
ATA DA 45ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE DESENVOLVIMENTO DE 

TURISMO DO DISTRITO FEDERAL – CONDETUR/DF.  

Aos treze dias do mês de novembro de dois mil e quatorze, às 15 horas e 20 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 Quadragésima 

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

CONDETUR/DF: o senhor Luís Otávio Rocha Neves, Presidente do CONDETUR/DF, o 

senhor Geraldo Lima Bentes, 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 Alejandro 

Rubens Parrilha, representando a Associação Comercial do Distrito Federal – ACDF; o senhor 

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

Distrito Federal; a senhora Beatriz Guimarães Borges, representando a Associação Brasiliense 

de Agências de Turismo Receptivo – ABARE; o senhor Carlos Alberto Vieira, representando 

a Associação Brasileira de Agências de Viagens–ABAV/DF; o senhor Clayton Faria 

Machado, representando o Sindicato de Hotéis, Restaurantes e Similares de Brasília – 

SINDHOBAR; a senhora Cristina Vieira Araújo, representando o Serviço Brasileiro de Apoio 

às Micro e Pequenas Empresas –SEBRAE/DF; o senhor Henrique Ernesto Severien, 

representando o Brasília e Região Convention & Visitors Burea – BRC&VB; o senhor Ésio 

Avante da Silva, representando o Sindicato das Empresas de Promoção, Organização, 

Produção e Montagem de Feiras, Congressos e Eventos do DF – SINDIEVENTOS; a senhora 

Vera Lêda, representando a Federação dos Trabalhadores em Turismo e Hospitalidade–

FETRATUH/DF; o Senhor Fragmar Diniz Leite, representando o Sindicato de Turismo Rural 

e Ecoturismo do Distrito Federal- RURALTUR/DF; o senhor Francisco Maia Faria, 

representando a Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do DF – FECOMÉRCIO-

DF; a senhora Iêda Borges de Castro Costa, representante da Associação Brasileira de Clubes 

da Melhor Idade do Distrito Federal–ABCMI/DF; o senhor Lamarck Freire Rolim, 

representando o Sindicato das Empresas de Turismo do Distrito Federal–SINDETUR; a senhora 

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

SINDGTUR/DF; o senhor Neio de Oliveira Campos, representando o Centro de Excelência em 

Turismo da Universidade de Brasília–CET/UnB; o senhor Newton dos Santos 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; o senhor Jaime Recena, representando a Associação Brasileira de Bares e Restaurantes 

– ABRASEL/DF; o senhor Fernando Chaves, representando a Federação dos Trabalhadores 

em Turismo e Hospitalidade – FETRATUH/DF; o senhor Fragmar Diniz Leite representando 

o Sindicato do Turismo Rural e Ecoturismo do Distrito Federal – RURALTUR; o senhor 

Rogério Tonatto, representando a Associação Brasileira da Indústria de Hóteis ; o senhor 

Antônio Apolinário Rabelo Figueiredo, representando a Secretaria de Estado de 

Desenvolvimento Econômico; a senhora Flávia Melo Batista, representando a Secretaria de 

Estado de Transportes –STDF; o senhor Miguel Batista Ribeiro Neto, representando a 

Secretaria de Estado de Cultura do DF – SEC/DF; a senhora Roberta Nobre, representando a 

Secretaria de Estado de Meio-Ambiente e Recursos Hídricos do Distrito Federal – SEMARH; e 

a senhora Wanessa Corazza representando a Secretaria de Estado de Esporte – SEE. Além dos 

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

senhora Janaína Santiago de Oliveira; a Subsecretária de Infraestrutura Turística senhora 

Dominique de Lima; a Subsecretária de Estruturação e Diversificação da Oferta Turística 

senhora Meyre France, e o Subsecretário de Administração Geral senhor Jorge Eduardo 

Naime.Também se fizeram presentes as senhoras e os senhores convidados: Iara Brasileiro, 

