ATA DA 47ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO
DE DESENVOLVIMENTO DE TURISMO DO DISTRITO FEDERAL –
CONDETUR/DF.
Aos vinte e quatro dias do mês de fevereiro de dois mil e quinze, às 15 horas, ocorreu a
47ª Reunião Ordinária do Conselho de Desenvolvimento de Turismo do Distrito
Federal-CONDETUR/DF, no Mezanino da Torre de Televisão de Brasília, localizado
no SDN, em Brasília, sob a presidência do Secretário de Estado do Turismo do Distrito
Federal, Sr. Jaime Recena, o Secretário Adjunto de Turismo Sr. Rodrigo de Oliveira
Sá, com a presença dos membros conselheiros, a Sra. Lena Brasil, representando o
Ministério do Turismo e convidados. Dando início aos trabalhos o Secretário Jaime
Recena, agradece a presença de todos e dá as boas vindas. Informa que não realizou
reunião do CONDETUR em janeiro, em virtude da transição governamental período em
que as Secretarias ainda não estavam com os quadros preenchidos e nomeados. Salienta
que desde que participava do CONDETUR como presidente da ABRASEL falava-se na
tentativa de incremento das reuniões para que fossem mais produtivas e mais
participativas, assim, a partir de conversas com integrantes do Conselho, foi proposto
que cada reunião fosse patrocinada por uma entidade do trade turístico que agregaria
alguma atividade após o encontro, e naquele dia o SINDHOBAR estaria oferecendo
duas palestras. Destaca a ideia da Secretaria de Turismo disponibilizar espaços da
cidade para realizar reuniões do CONDETUR, para que todos possam revisitar,
iniciando nesta data pela Torre de TV, que possui uma vista maravilhosa que enriquece
o evento e dá reconhecimento à reunião. Abre o debate aos conselheiros sobre a
proposta do novo modelo de reuniões com a sugestão de apadrinhamento por parte das
entidades. Informa que o SINDEVENTOS já se colocou à disposição para apadrinhar o
próximo encontro, ficando a ABRASEL com o seguinte. Acredita que assim os
encontros apresentem resultados práticos nas ações do dia a dia, trazendo ao Conselho
temas que possam ser deliberados e discutidos, permitindo desdobramentos que
prestigiam o Conselho. Na sequência, passa a palavra ao Sr. Rodrigo Sá, Secretário
Adjunto de Turismo, que cumprimenta e agradece a todos, informa já ter feito parte do
CONDETUR representando o SEBRAE. Considera importante juntar forças para o
desenvolvimento do turismo sustentável, com mais resultados e objetivos. E por fim
agradece. O Secretário passa a palavra à Sra. Lena Brasil, representando o Ministério
do Turismo, que cumprimenta todos os presentes em nome do Ministro Vinícius Lages,
também Presidente do Conselho Nacional do Turismo. Diz que na qualidade de
coordenadora desse Colegiado já participou de várias reuniões do CONDETUR, como
parte do modelo de gestão descentralizada do turismo adotado desde a criação do
Ministério em 2003. Ressalta que tem um plano para adotar a SETUR/DF em uma
experiência piloto junto à sua Coordenadoria no Ministério do Turismo, em função das
perspectivas de trabalho que estão priorizadas, além da proximidade que dispensa gastos
com deslocamentos. Destaca o Ministro Vinicius Lages como um dirigente que é do
próprio setor, com grande dotação técnica que já demandou que o Conselho Nacional do
Turismo seja modernizado; o projeto está pronto e no futuro poderá ser compartilhado
com a SETUR/DF. Lembra que os colegiados estaduais integram a gestão
descentralizada e compartilhada do turismo nacional e a proposta é de fortalecimento
institucional, pública e privada. Sugeriu a implantação de câmaras temáticas para que os
assuntos possam ser discutidos de forma mais objetiva, e trazidos para as reuniões em
caráter de encaminhamento; finaliza por se colocar totalmente à disposição da
Secretaria de Turismo. O Secretário Jaime Recena, agradeceu a presença do
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Ministério do Turismo na reunião, dizendo que o Ministro se mostrou parceiro desde o
início, que tem interesse que Brasília dê um salto no setor e seja parceiro do Ministério,
pede para transmitir o seu agradecimento ao Ministro. Passa ao primeiro anfitrião,
Clayton Faria Machado, representante do SINDHOBAR, que deu uma grande
contribuição para o setor, um amigo da gastronomia e do turismo, há muito tempo
dedicado à cidade de Brasília, agora se despede do SINDHOBAR e o CONDETUR
presta sua homenagem. Passa a palavra ao Sr.Clayton Faria Machado, que
inicialmente agradeceu à SETUR, em seguida à Flávia do Café da Torre, à Ana Emília,
representando o SEBRAE, que nesta noite traz os palestrantes. Parabeniza o Secretário
Jaime Recena, sabe das dificuldades atuais do Governo porém, percebe na SETUR o
propósito de mudança, a começar pelo local escolhido para a reunião, que não existe
nada mais bonito em Brasília. Cumprimenta a iniciativa de fazer reuniões itinerantes,
que alguns equipamentos ainda não são conhecidos. Como primeiro patrocinador do
evento, agradece o apoio durante o período em que esteve à frente do SINDHOBAR, se
coloca à disposição da SETUR, como diretor de área e delegado da Federação Nacional
junto à CNC e pronto para apoiar projetos para o turismo brasiliense. Agradece a todos
e reforça o convite para a sua despedida da gestão no SINDHOBAR no dia 27 no
