ATA DA 48ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO
DE DESENVOLVIMENTO DE TURISMO DO DISTRITO FEDERAL –
CONDETUR/DF.
Aos trinta dias do mês de março de dois mil e quinze, às 15 horas, realizou-se a 48ª
Reunião Ordinária do Conselho de Desenvolvimento de Turismo do Distrito Federal CONDETUR/DF, na Casa de Chá, localizado na Praça dos Três Poderes, em Brasília,
sob a presidência do Secretário de Estado de Turismo do Distrito Federal, Sr. Jaime de
Araujo Gois Recena Grassi e o Secretário Adjunto de Turismo Sr. Rodrigo de
Oliveira Sá, com a presença dos membros conselheiros e convidados. Iniciando os
trabalhos o Secretário Jaime Recena, agradeceu a presença de todos, especialmente do
SINDEVENTOS, padrinho da reunião e deu as boas vindas a todos os presentes. Iniciou
às deliberações e encaminhamentos, com a aprovação da Ata da 47ª Reunião Ordinária
do Conselho de Desenvolvimento do Turismo no Distrito Federal, datada em
24/02/2015. Em seguida o Secretário Jaime Recena, de acordo com a ordem do dia,
pontuou o retorno de algumas demandas levantadas pelos conselheiros na última
reunião ordinária. A FETRATUH havia solicitado a criação de uma câmara temática
para tratar da legislação que impede o crescimento da geração de empregos, entretanto,
em virtude de já haver uma câmara temática aberta para tratar da alteração do
Regimento Interno e FITUR, optou-se pelo adiamento desta demanda. A ABAV havia
solicitado o apoio da Secretaria para tratar da Central de Compras de Passagens Aéreas
instituída pelo Governo Federal, informou-se que foi realizada uma reunião com o
Ministério do Turismo e o Ministério da Micro e Pequena Empresa, mas ainda não
havia nenhum resultado. A ABARE havia solicitado ajuda com a reedição do Decreto
que trata do transporte turístico terrestre e também havia solicitado apoio da Secretaria
para resolver o problema das vans de turismo de transitarem fora do espaço do Distrito
Federal, informou-se que a SUPROST e o CADASTUR já haviam encaminhado
consulta ao Ministério do Turismo sobre a tramitação dos projetos de lei, também
aguarda-se a nomeação da coordenação de cadastramento da GOIASTUR (para um
acordo operacional) e na última semana recebeu-se a visita do Presidente da Frente
Parlamentar de Turismo do Congresso Nacional e o tema foi colocado em pauta e está
nas suas prioridades. Esse pleito também será incluído nas demandas do FORNATUR,
ganhando assim mais força. O SINDGTUR solicitou ao Ministério do Turismo a
capacitação dos fiscais em todo o Brasil e a equipe de qualificação da SETUR já está
mapeando as necessidades junto ao trade, para apresentação de uma proposta de
qualificação já alinhada com o Ministério. O SINDEVENTOS solicitou o calendário de
eventos do Centro de Convenções Ulysses Guimarães, o qual já foi enviado por e-mail
para todos os conselheiros. E a FIBRA solicitou o organograma da Secretaria e o
mailing dos conselheiros, que também já foi enviado por e-mail para todo o grupo. Os
conselheiros não acrescentaram mais nada e passou-se ao próximo ponto da pauta, a
apresentação dos resultados da Câmara Temática constituída na 47ª Reunião Ordinária
visando à alteração do Regimento Interno do CONDETUR. Com a palavra a Sra.
Cláudia Maldonado (ADVB), responsável pela apresentação dos resultados da Câmara
Temática, começou lembrando que a Câmara foi formada na última reunião, pelos
conselheiros que se voluntariaram para o trabalho de estudo do Regimento e suas
propostas de alterações. Foram feitas cinco reuniões com a presença dos conselheiros e
de membros da Secretaria de Turismo, inclusive da equipe jurídica, presente na pessoa
da Dra. Tatiana Alvim, disponível para esclarecimento de quaisquer dúvidas que
possam surgir sobre o tema. A primeira coisa pensada pelos integrantes foi o debate
1

