ATA DA 34ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE
DESENVOLVIMENTO DE TURISMO DO DISTRITO FEDERAL –
CONDETUR/DF
Aos vinte e nove dias do mês de outubro de dois mil e treze, às quinze horas e vinte e
cinco minutos na Sala de Reuniões da Ala Norte do Centro de Convenções Ulysses
Guimarães–CCUG, localizado no SDC, lote 05, em Brasília, se fizeram presentes os
seguintes conselheiros para a Trigésima Quarta Reunião Ordinária do Conselho de
Desenvolvimento do Turismo do Distrito Federal – CONDETUR/DF: o senhor Luís
Otávio Rocha Neves, Presidente do CONDETUR/DF, a senhora Ariádne Bittencourt,
Suplente do Secretário-Executivo do CONDETUR/DF; a senhora Eliane Fernandes,
Assistente da Secretaria-Executiva do CONDETUR/DF; o senhor Carlos Alberto
Vieira, representando a Associação Brasileira de Agências de Viagens –ABAV/DF; o
senhor Newton Garcia, representando a Associação dos Diretores de Vendas e
Marketing do Brasil – ADVB/DF; o senhor Nilson Oliveira, representando a
Associação Brasileira de Locadoras de Automóveis –ABLA; a senhora Beatriz
Guimarães Borges representando a Associação Brasileira de Agências de Turismo
Receptivo–ABARE; o senhor Alejandro Parrilha, representando a Associação
Comercial do Distrito Federal –ACDF; o Senhor Fragmar Diniz Leite, representando
o Sindicato de Turismo Rural e Ecoturismo do Distrito Federal- RURALTUR/DF; a
senhora Paula Funchal, representando o Sindicato dos Guias de Turismo do Distrito
Federal –SINDGTUR/DF; o senhor Luiz Spiller, representando o Centro de Excelência
em Turismo da Universidade de Brasília – CET/UnB; o senhor Álvaro Milton Lemos
Quáglia, representando o Fórum das Instituições de Ensino Superior do Distrito
Federal; a senhora Maria Auxiliadora Macedo, representando o Sindicato das
Empresas de Promoção, Organização, Produção e Montagem de Feiras, Congressos e
Eventos do DF – SINDEVENTOS; a senhora Iêda Borges de Castro Costa,
representante da Associação Brasileira de Clubes da Melhor Idade do Distrito Federal –
ABCMI/DF; o senhor Fernando Chaves, representando a Federação dos Trabalhadores
em Turismo e Hospitalidade –FETRATUH/DF; o senhor Miguel Batista Ribeiro Neto,
representando a Secretaria de Estado de Cultura do DF – SEC/DF; o senhor José
Wilson da Silva, representando a Secretaria de Estado de Desenvolvimento Urbano e
Habitação – Sedhab; a senhora Wanessa Corazza, representando a Secretaria de Estado
de Esporte – SEE a senhora Maria Auxiliadora Fernandes, representando a Secretaria
de Estado de Planejamento e Orçamento – SEPLAN; o senhor Kleber da Silva,
representando a Secretaria de Estado de Trabalho – SETRAB. Além dos Conselheiros
estiveram presentes: a Subsecretária de Marketing e Eventos (SUMEV/SETUR),
Janaína Santiago de Oliveira; a Subsecretária de Infraestrutura Turística
(SUIT/SETUR), Dominique de Lima e o Subsecretário de Administração Geral
(SUAG/SETUR), Jorge Eduardo Naime Barreto. Também se fizeram presentes as
senhoras e os senhores: Camila Marques de Souza (RURALTUR); Fernando Santos
(RURALTUR); Antonio Beippel (REAL MARINA); Márcia Gonçalves (SOLAR);
Cássio Borges (SOLAR); Luiz Carlos Vitoria (SINDEVENTOS); Adriana Martins