Centro de Convenções. Informa que o senhor Jael Silva assume o Sindicato no dia 16 de
março. Aproveita para comentar o sucesso do carnaval em Brasília, mesmo sem
dinheiro foi possível fazer um bom evento, e grande parte do mérito é do Secretário de
Turismo, sua articulação e equipe, numa dedicação fundamental. Por fim, fala sobre a
pauta da palestra, “Alimentação fora do lar, saiba como fazer bons negócios na crise”,
convida todos a participarem, pois o tema trata de gestão privada. Coloca-se à
disposição de todos e da cidade de Brasília. O Secretário Jaime Recena agradece em
nome da SETUR, destaca que a Subsecretaria de Marketing atuou firme para realização
do carnaval sem praticamente nenhum recurso, com repercussão na mídia bastante
positiva para a cidade, e sugere que o resultado seja mais explorado, que a hotelaria,
restaurantes e bares, receberam muitas pessoas, entretanto ainda falta atrair pessoas de
fora. Destaca que foi um carnaval feito por gente da cidade de Brasília, e que há
condições de atrair pessoas das regiões próximas. Aproveita para frisar que o episódio
da Catedral estar fechada no carnaval foi um fato isolado, que a SETUR não tem
gerência neste atrativo e no seu horário de funcionamento; à Secretaria de Turismo está
vinculada a Torre de TV, que teve alteração do seu horário de funcionamento para estar
aberta no carnaval. Que a Secretaria pretende criar um grupo de articulação integrada
entre o Governo Federal, a iniciativa privada que opera eventos ou monumentos
turísticos e o Governo do DF, para que em datas comemorativas os monumentos
funcionem, ou comuniquem o horário especial de funcionamento. Em seguida o
Secretário pede para esclarecer sobre o cancelamento da Fórmula Indy e da
Universíade, dois grandes eventos que seriam de extrema importância para o setor do
turismo, e acha necessário informar para que todos tomem conhecimento das razões.
Começando pela Universíade, captada ainda em 2013, pelo GDF, é um evento em que a
cidade sede paga um valor de licença e se torna propietária do evento. Brasília deveria
ter pago parte desse valor no momento da assinatura do contrato em 2013, mas foi
protelado para 2014 e também não realizado na alegativa de que o novo governo deveria
assumir os custos e o interesse em permancer ou não com o evento. Ressalta que houve
interesse do Governador Rollemberg por meio de expediente encaminhado à Federação
Internacional na Suíça, porém a situação financeira assumida pelo estado estava pior do
que o imaginado e o Governo, optou por não prosseguir com o evento. Em seguida
relata que no caso da Fórmula Indy, não havia relação direta do Governo com a
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organização do evento, mas a TV Bandeirantes, que possui o contrato de exclusividade
com a Fóruma Indy e de publicidade com a TERRACAP; o qual foi questionado pela
Procuradoria, pelo TCDF e pelo Ministério Público, e em seguida feita uma
recomendação de cancelamento, sob pena de ação por impobridade administrativa. Que
o Governador Rodrigo Rollemberg, motivado por essa decisão acabou por suspender o
evento. Informa por fim que o governo fez uma vistoria no autódromo para que as obras
sejam concluídas, evitando prejuízo para a cidade de Brasília, não permitindo a captação
de outros eventos no autódromo. Apresenta a nova estrutura da Secretaria de Turismo, o
Secretário adjunto Rodrigo Sá, a chefe de gabinete Jackeyline Reis Mapurunga; pede
que cada um se apresente para que todos possam conhecer a SETUR. Com a palavra
Jackeyline Reis Mapurunga, chefe de Gabinete, agradece, diz que está na Secretaria
para apoiar todos os seguimentos, e coloca-se à disposição. Pela Subsecretária de
Qualificação e Políticas, Elisângela Barros, de licença maternidade, será representada
pela Ana Paula Jacques que na nova estrutura da SETUR fica com a coordenadoria
criada para tratar especificamente do CONDETUR e do relacionamento com as
entidades, para valorizar e tornar os encontros mais produtivos, com o apoio do Rodrigo
Daher e da Juliana Brasil. Com a palavra, a Sra. Ana Paula Jacques, cumprimenta a
todos, inicialmente como representante da Subsecretaria de Qualificação e Políticas de
Turismo, com uma estrutura interna de três coordenadorias, Projetos e Relações
Institucionais, Qualificação e Certificação e outra de Captação e Planejamento de
Políticas de Turismo. Coloca-se à disposição, com a equipe para trabalhar e atuar junto
ao CONDETUR e demais conselhos, para realmente ampliar a questão do
relacionamento. O Secretário Jaime Recena, informa que todos os membros
receberiam por e-mail o organograma atual da Secretaria de Turismo. Com a palavra, a
Sra. Caetana Franarin, Subsecretária de Produtos e Serviços Turísticos, informa que
esteve quatro anos à frente de uma empresa de consultoria atuando diretamente no
mercado de turismo, trazendo uma visão mais diversificada para trabalhar as políticas
públicas; que esteve no governo há quatro anos e agora retorna sabendo da
responsabilidade e desafios da construção dessas políticas. Comenta que a sua
Subsecretaria talvez seja a mais técnica, lida diretamente com produtos turísticos,
roteiros, segmentos, portanto a parte de estruturação e diversificação da oferta turística,
além dos serviços de atendimento ao turista (CAT), cadastramento e fiscalização dos