sobre as demandas já levantadas pelo grupo em momentos anteriores, como a questão
da rotatividade da presidência do Conselho e a questão de tornar o Conselho
Deliberativo e não apenas Consultivo. Sobre a rotatividade na presidência, o grupo
concluiu que para as entidades privadas assumirem o Conselho seria necessário que elas
assumissem também as obrigações que têm hoje a Secretaria de Turismo,
principalmente na interface com outros órgãos governamentais. Ressaltou também que a
presidência do Conselho é uma entidade que pode gerar gastos para o Governo e isso
tornaria essa rotatividade inviável. Em virtude disso pensou-se numa figura
intermediária, batizada com o nome de Presidente de Honra, que seria exercida por uma
entidade privada. O critério para escolha seria o de antiguidade da sua constituição,
porque isso resgata a maturidade da própria entidade. Essa presidência de honra
exerceria a liderança por um período de quatro meses, podendo ser renovado por mais
quatro. E também traria obrigações, como tomar adiante, levar em frente e finalizar as
demandas da iniciativa privada junto a Secretaria de Turismo. Percebeu-se também que
o Regimento Interno já falava em periodicidade bimestral das reuniões do Conselho, no
entanto elas estavam acontecendo mensalmente. O grupo decidiu que é importante que
se obedeça a essa bimestralidade, porque é importante que se tenha mais conteúdo e
uma pauta mais consistente. Houve também alterações na disposição de alguns artigos
do Regimento Interno. Como o novo Regimento já havia sido enviado para os
Conselheiros, abriu-se o debate para que cada um pudesse fazer as manifestações
necessárias. Com a palavra a Sra. Beatriz Guimarães Borges (ABARE), que explicou
somente ser possível a alteração do Regimento Interno, porque o Decreto que criou o
Conselho é um ato do Governador, portanto os assuntos que estiverem dispostos no
Decreto só podem ser alterados com um novo Decreto do Governador. O outro assunto
do qual é preciso a aprovação dos conselheiros seria a entrada de duas novas
Secretarias, a de Comunicação e Publicidade e a de Assuntos Internacionais, e que
sendo aprovadas hoje, precisariam entrar num novo Decreto a ser publicado pelo
Governador. Com a palavra o Secretário Jaime Recena comenta que na última reunião
discutiu-se sobre a grande presença do Governo e a pouca presença da sociedade ou do
trade, no Conselho de Desenvolvimento do Turismo. Com a palavra a Sra. Cláudia
Maldonado (ADVB) informou que a Câmara Temática optou pela não exclusão de
nenhuma das Secretarias que já fazem parte do Conselho. No momento em que
estiverem no Conselho a área de comunicação e a área internacional, levando em
consideração a vocação da cidade de Brasília de receber eventos, onde há um processo
de captação internacional, essas Secretarias seriam de grande ajuda em todo esse
processo. Esclareceu que hoje 65% do Conselho é formado por entidades privadas e
35% por órgãos públicos. Que o mais importante nesse momento é que as Secretarias
que participem do Conselho possam contribuir de forma mais efetiva. Com a palavra a
Sra. Lena Brasil, representando o Ministério do Turismo, relatou a experiência do
Conselho Nacional de Turismo, afirmando que este é composto principalmente por
entidades privadas, portanto o que é feito, quando a pauta pede a interferência de algum
outro órgão que não faz parte do Conselho, este é convocado para aquela reunião
específica. O Sr. Rodrigo Freire (ABRASEL) sugeriu que a cada reunião fosse
convidada uma Secretaria distinta. Continuando sua explanação sobre as alterações do
Regimento Interno, a Sra. Cláudia Maldonado (ADVB), falou sobre o trâmite de
entrada de novas entidades privadas no CONDETUR: primeiramente deve-se dar
entrada com a documentação necessária, comprovar de três anos de funcionamento e
entregar três cartas de referência de outras entidades privadas que já integram o
CONDETUR, por fim o nome da entidade é levado a plenário para aprovação por
2

