ATA DA 6ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE
DESENVOLVIMENTO DO TURISMO DO DISTRITO FEDERAL –
CONDETUR/DF
Aos quinze dias do mês de setembro do ano de dois mil e dez, às quinze
horas, na Sala Alvorada, do Hotel Brasília Palace Hotel, localizada no SHTN,
trecho 1, lote 1, em Brasília, fizeram-se presentes os seguintes membros para
a Sexta 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 Newton dos
Santos Garcia, representando a Associação dos Diretores de Vendas e
Marketing do Brasil – ADVB; 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 Antônio Velôso, 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; 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; o senhor Cláudio Mendes, representando a Federação das
Indústrias de Brasília – FIBRA; o senhor Álvaro Quaglia, representando o
Fórum das Instituições de Ensino Superior do DF; o senhor Emanuel Batista,
representando a Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico do DF;
o senhor Wilson Costa Reis, representando a Secretaria de Estado de
Educação do DF; o senhor José Agmar de Souza, representando a Secretaria
de Estado de Planejamento e Gestão do DF; o senhor Delfim da Costa Almeida
e a senhora Thusnelda Frick, representando a Secretaria de Estado de Turismo
do DF. Além dos conselheiros, estavam presentes os senhores Felipe Lima,
Emanuela Carneiro, Valéria Machado, Jucimar Mattos e Bruno Ceratti, da
Secretaria de Turismo do DF. O senhor Secretário de Turismo do DF e
presidente do Condetur/DF, Delfim da Costa Almeida deu início à reunião,
agradecendo a presença de todos e passou ao primeiro assunto referente a I –
Apreciação de proposta de novos membros. O Secretário de Turismo
informou que, embora várias instituições tenham manifestado interesse em
integrar o CONDETUR, apenas uma formalizou o pleito: o Sindicato das
Empresas de Turismo no Distrito Federal – SINDETUR/DF. Thusnelda Frick
explicou como funcionou o processo de análise pela Secretaria-Executiva do
Conselho da documentação apresentada pelo Sindicato. Todo o processo
seguiu o previsto no Regimento Interno. Henrique Severien, relator do parecer
da Comissão de Ética, questionou se havia quórum suficiente para votação do
pleito do Sindicato, ao que Thusnelda Frick esclareceu que o quórum para
votação é, regimentalmente, de maioria simples. Severien, relatando a posição
da Comissão de Ética, explicou que, embora haja instituições duplamente
representadas pelas entidades-membro do Conselho, é importante a inclusão
do Sindicato levando em consideração que ele representa os trabalhadores do
setor. Além disso, embora a Secretaria-Executiva tenha levantado, em seu
parecer, que não foram apresentado relatórios detalhados das atividades
realizadas, mas sim, listagem de ações, Henrique esclareceu que as listagens