serviços. Afirma que a parceria com o trade turístico é fundamental, que é preciso ouvir
o mercado e estar próximo e que no futuro pretende reunir-se com os agentes da cadeia
produtiva para escutar, apresentar os projetos e apoiar aqueles que já existem, através
das políticas públicas. Agradece. Com a palavra, o Sr. Sandro Cunha, Subsecretário de
Promoção e Marketing, cumprimenta a todos, diz ser publicitário com atuação em
Brasília há 17 anos, atendendo o Governo Federal e o GDF, com experiência junto a
EMBRATUR e o Ministério do Turismo. Informa que sua Subsecretaria tem grande
importância por ser área fim, hoje ampliada, com a promoção de eventos, e a chamada
mídia sociais, uma vez que a decisão de viagem está cada vez mais ligada às redes
sociais. Ressalta que o carnaval, pela primeira vez realizado pela Secretaria de Turismo,
levou mais de um milhão de foliões às ruas, mostrando que Brasília é uma cidade com
vida própria, cultura, lazer e entretenimento. Reitera que todos na Secretaria devem
trabalhar juntamente com o conselho para o bem do turismo no Distrito Federal. Com a
palavra, o Sr. Hernan Dutra, Subsecretário de Infraestrutura de Turismo, fala que é
publicitário por formação, já trabalhou em algumas áreas do Governo, sendo Diretor de
Marketing e Publicidade do Ministério do Esporte, e há dois anos esteve como
Secretário em Alagoas. Coloca-se à disposição do trade e disponibiliza a infraestrutura
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da SETUR. O Secretário Jaime Recena esclarece que na Subsecretaria de Infra
Estrutura estão os equipamentos como o Estádio, Torre de TV, Casa de Chá e Pavilhão
de Exposições do Parque da Cidade. Com a palavra ao Sr. Fábio Barbachan,
Subsecretário de Administração Geral, uma área meio, para apoiar todas as
subsecretarias e coloca-se à disposição de todos. O Secretário Jaime Recena, informa
mais uma novidade na Secretaria de Turismo, que recebe da pasta do Trabalho, a parte
de organização do artesanato no Distrito Federal. Com a palavra a Sra. Malba Aguiar,
Subsecretária de Artesanato e Produção Associada ao Turismo que cumprimenta a
todos e diz já haver participado de uma reunião do Conselho, trazendo um trabalho de
uma pesquisa realizado pelo SEBRAE sobre iconografia, atualmente usado nos displays
dos prismas da reunião do CONDETUR; lembra que na época foi cobrado por parte dos
conselheiros a importância de termos produtos com a identidade cultural de Brasília.
Informa que a sua Subsecretaria tem como missão agregar valor aos produtos turísticos
por meio do artesanato, da agroindústria e da indústria que detenham atributos culturais
expressos nos souvenirs e brindes. Também se agrega à produção associada o “ver e o
fazer”, motivar o turista que vem a Brasília para ficar mais tempo na cidade e ver essas
experiências. O Secretário Jaime Recena, informa que a Subsecretária de Captação de
Eventos, Mariana Braga, está ausente por motivos de saúde na família. Anuncia outra
novidade dentro da Secretaria de Turismo com o Parque da Cidade, antes na
Administração de Brasília, mas em virtude da necessidade de ampliar as suas atividades,
da necessidade de um olhar mais cuidadoso e diferenciado, agora faz parte da Secretaria
de Turismo. Considera que as cidades do mundo que têm parques importantes são fortes
no turismo, é preciso aproveitar melhor este potencial e promover outra forma de
interação e oferecer mais um equipamento aos visitantes. Com a palavra o Sr.
Alexandre Ribeiro, Subsecretário do Parque da Cidade, agradece, se diz muito feliz em
desempenhar essa função, principalmente pelo carinho que a população tem pelo
equipamento. Revela que os problemas estão sendo detectados e as providências
cabíveis sendo tomadas; procurando o apoio de cada área técnica específica, e fazendo
com que o Parque da Cidade dentro em breve seja reconhecido como um dos melhores
do Brasil. O Secretário Jaime Recena, na continuidade às apresentações da Secretaria,
menciona a Marcela Rocha, assessora de imprensa; a Ianê Heusi, assessora do gabinete;
a Dominique Cortês, assessora especial do gabinete; o Paulo Amaral, advogado da
Secretaria. Aponta mais uma novidade da Secretaria com a Ouvidoria, importante para o
turista e as manifestações das próprias entidades, constituindo mais um canal do
CONDETUR com a Secretaria. Informa mais uma vez o interesse em fazer uma gestão
compartilhada com as entidades, que a Secretaria de Turismo só faz sentido com a
participação ativa do trade. Passa para as manifestações dos conselheiros. Com a
palavra o Sr. Élson Ribeiro e Póvoa (FIBRA), primeiro vice presidente da entidade e
como originário da indústria da construção civil, foi presidente do Sindicato da Indústria
da Construção Civil SINDUSCON, e a sua contribuição será voltada para o
enriquecimento do turismo na área da arquitetura e engenharia do DF. O Sr. Delfim da
Costa Almeida (BRCVB) destaca ter uma vida inteira dedicada ao turismo, e que
começou o ano com a felicidade da nomeação do Jaime Recena e do Rodrigo Sá para a
Secretaria de Turismo. Coloca o Convention à disposição para que possam fazer um
trabalho conjunto e assim fazer cumprir a razão de ser da SETUR, que é trazer mais
