
DA 44ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE DESENVOLVIMENTO DE 

TURISMO DO DISTRITO FEDERAL – CONDETUR/DF.  

Aos vinte dias do mês de outubro de dois mil e quatorze, às nove horas e cinquenta minutos, 

no Estádio Nacional de Brasília Mané Garrincha, localizado no SRPN – Asa Norte, em 

Brasília, se fizeram presentes os seguintes conselheiros para a Quadragésima Quarta 

Reunião Ordinária do Conselho de Desenvolvimento do Turismo do Distrito Federal – 

CONDETUR/DF: o senhor Luís Otávio Rocha Neves, Secretário de Estado de Turismo 

e Projetos Especiais do Distrito Federal e Presidente do CONDETUR/DF; o senhor 

Geraldo Lima Bentes, Secretário Adjunto da Secretária de Estado de Turismo e Projetos 

Especiais do DF e Secretário Executivo 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 Álvaro 

Milton Lemos Quáglia, representando o Fórum das Instituições de Ensino Superior do 

Distrito Federal; o senhor Cleber Roberto Pires, Associação Comercial do Distrito 

Federal – ACDF; o senhor Fragmar Diniz Leite representando o Sindicato do Turismo 

Rural e Ecoturismo do Distrito Federal – RURALTUR; a senhora Iêda Borges de 

Castro Costa, representante da Associação Brasileira de Clubes da Melhor Idade do 

Distrito Federal – ABCMI/DF; o senhor Luiz Spiller, representando o Centro de 

Excelência em Turismo da Universidade de Brasília – CET/UnB; a senhora Maria José 

Carvalho representando o Sindicato dos Guias de Turismo do Distrito Federal – 

SINDGTUR/DF; o senhor Miguel Batista Ribeiro Neto, representando a Secretaria de 

Estado de Cultura do DF – SEC/DF; a senhora Wanessa Corazza representando a 

Secretaria de Estado de Esporte – SEE; o senhor José Agmar de Souza, representante da 

Secretaria de Estado de Planejamento e Orçamento – SEPLAN. Além dos Conselheiros 

estiveram presentes: a Subsecretária de Marketing e Eventos (SUMEV/SETUR), 

senhora Janaína Santiago de Oliveira; a Subsecretaria de Infraestrutura Turística 

Dominique de Lima. Também se fizeram presentes as senhoras e os senhores: 

Fernanda Cabral e Lula Lopes (coord. Grandes Eventos), Ricardo Bitencourt 

(Novacap /EMB), e Juan Hermida (SINDGTUR). Com a palavra o senhor Luís 

Otávio Rocha Neves, Secretário de Estado de Turismo e Projetos Especiais do Distrito 

Federal e Presidente do CONDETUR/DF deu as boas vindas e agradeceu a presença de 

todos os conselheiros. Em seguida comentou sobre a sua volta como Secretário de 

Turismo, que ocorreu devido a uma necessidade do Governador, em fazer ajustes no 

quadro de funcionário do governo nomeando o senhor Francisco Claudio Monteiro, 

para o cargo de Secretário da Secretaria de Justiça. Passou à aprovação da ATA da 43ª 

Reunião Ordinária do CONDETUR, na qual foi aprovado por todos os conselheiros. Em 

seguida passou a palavra para o senhor Ricardo Bitencourt que fez uma breve 

apresentação sobre A Copa do Mundo: antes, durante e depois, comentando que antes 

da Copa do Mundo, o Mané Garrincha já atraíra mais de 780 mil pessoas. Destacando 

que a Copa do mundo em Brasília foi um sucesso em todos os aspectos sociais e 

econômicos, o que comprova a oportunidade de serem desenvolvidos outros eventos. 

Comentou sobre a estrutura do estádio e a acessibilidade, na qual a Copa do Mundo 

estava a apenas um raio 3km permitindo o rápido acesso do publico em geral e das 

pessoas com mobilidades reduzidas, com acesso para autoridades, facilitando o acesso e 

esvaziamento total em 8 minutos. Apresentou os dados gerados durante a Copa, na qual 

recebeu 7 jogos, num total de 478.218 torcedores, sendo o segundo maior público 

acumulado entre as arenas do mundial – com média de 68,3 mil espectadores por 

partida, incluindo: 69.112 torcedores - Brasil x Camarões, em 23 de junho; 68.748 

torcedores - Suíça x Equador, em 15 de junho; e 68.551 torcedores - Argentina x 

Bélgica, em 5 de julho. Em relação aos investimentos destacou que para cada R$ 1 



investido no estádio, o Governo do Distrito Federal assegurou outros R$ 4 para 

infraestrutura, mobilidade urbana e segurança no DF, sendo R$ 5,6 bilhões em recursos 

do Programa de Aceleração do Crescimento (PAC), somados ao orçamento local, e as 

obras relacionadas ao Mundial, Brasília, na qual criaram mais de 20 mil postos de 

trabalho diretos. Finalizou a fala comentando que o estádio já possui agenda de shows e 

ventos até 2019. Em seguida o senhor Ricardo Bittencourt conduziu a visita guiada 

aos conselheiros onde conheceram os seguintes pontos: Sala de comando e controle/ 

monitoramento; Acesso aos Lounges VIPs; Vestiários e acesso ao campo; Mezanino e 

Acesso aos Escritórios; a Arquibancada Superior; Camarotes com capacidade para 18, 

20 e 31 pessoas; Salão para a implementação de restaurantes; o Salão de convivo; as 

Arquibancadas superiores; o Auditório montado com cabines de tradução simultânea; a 

Zona mista, finalizando a visita com o acesso ao Gramado. Com a palavra a senhora 

Ariádne Bittencourt, Suplente do Secretário Executivo do CONDETUR/DF sugeriu que 

os conselheiros encaminhem sugestões de eventos a serem realizados no estádio de forma a 

utilização desse próprio. Sem mais assuntos a tratar o senhor Geraldo Lima Bentes, 

Secretário-Executivo do CONDETUR/DF, deu por encerrada a Quadragésima 

Reunião Ordinária do CONDETUR/DF às 11 horas e 45 minutos, da qual lavrei o 

presente registro em Ata, que segue assinada por mim, a senhora Ariádne Bittencourt, 

Suplente do Secretário-Executivo do CONDETUR/DF , que a 

secretariei, e pelo Secretário-Executivo do CONDETUR/DF, Geraldo Lima Bentes 

, que a presidiu.  
 

 

 