foram feitas com base em relatórios existentes. Weber Mesquita sugeriu que
todas as instituições relatem detalhadamente suas atividades de fomento ao
turismo até mesmo para facilitar o trabalho cooperativo. Henrique Severien
concluiu informando que o parecer da Comissão de Ética é favorável à inclusão
do SINDETUR no rol das instituições-membro do CONDETUR. Delfim Almeida
colocou em votação e o pleito foi aprovado por unanimidade. João Batista,
presidente do SINDETUR/DF agradeceu a aprovação, concordou com a
necessidade de detalhamento das ações. Delfim Almeida lembrou que o
SINDETUR/DF faz parte da Confederação Nacional do Turismo. Em seguida, o
Secretário de Turismo passou à discussão do segundo item da pauta referente
à II – Prestação de contas da Setur/DF. Delfim Almeida falou das dificuldades
de implementação da Secretaria, do contingenciamento de recursos, das
parcerias estabelecidas para obtenção de recursos, em especial com a
Secretaria de Ciência e Tecnologia. Para Delfim, entretanto, o
contingenciamento de recursos fez com que a equipe trabalhasse de maneira
mais criativa, com utilização quase nenhuma de recursos financeiros. Dentre as
ações apresentadas pelo Secretário, destacam-se: 1) as Políticas de Turismo,
que estão sendo enviadas pelo Sr. Governador à Câmara Legislativa do DF –
CLDF; 2) ação para que os recursos arrecadados com o aluguel do Centro de
Convenções Ulysses Guimarães – CCUG sejam destinados ao Fundo de
Fomento à Indústria do Turismo – FITUR; 3) as novas normas de utilização do
CCUG, prevendo, por exemplo, descontos para realização de eventos em
períodos de baixa temporada; 4) abertura de 05 Centros de Atendimento ao
Turista – CATs; 5) o projeto para o Pólo 3 do Projeto Orla, cuja verba está na
Caixa aguardando a Novacap resolver algumas pendências burocráticas; 6)
heliporto: sendo construído ao lado do Complexo Aquático do Centro
Poliesportivo Ayrton Senna; 6) Vila Planalto: qualificação de 30
empreendimentos (boas práticas em manuseio de alimentos, arquitetura, portal
na Internet); 7) Brasília no Google Street View. O Secretário ressaltou, ainda, a
necessidade de se elaborar um modelo de gestão para os CATs em parceria
com a iniciativa privada. Weber Mesquita perguntou que ações a Setur/DF está
promovendo no exterior. Delfim Almeida respondeu que não está sendo
executada nenhuma ação promocional neste sentido. Embora a EMBRATUR
disponibilize algumas ferramentas que podem ser utilizadas neste sentido, o
contingenciamento financeiro não permitiu que a Setur pudesse arcar com as
contrapartidas, inviabilizando qualquer ação neste sentido. Tomaz Ikeda
indagou o fato de não haver uma praça de alimentação nas imediações do
CCUG, ao que Delfim Almeida respondeu que há uma emenda parlamentar de
R$ 20 milhões para esta finalidade, o que dependerá de gestão do Governador
eleito para utilização deste recurso. Emanuel Batista ressaltou, ainda em
relação ao CCUG, a urgência de se criar estacionamentos compatíveis à
demanda do referido espaço. Delfim Almeida concordou que deve mesmo ser
discutida uma solução para este problema. Ikeda perguntou, ainda, como está
o projeto de criação de um Túnel Cultural interligando o Complexo Poliesportivo
Ayrton Senna ao CCUG. Delfim Almeida informou que nunca ouviu falar no
referido projeto. Ikeda informou que o Sr. Giovani Ribeiro era o responsável por
este projeto. José Agmar, que participou, também, do Comitê de Obras do
GDF, informou que, nos planos do governo, havia apenas uma passagem
subterrânea para pedestres interligando os dois espaços. Anna Maria
Marcondes perguntou se seria alto o custo de revitalização da Praça dos

Namorados e sugeriu que fossem feitas parcerias com restaurantes de
bandeira internacional para revitalização da área. Em seguida, a SecretáriaExecutiva do Conselho passou à discussão do quarto item da pauta referente à
III – Assuntos gerais. Jucimar Mattos pediu a palavra e apresentou uma carta
a ser enviada ao Ministério do Turismo em prol da manutenção do Programa
de Regionalização e pediu apoio dos conselheiros para assinatura e envio da
carta. Delfim Almeida destacou a necessidade de, primeiramente, apresentar
aos conselheiros o referido Programa e que, desta maneira, não achava
pertinente a submissão da carta. Além disso, ele acredita que deveria ser
apresentado um manifesto para manutenção de todos os programas do
Ministério que sejam importantes, e não apenas de um. Recomendou, ainda,
que o pleito fosse submetido à Câmara Temática de Competitividade para
análise e deliberação. Newton Garcia, coordenador da Câmara Temática de
Competitividade, pediu um tempo para a Câmara deliberar a respeito no
próprio período da reunião ordinária. Seu pleito foi atendido, tendo a Câmara
debatido o assunto e aprovado a submissão da carta. Cláudio Mendes
parabenizou a atuação do Condetur/DF e ressaltou sua importância diante dos
grandes eventos esportivos. Delfim Almeida agradeceu à equipe da
Subsecretaria de Políticas de Turismo da Setur/DF pela condução do
Conselho. Weber Mesquita ressaltou a seriedade do Condetur/DF e sua
importância. Lembrou que é necessário trabalhar pela continuidade do
Conselho no próximo governo. Para Weber, é necessário aproveitar a Copa do
Mundo de 2014 para revitalizar a imagem da capital federal. Antônio Velôso
lembrou que, embora o governador eleito tenha se comprometido a fazer
escolhas técnicas para os postos-chave da Setur/DF ele não chegou a ouvir
nenhum representante do setor produtivo do turismo para conversar sobre as
indicações. Ítalo Mendes parabenizou a equipe da Setur/DF pela iniciativa de
gestão participativa e compartilhada do turismo. Newton Garcia parabenizou a
Setur/DF pela condução dos trabalhos do Condetur/DF. Ressaltou que deu
certo a periodicidade mensal das reuniões. 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

secretariei e pelo Secretário de Turismo Delfim Almeida
que a presidiu.
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