turistas para Brasília, meta final do CONDETUR, o qual gostaria que fosse realmente
um conselho consultivo, participativo, colaborativo para que as coisas acontecessem,
porque para receber informações existe a imprensa. Cumprimenta a SETUR pela
equipe, reitera que podem contar com o Convention. Salienta por fim, que os nomes dos
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titulares das Subsecretarias de Estado que constam na lista estão grifados diferentes
daqueles usualmente divulgados, sugere que sejam alterados para os “nomes de guerra”
para facilitar a identificação. Com a palavra a Sra. Wanessa Corazza Miguel
(Secretaria de Estado do Esporte e Lazer), cumprimenta a todos e se coloca à
disposição com toda a estrutura da Secretaria de Esportes, que já faz parte do Conselho
há quatro anos. Salienta que o calendário de eventos esportivos para o primeiro semestre
está com muitas atrações, destacando o mais próximo a semana do aniversário de
Brasília. Com a palavra a Sra. Cláudia Maldonado (ADVB), salienta que percebe pela
nova estrutura da SETUR, um olhar estratégico e diferenciado e com isso acha que
Brasília vai se tornar uma pauta prioritária para o Governo do Distrito Federal. Com a
palavra o Sr. Fragmar Diniz Leite (RURALTUR) afirma estar trabalhando para dar o
que realmente Brasília tem como vocação, no turismo rural, que precisa sair das matas e
florestas, mostrar a cara. O Sr. Manoel Antônio Vieira Alexandre (Secretaria de
Estado de Relações Institucionais e Sociais), suplente do Secretário Marcos Dantas,
acha surpreendente o ambiente que está sendo criado na SETUR, embora não tenha
convivido com as gestões passadas, percebe muita energia, jovialidade e capacidade da
equipe; que acha estimulante ver este grupo, tendo a certeza de que o turismo terá um
olhar moderno, que busca o profissionalismo e com isto ganham todos. Com a palavra o
Sr. Lamarck Freire Rolim (SINDETUR), inicia salientando que precisa fazer em
Brasília uma situação de turismo parecida com o que se faz em outras partes do mundo.
Afirma que as empresas de turismo no Distrito Federal, mais de 700 agências, estão do
lado do Secretário de Turismo, sendo a sua voz nas ruas. O Secretário Jaime Recena
agradece a parceria e diz que pretende contar sempre com esse apoio. Com a palavra a
Sra. Vera Leda Ferreira de Morais (FETRATUH), cumprimenta o Secretário Jaime
Recena e sua equipe, composta por um grande número de mulheres, cuja capacidade de
cada uma fará grande diferença na gestão do Governo Rodrigo Rollemberg. Friza que a
FETRATUH tem a contribuir com o turismo da cidade naquilo que considera ser o
cartão de visita dos empresários e do Governo e para tanto, é preciso um olhar atento
para a qualificação profissional. Sugere a abertura de uma Câmara Temática de
Legislação para discutir a atual legislação que impede o crescimento da geração de
empregos no turismo do Distrito Federal. Destaca que a FETRATUH coloca-se à
disposição para ser anfitriã na realização de uma das futuras reuniões do CONDETUR.
Com a palavra o Sr. Carlos Alberto Vieira (ABAV/DF), cumprimenta e coloca-se à
disposição para contribuir com o desenvolvimento do turismo no Distrito Federal;
afirma que espera traçar um novo cenário para a cidade como polo de turismo, apresenta
o seu suplente, Hugney Veloso para participar do CONDETUR. Cumprimenta o grupo
LATAM (que integra a TAM Linhas Aéreas) que recentemente concedeu um título a
uma agência de Brasília como a segunda maior emissora de passagens aéreas do Brasil e
outra agência como a maior emissora de passagens aéreas do Centro Oeste, o que
demonstra que as agências de viagens do Distrito Federal têm um potencial muito
grande e ainda muito espaço para crescer. Aproveita para comunicar que a ABAV/DF
realizaria no dia seguinte a palestra “Perspectivas econômicas para o segmento de
agências de viagens no ano de 2015”. Pede para registrar que a ABAV/DF trava uma
briga com o Governo Federal, através do Ministério do Planejamento, onde foi criada
uma Central de Compras, no qual o primeiro segmento afetado foi o de agência de
viagens, alijando estas unidades nos processos de venda ao Governo Federal. Informa
que foi criado um credenciamento prévio das quatro companhias aéreas Gol, Tam, Azul
e Avianca, direcionando um orçamento médio de 1,5 bilhões por ano de passagens
aéreas para compra direta nas companhias aéreas, através do cartão de crédito
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corporativo, por cinco anos consecutivos, sem licitação e sem consulta a nenhum outro
segmento. Disse ainda que provavelmente esta Central não ficará só com a emissão de
passagens, será ampliado para fornecimento de todo o material que o governo federal
necessitar, eliminando assim os micro e pequenos empresários que hoje vendem ao
governo. Agradece pela oportunidade e se coloca à disposição. O Secretário Jaime
Recena, questiona se já houve alguma interlocução com o Ministério para resolução do
problema da compra de passagens através pela Central de Compras. O Sr. Carlos
Alberto Vieira (ABAV/DF), informa que não houve interlocução com o Ministério ou
com a Central de Compras, mas que entrou com um processo no TCU, no TRF, na CGU
e no CAD, contestando o modelo de aquisição. Destaca ter conversado com várias