Reis (SETUR/DF); Stéfane Páscoa (SETUR/DF); Tiago Dili (SETUR/DF); Marina
Rodrigues Arantes (SETUR/DF); Silvia de S. Medeiros (SETUR/DF); Eliane
Cardoso Ventura (SETUR/DF); Rayane Ruas (SETUR/DF); Sergio da Silva
Tatagiba (SETUR/DF); Bruno Pinheiro (SETUR/DF); Deniza Gurgel (SETUR);
Luciana Reis (SETUR/DF). O senhor Luís Otávio Rocha Neves, Presidente do
CONDETUR/DF, deu as boas vindas e agradeceu a presença de todos à reunião e em
seguida informou que em virtude de uma reunião marcada de extrema urgência para a
SETUR, na Casa Civil às 15h30min, passou a condução do Conselho para a senhora
Ariádne Bittencourt, Suplente do Secretário-Executivo do CONDETUR/DF. Com a
palavra a senhora Ariádne Bittencourt passou a aprovação da Ata da 33ª Reunião
Ordinária do CONDETUR/DF, a qual foi aprovada por todos. Prosseguiu para a ordem
do dia e comentou que o primeiro item da pauta “Apresentação: Eventos realizados em
2013 no CCUG e Pavilhão Parque da Cidade”, que seria apresentada pelo Senhor
Geraldo Bentes que por motivo de força maior, não pode está presente , sendo
remanejada para a pauta da próxima Reunião Ordinária. Seguindo a pauta a senhora
Ariádne Bittencourt apresentou um breve histórico sobre o curso de Controle Social
para os conselheiros, ministrada pela empresa Solar Consultoria. Ressaltou que o curso
foi uma solicitação dos conselheiros e por isso todos serão pré-inscritos
automaticamente, porém os conselheiros que não puderem participar do curso deverão
encaminhar justificativa formal para a secretaria executiva. Com a palavra o senhor
Cássio Borges, Supervisor do Curso Integrado de Controle Social da Solar, comentou
que ainda é possível se inscrever, pois o prazo foi estendido até o dia 15 de dezembro de
2013. Fez um breve resumo sobre o curso e informou que o encontro presencial está
pré-agendado para a data de 11 de novembro de 2013. Reforçou que todos os
conselheiros serão pré-inscritos e os que não puderem participar deverão encaminhar
justificativa formal, ficando a disposição para eventuais dúvidas e esclarecimentos. Em
seguida a senhora Ariádne Bittencourt aplicou uma pesquisa para avaliar o perfil dos
conselheiros com base na metodologia do IPEA, na qual os resultados serão
apresentados na última reunião do ano de 2013, dia 12 de dezembro. Foi dada uma
pausa de 10 minutos para que os presentes realizassem o preenchimento dos
questionários, que em seguida foram entregues para a senhora Eliane Fernandes,
Assistente da Secretaria-Executiva do CONDETUR/DF. Com a palavra a senhora
Ariádne Bittencourt comentou sobre a avaliação do 3º item da pauta, a reativação de 4
(quatro) Câmaras Temáticas: 1-Fontes de recursos para o Fitur, 2- Cultura e Turismo; 3Roteirizarão do Turismo e 4- Qualificação, que ainda não foram iniciadas, deverão ser
ativadas imediatamente e encerradas até o dia 13 de dezembro de 2013. Destacou que a
Câmara Temática de Fontes de Recursos para o Fitur está sob a responsabilidade da
ADVB, na qual foi paralisada aguardando a publicação no DODF do regimento interno
do FITUR, o que já ocorreu. Portanto a ADBV deverá fazer a convocação para o avanço
da Câmara Temática. Informou que a senhora Eliane Fernandes, encaminhou por
email a comunicação sobre a reativação destas Câmaras Temáticas, aos devidos
coordenadores e o controle de todos os participantes das Câmaras. Prosseguiu citando a
Câmara Cultura e Turismo que tem como responsável o Sr. Miguel Batista Ribeiro
Neto e o Sr.Luis Spiller que é o responsável pela coordenação. A Câmara de

Roteirizarão do Turismo tem como responsável a Subsecretária Meyre France que já
deu iniciou as atividades e por último a Câmara de Qualificação que tem como
integrantes a SETUR, FETRATUH, ABRASEL, ABIH, ABAV, SINDETUR e
SINDEVENTOS. Destacou que todas as reuniões das Câmaras Temáticas devem ser
registradas em ata e a conclusão deverá ser apresentada ao Conselho até o dia 13 de
dezembro de 2013. Em seguida comentou sobre o documento anexado na pasta dos
conselheiros com orientações sobre a Câmara Temática de Captação de Recursos para
Projetos que Tenham Chancela do CONDETUR/DF, que com as inscrições abertas a
partir de 1º de novembro de 2013, cujos projetos deverão ser encaminhados para a
secretaria executiva do CONDETUR, e serão apresentados dois Projetos por reunião,
devendo ser observados os critérios e objetivos. Com a palavra o senhor Newton
Garcia, representando a Associação dos Diretores de Vendas e Marketing do Brasil –
ADVB/DF solicitou pauta para apresentar na próxima reunião dois projetos já
desenvolvidos. Em seguida a senhora Ariádne Bittencourt, Suplente do SecretárioExecutivo do CONDETUR/DF informou que a próxima reunião ocorrerá no dia 25 de
novembro, com apresentação dos dois Projetos da ADVB e que na última reunião do
ano será apresentado os resultados da pesquisa de dados dos questionários aplicada para
os conselheiros. A senhora Beatriz Guimarães Borges representando a Associação
Brasileira de Agências de Turismo Receptivo–ABARE parabenizou a SETUR e a
SIDGETUR sobre a ação de qualificação dos guias. Solicitou que seja agendada uma
reunião entre ABIH, ABLA, ABARE e SEDHAB para discutir as peculiaridades da
mobilidade do Setor Hoteleiro. Em seguida o senhor Newton Garcia perguntou se
poderia ser apresentado mais de dois Projetos por reunião, mesmo que seja em um
tempo reduzido. A senhora Ariádne Bittencourt informou que depende da
apresentação dos conselheiros. Lembrou que se mais projetos foram acrescentados o
tempo de cada um diminuirá, podendo perder a qualidade. Mas que pode-se avaliar a
partir da primeira experiência na próxima reunião desde que cada projeto não
ultrapasse o limite de 20 min. O senhor Nilson Oliveira, representando a Associação
Brasileira de Locadoras de Automóveis –ABLA perguntou sobre os resultados das
rodadas de negócios com o BRB. A senhora Ariádne Bittencourt informou que já foi
encaminhado o documento da SUDECO e do BRB, para todos os conselheiros, mas que
encaminhará novamente. Ressaltando que aquela entidade que quiser conversar com o
BRB está à disposição para fornecer o contato. O senhor Fernando Chaves,
representando a Federação dos Trabalhadores em Turismo e Hospitalidade –
FETRATUH/DF apresentou o senhor Antonio Seippel que atua na área do turismo
náutico e veio para conhecer o CONDETUR. Sem mais assuntos a tratar a senhora
Ariádne Bittencourt, deu por encerrada a Trigésima Quarta Reunião Ordinária do
CONDETUR/DF às 16 horas e 45 minutos, da qual lavrei o presente registro em Ata,
que segue assinada por mim, a senhora Eliane Fernandes, Assistente da Secretaria-

Executiva do CONDETUR/DF

, que a secretariei, e pela Suplente do

Secretário-Executivo do CONDETUR/DF, Ariádne Bittencourt
que a presidiu.