maioria simples. O Secretário Jaime Recena procedeu à leitura das Secretarias
elencadas no Decreto de criação do CONDETUR, atentou ao fato de que algumas
Secretarias mudaram de nome no novo Governo e em seguida questionou se todos os
Conselheiros estavam de acordo que estas Secretarias continuassem a fazer parte do
Conselho e se todos concordavam com a entrada da Governadoria (nomeação da
Subsecretaria de Assuntos Internacionais) e da Casa Civil (sugerindo a nomeação de
alguém da área de comunicação). Não foi aprovada a retirada de nenhuma Secretaria e a
entrada das novas Secretarias foi aprovada por unanimidade. Quanto à aprovação da
periodicidade das reuniões do CONDETUR, seis reuniões por ano, com possibilidade
de convocação de reuniões extraordinárias, a proposta foi aprovada, com apenas um
voto contra, Henrique E. Severien (BRCVB). Quanto à aprovação da figura do
Presidente de Honra, a proposta foi aprovada por unanimidade. Quanto ao período do
mandato do Presidente de Honra, se de quatro meses com reeleição ou seis meses sem
reeleição, foi aprovado por doze votos a favor e três votos contra, o período de quatro
meses com reeleição. Quanto ao critério de escolha do Presidente de Honra, se por
manifestação de interesse e havendo mais de uma entidade manifestando interesse, o
critério de desempate aplicado seria o da antiguidade ou se apenas o critério de
antiguidade da constituição da entidade, sendo que a entidade que abrisse mão dessa
presidência de honra voltaria para o final da fila. A proposta aprovada por unanimidade
foi a escolha por manifestação de interesse. O Secretário Jaime Recena questionou
quais entidades teriam interesse em iniciar a Presidência de Honra no dia 1º de Maio. O
Convention Bureau manifestou interesse. Portanto ficou o Convention Bureau com a
presidência de honra entre o dia 1º de maio e o dia 31 de agosto. Não havendo interesse
de outra entidade na Presidência de Honra, a entidade que já estiver no cargo será
automaticamente reconduzida ao pleito. No dia 1º de setembro assumirá a Presidência
de Honra a FECOMERCIO. Na sequência já estão inscritas SINDETUR e ADVB. E
não havendo mais nenhum questionamento sobre o Regimento Interno, foi aprovado da
forma como foi entregue a todos os conselheiros, com as alterações deliberadas na
reunião. Com a palavra a Sra. Caetana Franarin (Subsecretária de Produtos e
Serviços Turísticos da SETUR), para apresentação do 1º Encontro de Turismo
Criativo Destino Brasília, que iniciou informando que no final do mês de abril,
encerrando as comemorações do aniversário de Brasília, a SETUR em parceria com o
SEBRAE faria o 1º Encontro de Turismo Criativo Destino Brasília, mais
especificamente no dia 29 de abril no Espaço FUNARTE. A ideia não seria apenas
diversificar a oferta de produtos, mas discutir novos formatos para vocações que a
cidade de Brasília possui, como o turismo cívico. No dia 30 de abril seria feita uma
oficina no Planetário, com o intuito de construir um documento para dar subsídio a
SETUR e ao SEBRAE na construção de um plano de desenvolvimento de turismo
criativo para o destino Brasília. Com a palavra a Sra. Cecília Vieira Martins de Paula
(SEBRAE), reforçando a fala da Subsecretária Caetana Franarin, informou que o
SEBRAE entrou em parceria nesse evento, e está apoiando na área de capacitação,
palestras, formatação das oficinas, mas que um dos critérios para esse apoio foi a
validação desse conceito pelo trade, portanto a participação na construção do evento e
no pós-evento, saber como levar adiante a diretrizes discutidas sobre o turismo criativo.
Com a palavra a Sra. Maria José Carvalho (SINDGTUR), pediu que fosse feita uma
pesquisa da percepção do turista em relação ao destino Brasília, saber o que o turista
achou da cidade. Afirmou que o trade e todos que trabalham com receptivo têm
necessidade de saber qual a percepção do turista sobre o destino Brasília. Com a palavra
o Sr. Francisco Maia (SINDEVENTOS), agradeceu o convite para o apadrinhamento
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da reunião e apresentou o Manual de Boas Práticas de Eventos, feito no ano passado,
mas sendo lançado apenas esse ano, feito em conjunto com o SEBRAE e o SENAC.
Com a palavra a Sra. Mariana Nogueira, consultora contratada pelo SEBRAE, para
elaboração do Manual, que começou por se apresentar como consultora de empresas na
área de gestão empresarial, com especialização na área de gestão da qualidade, boas
práticas e gestão de projetos. Afirmou que esse Manual visa contribuir não apenas para
empresas do setor de eventos, mas também para os grandes clientes que realizam
licitações para contratação de eventos. Esse material serveria para nortear a elaboração
de editais e termos de referências, pois foi elaborado com base nas melhores práticas de
gestão das empresas do setor de eventos de todo o mundo. Aberta a pauta para os
assuntos gerais, o Sr. Luiz Spiller (CET-UnB), comentou que o curso de graduação em
turismo incentivou os alunos a formatarem e criarem sua empresa júnior, e essa
empresa, através da sua diretoria, procuraria as empresas do trade para oferecer
parcerias na formatação de projetos e outros produtos. Em seguida a Sra. Lena Brasil
(Ministério do Turismo), lembrou que em 2006 e 2007 o Ministério do Turismo
apoiou a criação das agências macrorregionais e esse projeto é muito importante, e faz
parte das suas competências no Ministério, e para isso colocou-se à disposição para
ajudar no que for possível. Com a palavra o Secretário Jaime Recena pediu que se
fosse colocada numa das próximas pautas de reuniões do CONDETUR, a discussão
sobre de que forma o trade vai se juntar para divulgar o destino Brasília, de que forma a
Secretaria e o trade se reunirão para participar das feiras, congressos e eventos que
ocorrem durante o ano. De todos os eventos programados para esse ano, nacionais e
internacionais, em que o Ministério do Turismo e a EMBRATUR já garantiram espaço
para a Secretaria de Turismo, qual deles vale a pena participar. A intenção é a
apresentação do calendário de eventos do ano para em seguida validar junto do trade o
que seria importante a Secretaria participar. Importante também definir juntamente com
os conselheiros as estratégias de atuação nas feiras. Com a palavra o Sr. Sandro Cunha
(Subsecretário de Promoção da SETUR), informou que a WTM Latin America
(World Travel Market) aconteceria entre os dias 22 e 24 de abril na cidade de São
Paulo, e que seria muito importante contar com a participação do trade nesse evento.
Com a palavra a Sra. Beatriz Borges (ABARE), afirmou que no último ano a Secretaria
de Turismo captou vários eventos para a cidade de Brasília, mas que faltava um
representante do setor produtivo, portanto é preciso que o trade se reúna e escolha uma
entidade para acompanhar a Secretaria em todos os eventos que o CONDETUR tenha
interesse. 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.