autoridades e parlamentares para ver se conseguem ser ouvidos e assim evitar um
verdadeiro caos no setor. O Secretário Jaime Recena, solicita que seja encaminhado a
SETUR o material disponível sobre o assunto, para que a Secretaria possa levar ao
Ministro do Turismo; que a SETUR fará essa interlocução, juntando força com o setor
para solução do problema. Com a palavra o Sr. Delfim da Costa Almeida (BC&VB),
reforça que o primeiro setor afetado é o de agências de viagens, e todos os
intermediários na sequência. Afirma ainda que como a maioria dos empresários
brasileiros são pequenas e micro empresas, acha interessante levar o assunto para o
Secretário da Micro e Pequena Empersa do Governo Federal. O Secretário Jaime
Recena, ratifica a importância da ABAV/DF oficializar a SETUR, para que esta possa
entrar em contato Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Ministério do Turismo e
SEBRAE Nacional. O senhor Carlos Alberto Vieira (ABAV/DF) afirma já ter feito
uma reunião com o SEBRAE Nacional, solicitando inclusive a intermediação para uma
reunião com o Ministro Guilherme Afif Domingos. Salienta já haver se reunido com o
CNC (Alexandre Sampaio); já ter procurado diversas federações e apresentado diversos
documentos em busca de uma solução para essa questão. Com a palavra Beatriz
Guimarães Borges (ABARE), salienta que são 540 agências de viagens, que essa
questão poderá quebrar toda a cadeia, gerando desemprego no setor. Sugere que a
ABAV faça um documento juntamente com a Secretaria de Turismo, com a assinatura
de todos os Conselheiros, para que em seguida se faça uma mobilização junto a
imprensa para sensibilizar a população e os meios políticos. O senhor Lamarck Freire
Rolim (SINDETUR), salienta também estar travando essa mesma luta. Pontua que há
uma outra demanda que deverá proporcionar aumento na arrecadação de impostos para
o Distrito Federal; portanto disse estar tratando de assuntos distintos: Central de
Compras, relação das agências de turismo com o Distrito Federal e situação de
arrecadação para o atual Governo, e para isso gostaria de marcar uma reunião com a
SETUR. O Secretário Jaime Recena, autoriza o agendamento de um encontro da
SETUR com o SINDETUR para dar prosseguimento a demanda apresentada,
salientando que as Secretarias presentes no Conselho poderão contribuir também no
assunto. Com a palavra a senhora Maria José Carvalho (SINDGTUR), cumprimenta o
Sr. Secretário de Turismo, parabenizando toda a sua equipe. Sublinha que a Secretaria
de Turismo, como já havia sido dito anteriormente, iniciou sua nova gestão dando apoio
à projetos já existentes, exemplificou o apoio dado pela SETUR ao SINDGTUR na
campanha contra a pirataria do turismo, que atinge não apenas aos guias de turismo,
como também as agências piratas. Dirige-se à representante do Ministério do Turismo, a
Sra. Lena Brasil, informando sobre a necessidade urgente da capacitação dos fiscais de
turismo em todo o Brasil. Por fim pediu que fosse registrado que o SINDGTUR vai
continuar com as suas fiscalizações, porque qualquer um do povo pode e o Governo
deve fiscalizar; o guia de turismo é um profissional regulamentado, existem leis que os
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amparam. Encerra afirmando que o SINDGTUR é um parceiro que estará sempre à
disposição. Com a palavra a Sra. Iêda Borges de Castro Costa (ABCMI),
cumprimenta a todos, apresenta o suplente, o Sr. Lázaro Silvério, e informa que a
finalidade da ABCMI é proporcionar turismo, lazer e cultura para pessoas acima dos 50
anos de idade. Solicita Sra. Lena Brasil, representante do Ministério do Turismo, para
que transmita ao Ministro do Turismo a necessidade de envolvimento na reestruturação
do programa “Viaja Mais Melhor Idade”, que a melhor idade deveria estar envolvida no
programa para que o programa possa realmente ser reconhecido. Por fim coloca-se à
disposição para fazer com que a melhor idade possa contribuir com todos os projetos.
Com a palavra o Sr. Ésio Avante da Silva (SINDEVENTOS), apresenta seu suplente,
Luiz Carlos Vitória Silva, agradece e parabeniza o Secretário de Turismo, Jaime
Recena, pela sua equipe. Ressalta que sua área trata de promoção e eventos, montagem
de feiras e estandes de congressos. Agradece. Com a palavra o senhor Neio Lúcio de
Oliveira Campos (CET-UnB), parabeniza o Secretário Jaime Recena e sua equipe;
afirma gostar de olhar as coisas com um olhar a longo prazo. Que essa caminhada deve
ganhar novas entonações e o Secretário de Turismo tem toda a legitimidade e toda a
capacidade de nessa nova entonação contribuir para uma política pública de turismo,
lastreada no conhecimento, na informação segura e principalmente pensando que o
espaço do CONDETUR é um conselho consultivo da mais alta significância para as
políticas públicas de turismo. Com a palavra o senhor Francisco Assis (Secretaria de
Economia e Desenvolvimento Sustentável), suplente, coloca a estrutura da Secretaria
à disposição. Faz questão de informar que o Subsecretário da Pequena e Microempresa,
foi indicado pelo Ministro da pasta, o senhor Afif Domingos; se ofereceu para atuar
como intermediador na busca de melhores condições de trabalho e na solução para o
problema colocado pela ABAV na compra das passagens pelo governo federal.
