprovada por todos os conselheiros. Em seguida a
senhora Beatriz Guimarães Borges representante da ABARE pediu a correção na Ata
anterior sobre inserção de comentário referente a: Apresentação pela ABARE do projeto
que segue: PROJETO CONCEITUAL DE DEMOCRATIZAÇÃO DO ACESSO AO LAGO
PARANOÁ COMO ATRATIVO TURÍSTICO E DE LAZER: INSTALAÇÃO DE
TERMINAIS LACUSTRES DE PASSAGEIROS COM INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS
(ver íntegra da fala na ATA 21ª R. O. do CONDETUR). Em seguida, o presidente passa a

palavra à Marcela Dieckman do MTUR. Faz apresentação – PRONATEC COPA
ESTRUTURA IN COMPANY – Marcela falou que o MTUR qualificará profissionais e
funcionários. O programa é voltado para o empresário. O PRONATEC foi separado
pelo MTUR para atender as cidades destinos turísticos e centros de treinamento. São 52
cursos oferecidos pelo sistema “S” e cursos que contribuirão para melhor atender o
turista. A proposta será feita em parceria com as secretarias de Estado com demandantes
adjuntos ao MTUR. Dirão que serão as pessoas a serem qualificadas e as instituições
assistidas (empresariado) para maior adesão ao programa. Após matricula, será feita a
confirmação e efetivação da matricula: PRONATEC COPA e PRONATEC IN
COMPANY. O trabalho deverá ocorrer em parceria para melhor aproveitamento do
programa. O site do PRONATEC COPA está sendo reformulado e até duas semanas
estará pronto. O e-mail estará à disposição para dúvidas e esclarecimentos. Newton
Garcia (ADVB) questionou sobre a iminência desse projeto e o que já foi feito? Quais
foram os resultados e quis pessoas já foram capacitadas e quantos? Pode estar havendo
uma perda de recursos e quer ver os resultados. -Marcela ressalta que o MTur está
avaliando os dados do que já foi realizado e posterior verificar o que pode ser aplicado
nos Estados para emissão de parecer conclusivo dos trabalhos já realizados. Newton
Garcia – cobrou os dados (estatísticas, registros, relatórios) dos resultados das ações de
qualificação apoiadas financeiramente pelo MTur, para posterior avaliação das ações do
PRONATEC. Precisa-se de transparência e divulgação dos resultados para novas
proposições. - Marcela se posiciona – na realidade o resultado virá da análise dos
trabalhos anteriores, estamos avançando, mas não concluímos ainda. – Meyre,
subsecretária de estruturação e diversificação da oferta turística da Setur pontuou que o
programa taxi 10 foram capacitados 300 taxistas e o objetivo real 500 no total. O trade
deve se empenhar em novas adesões para as ações de qualificação. Edmilson (ABARE)
– faltam 08 (oito) meses e quem ainda tem demandas que se somem em apoiar a ação. O
trade deve somar esforços para trabalhar os recursos disponibilizados e todos os
recursos disponibilizados sejam bem-vindos. - Marcela reforçou sobre a necessidade de
todos os empresários se mobilizarem no sentido de organizarem turmas e encaminharem
seus profissionais para os cursos. Maria Inês Ávila (RURALTUR) pontuou que todo o
processo está sendo muito moroso, pois, já fizeram inscrição por 02(duas) vezes e
enviaram a relação de inscritos por e-mail e, até aquele momento, não obtiveram
retorno. Já havia sido eleito até mesmo um coordenador para o curso. Informou que
tudo o que for necessário para que o processo seja abreviado será feito. O presidente
Luiz Otávio após a fala do MTur pontuou que a demanda do conselheiro Newton é bem

vinda e que realmente se faz necessária uma apresentação do MTur informando os
resultados de ações já realizadas e os prazos para realização de novos cursos, e que
temos que estar atentos aos grandes eventos no destino. Em seguida, passou para os
assuntos gerais:
- Abreu Turismo nunca havia sido convidada a conhecer o destino Brasília ficaram
encantados e querem retornar, com grupos.
- Canadá – captação das Olimpíadas T.I -2016.
-UNESCO – Congresso Brasileiro de Cancerologia.
Beatriz (ABARE) parabenizou a SETUR pela parceria com a UNESCO, elogiou o
evento do dia anterior (Oficina de Preparação para Roteirização do Turismo
Arquitetônico em Brasília) e enfatizou a capacidade de articulação do Secretário em
sensibilizar tantos parceiros de relevância, bem como o envolvimento de todos. O
presidente Luiz Otávio informou que ao ter sido manifestado o interesse do Grupo
Técnico na Oficina se fez necessário validar a criação do GT (participantes da oficina)
em aproximar com o CONDETUR. Luiz Otávio registra a justificativa de ausência do
professor Álvaro, procedendo à leitura da carta justificando sua ausência do Conselheiro
por motivo de saúde. Newton – Fez uma inferência especial à Srª. Ana Maria
Marcondes sob nota de falecimento.
Na sequência, sem mais nenhum assunto a tratar, o Secretário de Turismo agradeceu a
presença de todos, encerrando a Vigésima Segunda Reunião Ordinária do CONDETUR,
da qual lavrei o presente registro em ata, que segue assinada por mim, Ariádne Pedra
Bittencourt
Turismo, Presidente

do

, que a secretariei e pelo Secretário de Estado de
CONDETUR/DF, Luís Otávio Rocha Neves

que a presidiu.