Jaime Recena
Secretário de Estado do Turismo do Distrito Federal e
Presidente do Conselho Nacional de Desenvolvimento do Turismo
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Ana Paula Jacques
Secretária Executiva do Conselho Nacional de Desenvolvimento do TurismoCONDETUR/DF

Beatriz Guimarães Borges
ABARE
Associação Brasiliense de Agências de Turismo Receptivo

Iêda Borges de Castro Costa
ABCMI
Associação Brasileira de Clubes da Melhor Idade

Adriana Pinto
ABIH
Associação Brasileira da Indústria de Hotéis

Nilson Oliveira Silva
ABLA
Associação Brasileira das Locadoras de Automóveis

Rodrigo Freire
ABRASEL
Associação Brasileira de Bares e Restaurantes

Alejandro Rubens Parrilha
ACDF
Associação Comercial do Distrito Federal

Cláudia Maldonado
ADVB
Associação dos Dirigentes de Vendas e Marketing
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Henrique Ernesto Severien
BRCVB
Brasília e Região Convention & Visitors Bureau

Luiz Carlos Spiller
CET/UNB
Centro de Excelência em Turismo da Universidade de Brasília

Francisco Maia
FECOMERCIO
Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Distrito Federal

Vera Lêda Ferreira de Morais
FETRATUH
Federação dos Trabalhadores em Turismo e Hospitalidade

Élson Ribeiro e Póvoa
FIBRA
Federação das Indústrias de Brasília

André Lacerda Batista de Sousa
Fórum das Instituições de Ensino Superior

Fragmar Diniz Leite
RURALTUR
Sindicato de Turismo Rural e Ecológico do Distrito Federal

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

Maria José Carvalho
SINDGTUR
Sindicato de Guias de Turismo

Manoel Antônio Vieira Alexandre
Secretaria de Estado de Relações Institucionais

Valéria Alves Fernandes Dias
Secretaria de Estado do Trabalho e Empreendedorismo

Ângela Maria Martins
Secretaria de Estado do Meio Ambiente

José Agmar de Souza
Secretaria de Estado de Planejamento, Orçamento e Gestão

Graco Melo Santos
Secretaria de Estado de Gestão do Território e Habitação
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