Parabenizou toda a equipe e se colocou à disposição. Com a palavra a Sra. Beatriz
Guimarães Borges (ABARE), agradece ao Governador por cumprir seu compromisso
de campanha com o trade, ao Jaime Recena que por ter feito parte do trade e ser da área
empresarial, entende as necessidades urgentes do setor; que acha que este será um ano
difícil devido a situação financeira do Governo do Distrito Federal, mas que é sempre
um ganho ter um Secretário de Turismo em sintonia com o setor, porque tem facilidade
de entender os problemas. Parabeniza a SETUR pela equipe, toda comprometida e
composta por técnicos em turismo. Reforça a importância da reunião com as agências
de viagens. Que pontualmente a ABARE informa ter duas demandas: editar a legislação
de transporte turístico terrestre, que foram feitas alterações no momento da publicação
no Diário Oficial, colocando que quem cuidaria da fiscalização seria a EMBRATUR; e
pede apoio para que consigam reeditar o decreto como ele foi inicialmente negociado,
inclusive tendo sido aprovado pela Procuradoria do Distrito Federal. Aponta que a outra
demanda necessita de uma interlocução com o Governo de Goiás para cuidar da questão
interestadual, porque pela ANTT não se resolve. Aproveita para pedir ao Ministério do
Turismo que olhe com muita atenção para esse setor, justamente porque o Ministério
prega a regionalização do turismo, ressaltando que a regionalização do turismo passa
pela possibilidade das vans, dentro de um raio de quilômetros, possa oferecer conforto
aos passageiros para transitarem. Coloca-se à disposição. Com a palavra a Sra. Valéria
Alves Fernandes Dias (Secretaria de Estado do Trabalho e Empreendedorismo),
agradece o convite para compor o CONDETUR, afirmando que iniciou sua carreira pela
EMBRATUR, portanto a nomeação para o Conselho é uma honra. Coloca-se à
disposição, principalmente para os assuntos referentes à qualificação dos profissionais
do segmento. Com a palavra a Sra. Thais Quintão (ABRASEL/DF), agradece a
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oportunidade de participar do CONDETUR, colocando a ABRASEL e sua equipe à
disposição da Secretaria de Turismo, agradece pelo convite e ratifica que esta nova
gestão empreendedora, criativa e inovadora, proposta na Secretaria de Turismo será o
diferencial da cidade de Brasília; que hoje os destinos turísticos que estão se destacando
são justamente aqueles que estão trabalhando o empreendedorismo e a qualidade como
diferencial competitivo. Destacou que a ABRASEL pretende trabalhar em prol do
desenvolvimento do turismo no Distrito Federal, com a gastronomia sendo um dos elos
de sustentação dessa cadeia. Com a palavra a Sra. Maria Auxiliadora Fernandes
(Secretaria de Estado de Planejamento, Orçamento e Gestão), suplente, afirma o
desejo de contribuir com o Conselho, deseja sorte e sucesso a todos. Com a palavra a
Sra. Cecília Vieira Martins de Paula (SEBRAE), suplente, representando a titular a
Sra. Aparecida Vieira. Que o SEBRAE está satisfeito com a presença do senhor
Rodrigo de Oliveira Sá, Secretário Adjunto de Turismo, na SETUR. Salienta que muitos
dos projetos que estão em execução e em andamento hoje no SEBRAE contaram com a
contribuição do senhor Rodrigo Sá e da senhora Jackeyline Mapurunga. Enfatiza que
como contribuição do SEBRAE para o setor, já foram aprovados alguns projetos, um
deles o de planejamento estratégico, agora em fase de captação de recursos. Com a
palavra o senhor Cláudio Prata (Secretaria de Estado de Cultura), Chefe de
Gabinete, representando o Secretário de Cultura, o Sr. Guilherme Reis. Afirma que a
Secretaria de Turismo e a Secretaria de Cultura estão desde o princípio trabalhando
juntas, levando dessa maneira a uma ação profícua e longa. A Secretaria de Cultura
entende que ao desenvolver suas atividades junto a manifestação cultural, quer na sua
preservação ou na sua divulgação, ou com relação aos eventos culturais, apoiando a sua
realização ou com relação a espaços culturais, quando ela implementa o seu uso, além
de estar fortalecendo toda a área cultural do Distrito Federal, está contribuindo e muito
para o desenvolvimento do turismo. Sublinha que o Secretário tem reformulado a
Secretaria de Cultura e está aberto a receber o Conselho. Com a palavra Sr. Élson
Ribeiro e Póvoa (FIBRA), sugere a distribuição de um organograma da Secretaria de
Turismo para todos os membros do Conselho, inclusive solicitando que seja incluído a
quem o Conselho deve se reportar na SETUR em caso de necessidade. Que também seja
distribuído aos conselheiros uma relação com os nomes e os dados (mailing) de todos os
membros do Conselho, informando também os nomes completos das entidades e não
somente as siglas. Quanto ao assunto do autódromo e da Universíade, destaca que a
partir de agora o Secretário terá mais dificuldade para trazer grandes eventos para a
cidade de Brasília, precisando provavelmente oferecer mais garantias. Ressalta outra
questão referente ao projeto feito por Burle Marx para a área situada entre a Torre de
TV e a Rodoviária do Plano Piloto, pedindo que a Secretaria de Turismo incentivasse
sua execução. Convida o Secretário Jaime Recena para fazer uma apresentação da
SETUR para os diretores da FIBRA sobre o programa de turismo do Distrito Federal.
Agradece e coloca a FIBRA à disposição. O Secretário de Turismo Jaime Recena
agradece e aceita o convite para visitar a FIBRA. Dando prosseguimento, discorre sobre
a ata da 46ª Reunião Ordinária, realizada em dezembro de 2014, questiona se havia
alguma objeção para que os conselheiros aprovassem o texto, sendo que não houve
nenhuma manifestação, o Presidente do CONDETUR informa que estava aprovada a ata
da 46ª Reunião Ordinária do Conselho de Desenvolvimento do Turismo do Distrito
Federal nos termos do Estatuto vigente. Passando para o próximo item da pauta,
alterações do regimento do CONDETUR e do FITUR, trazendo o assunto para os
Conselheiros deliberarem o modo de procedimento desta alteração. O Secretário Jaime
Recena, afirma já haver algumas propostas já desenhadas com ideias vindas dos
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próprios Conselheiros. O objetivo seria propiciar um momento de mais atividade e
menos contemplação; cada entidade pode e deve sugerir as mudanças nas alterações do
regimento para torná-lo mais objetivo, sugere que seja apresentada as sugestões para a
próxima reunião. Acrescenta ainda, como exemplo para alteração do Regimento
Interno, que julga saudável o rodízio na presidência do CONDETUR, entretanto não
sabe afirmar se isso é legalmente possível; outra questão pontuada pelo Secretário, foi a
grande presença do Governo nas reuniões do CONDETUR, destacou que a ideia é que
seja um Conselho do trade de turismo com apenas alguma presença do governo. Que
em virtude disso, nesta reunião já foram feitas algumas alterações, convidando apenas
os órgãos que têm ligação direta ao setor: as Secretarias de Cultura, de
Desenvolvimento Econômico, do Trabalho, de Relações Institucionais e de Esportes.
Com a palavra o Sr. Élson Ribeiro e Póvoa (FIBRA), questiona sobre a legalidade do
rodízio na presidência do CONDETUR. Com a palavra a Sra. Beatriz Guimarães
Borges (ABARE), sugere a criação de uma câmara temática para discussão dessas
alterações do CONDETUR e as entidades interessadas em trabalhar nessa questão se
colocariam à disposição, seriam coletadas as sugestões de todas as entidades e seria
estruturado um documento para apresentação na reunião. Com a palavra o Secretário
Jaime Recena levanta o questionamento sobre o que seria melhor: se a criação de uma
câmara temática ou se cada entidade traria suas sugestões para discussão na próxima
reunião. Com a palavra o Sr. Carlos Alberto Vieira (ABAV), disse considerar
importante a criação da câmara temática para tratar desse assunto, mas com prazo para
envio, tabulação das demandas e apresentação do trabalho. Com a palavra o Secretário
Jaime Recena, informa que caso optem pela criação de uma câmara temática seria
necessário marcar uma reunião já para a próxima semana e que se cumprisse os prazos
de forma rigorosa. Com a palavra a senhora Lena Brasil representante do Ministério do
Turismo, questiona se essa câmara temática seria apenas para tratar das questões do
Regimento Interno, pois o Conselho Nacional de Turismo possui câmaras temáticas
permanentes. Sugere que os Conselheiros deveriam discutir que tipo de câmara temática
é mais apropriada para o CONDETUR, se oferecendo para trazer a experiência do
Ministério do Turismo. Com a palavra o Secretário Jaime Recena, instala a câmara
temática provisória até a próxima reunião, para tratar das alterações do Regimento
Interno. Os conselheiros destacados para a Câmara são: Maria José Carvalho,
(SINDGTUR); Beatriz Guimarães Borges (ABARE); Cláudia Maldonado (ADVB);
Thais Quintão (ABRASEL); Lamarck Freire Rolim (SINDETUR) e Iêda Borges de
Castro Costa (ABCMI). Com a palavra o Secretário Jaime Recena informa que a
SETUR, através da Coordenadoria do CONDETUR, na figura da Sra. Ana Paula
Jacques, entraria em contato com todos e definiriam o horário para essa reunião onde
estarão presentes além dos Conselheiros, alguns membros da Secretaria de Turismo,
inclusive o jurídico. Passou a palavra a senhora Beatriz Guimarães Borges, para tratar
do FITUR, aproveitou a oportunidade para sugerir que o mesmo grupo que acabou de se
formar para a câmara temática abordasse os dois temas, as alterações no Regimento
Interno e o FITUR. Com a palavra a senhora Beatriz Guimarães Borges (ABARE),
destaca que na gestão passada foi feito um esforço para que FITUR (que é um decreto
do Governador criando um fundo, que dá direito ao trade receber uma parte de recursos
provenientes de tributos distritais) fosse mais efetivo. Ressaltou que o FITUR é
composto por três instituições, denominadamente a ABARE, a ABIH e o Convention.
Que foi travada uma grande discussão, colocando que o FITUR é um fundo com
recursos, e que a Secretaria tem um recurso muito escasso e muitas vezes a iniciativa
privada traz sugestões de projetos e de parcerias e a SETUR não pode aprovar por
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limitação de legislação e de orçamento. Em virtude disso sugeriu que todos os projetos
do FITUR fossem aprovados pelo CONDETUR, para que não existisse o monopólio de
três entidades. Salienta também que o FITUR foi espelhado no FAC -Fundo de Apoio a
Cultura, por ser o mais democrático. Finaliza informando que as discussões estão muito
avançadas, já possuindo inclusive atas, mas pediu a presença de mais entidades do trade
nesse projeto. Que acha muito proveitoso que a câmara temática que discutirá o
regimento interno do CONDETUR, também possa tratar do FITUR. Com a palavra o
Secretário Jaime Recena passa para a pauta de assuntos gerais. Com a palavra o senhor
Clayton Faria Machado (SINDHOBAR), que a diretoria do sindicato elegeu três
demandas para serem sugeridas ao Conselho. A primeira delas é a falta de visão que o
governo como um todo tem das criações de aparelhos e áreas de lazer na cidade, onde
não há banheiros ou quiosques para bebidas. Que a segunda questão trata do esqueleto
do Centro de Convenções, sendo sugerido que fosse montado naquele local um
restaurante escola, que pudesse ser usufruído pela comunidade e pelos turistas. A
terceira sugestão seria para que o CONDETUR passasse a ser um conselho consultivo,
pediu para que câmara temática que acabou de ser criada para tratar do regimento
interno, tenha atenção a essa questão. Esclarece que SINDHOBAR é contra o fato de o
Secretário de Turismo, seja ele quem for, seja o presidente CONDETUR, pois de
acordo com o seu entendimento o Conselho existe para fiscalizar o trabalho feito pela
Secretaria. Com a palavra o Secretário Jaime Recena, afirma que essa questão da
presidência é um pleito que precisa ser estudado para saber sobre sua validade jurídica.
Com a palavra o Sr. Ésio Avante da Silva (SINDEVENTOS), afirma que o problema
da SETUR é o dinheiro, toda Secretaria tem orçamento, mas a SETUR não tem. Que o
Pavilhão do Parque da Cidade está muito mal cuidado, não tem banheiros, iluminação,
rede hidráulica, piso nivelado, enfim, não tem nada. A SETUR precisa urgentemente de
dinheiro para revitalizar seus espaços destinados a eventos. Parabeniza a Secretaria pela
junção do Parque da Cidade. Questiona sobre a disponibilidade do calendário de
eventos do Centro de Convenções, quando e por que meio ele será divulgado. Outra
colocação é sobre a BBTUR, sabermos como ela gasta dinheiro público, dinheiro do
Banco do Brasil. Sugere também que seja incluído email dos Conselheiros e servidores
da Secretaria. Com a palavra a Sra. Vera Leda Ferreira de Morais (FETRATUH),
enfatiza a necessidade da criar uma Câmara Temática, para tratar de legislação, para
contribuir com a gestão do turismo. A entidade assume em qualquer das câmaras
temáticas, o compromisso de entregar um documento com todas as propostas das
entidades que compõem o grupo dos Trabalhadores em Turismo e Hospitalidade, no
tempo hábil em que forem notificados. Enfatiza para a representante do Ministério do
Turismo que não perca de vista a questão da formação do grupo de servidores para atuar
na fiscalização do turismo, não só no Distrito Federal, mas em todo o Brasil. Com
relação aos novos projetos que vieram da Secretaria de Trabalho para a Secretaria de
Turismo, nomeadamente o artesanato e o Parque da Cidade, diz que será encaminhado
um projeto específico, voltado para os trabalhadores, para geração e promoção de
emprego e renda. Sugere também que as entidades incluam em suas propostas, quais as
Secretarias consideram importantes para composição da mesa do CONDETUR. A
representante sugere que a Secretaria de Trabalho seja parceira da FETRATUR nos
projetos a serem apresentados sobre o artesanato e o Parque da Cidade. Com a palavra o
Secretário Jaime Recena, agradece pelo excelente resultado da reunião, e não havendo
mais nenhuma manifestação, agradece a presença de todos, sugere que cada entidade
traga sugestão para as próximas reuniões. Nada mais havendo a tratar, como Presidente
encerra os trabalhos.
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Beatriz Guimarães Borges
ABARE
Associação Brasiliense de Agências de Turismo Receptivo
Carlos Alberto Vieira
ABAV
Associação Brasileira de Agências de Viagens
Iêda Borges de Castro Costa
ABCMI
Associação Brasileira de Clubes da Melhor Idade

Carlos Eduardo Santos
ABIH
Assiciação Brasileira da Indústria de Hotéis
Thais Quintão
ABRASEL
Associação Brasileira de Bares e Restaurantes

Cláudia Maldonado
ADVB
Associação dos Dirigentes de Vendas e Marketing
Delfim da Costa Almeida
BRCVB
Brasília e Região Convention & Visitors Bureau

Neio Lúcio de Oliveira Campos
CET/UNB
Centro de Excelência em Turismo da Universidade de Brasília
Vera Leda Ferreira de Morais
FETRATUH
Federação dos Trabalhadores em Turismo e Hospitalidade
Élson Ribeiro e Póvoa
FIBRA
Federação das Indústrias de Brasília
Fragmar Diniz Leite
RURALTUR
Sindicato de Turismo Rural e Ecológico do Distrito Federal
Lamarck Freire Rolim
SINDETUR
Sindicato das Empresas de Turismo do Distrito Federal
Ésio Avante da Silva
SINDEVENTOS
Sindicato das Empresas de Promoção, Organização, Produção e
Montagem de Feiras, Congressos e Eventos do Distrito Federal

11

Maria José Carvalho
SINDGTUR
Sindicato de Guias de Turismo

Clayton Faria Machado
SINDHOBAR
Sindicato de Hotéis, Restaurantes, Bares e Similares de Brasília

Cláudio Prata
Secretaria de Estado de Cultura
Valéria Alves Fernandes Dias
Secretaria de Estado do Trabalho e Empreendedorismo

Wanessa Corazza Miguel
Secretaria de Estado do Esporte e Lazer.

Francisco Assis
Secretaria de Economia e Desenvolvimento Sustentável;

Manoel Antônio Vieira Alexandre
Secretaria de Estado de Relações Institucionais e Sociais

Maria Auxiliadora Fernandes
Secretaria de Estado de Planejamento, Orçamento e Gestão

Cecília Vieira Martins de Paula
SEBRAE
Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas
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