Luiz Spiller e André Thiago (CET/UnB); Raphael Martini (Mercure); Tiago Monteiro 

Tavares (Alô Brasília); Ricardo Martin (Ruraltur); Luiz Gustavo de Andrade (Turismo) 

Rubens Parrilha (ABEME-DF); Jaime Monier (ABIH); João Ximenes; Simone Silva 

(SEMAR); Kamile Nunes; Elisângela Barros (Abrasel); Deniza Gurgel; André Lacerda 

(Facitec/Estácio); Carlos Alberto de Sá (SINDETUR); Delfim da Costa Almeida (BC&VB); 

Maria Auxiliadora Montandon (SINDEVENTOS); Jucimar Aparecida, Gisele Diniz, 
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Gabriel Jabur,  Claudia Ferreira, Karen Basso, Jean Silva, Luciana Reis, Luis Augusto, 

Calerna Barros, Rayane Ruas, Eliane Ventura, Adriana Martins, Thamyris Andrade, 

Stefane Páscoa (SETUR/DF). O senhor Luís Otávio Rocha Neves, Presidente do 

CONDETUR/DF, deu as boas vindas e agradeceu a presença de todos os conselheiros. Após a 

verificação de quorum, deu início à 45ª Reunião Ordinária do CONDETUR/DF. Passou à 

aprovação da Ata da 44ª Reunião Ordinária (RO), e comentou sobre a solicitação de inclusão no 

CONDETUR, recebida da Associação Brasileira de Empresas de Eventos (ABEOC), informou 

que a solicitação foi oficializada, por meio de autuação de processo sob nº 510.000.878/2014, o 

qual deverá ser avaliado pela Comissão de Ética, que foi formada nesta reunião 

espontaneamente, pela Secretaria de Estado de Turismo e Projetos Especiais; o Sindicato das 

Empresas de Promoção, Organização, Produção e Montagem de Feiras, Congressos e Eventos 

do DF – SINDEVENTOS, e a Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do DF – 

FECOMÉRCIO-DF. A Comissão de Ética foi aprovada pelo conselho. Em seguida passou a 

palavra para o senhor Fragmar Diniz Leite representando o Sindicato do Turismo Rural e 

Ecoturismo do Distrito Federal – RURALTUR que comentou sobre o “premio UPIS”, 

agradecendo à sua equipe por esta conquista. Em seguida o senhor Rogério Tonatto, 

apresentou os senhores Carlos Eduardo Santos e Raphael Martini, indicados para compor o 

conselho como representantes da ABIH/DF. Dada a apresentação do Relatório de Resultados de 

Gestão 2011-2014 da SETUR/DF e em seguida o senhor Luís Otávio Rocha Neves ressaltou 

que esses resultados são referentes às ações realizadas no período de 2011 a 2014, sendo que 

talvez não seja dado muito valor hoje ao material produzido, mas certamente dentro de alguns 

anos será de grande valia, como comparativo da evolução dos dados. Apresentou o material 

impresso comentando que essa realização foi o fruto do trabalho de todos os Conselheiros e da 

SETUR. Comparou o cenário de 2010 de quando recebeu a Secretaria na época da transição. 

Comentou sobre o panorama histórico do turismo no Brasil e em Brasília, destacando o ano de 

2009, quando foi criado o Grupo Gestor por meio do incentivo do Ministério do Turismo, 

considerado como o marco inicial para a criação do Conselho de Desenvolvimento do Turismo 

do Distrito Federal em 2010, e em seguida a Secretaria de Estado de Turismo do Distrito 

Federal. Falou sobre as principais ações desenvolvidas ao longo dos 4 anos, como a 

regulamentação das seguintes legislações: Lei do Turismo no DF; do Serviço de Transporte 

Coletivo Privado Turístico do Distrito Federal; da Hospedagem Alternativa Distrito Federal; 

Regimento Interno do Fundo de Fomento à Indústria do Turismo no Distrito Federal –FITUR; o 

incentivo fiscal – Combustível para abastecimento de aeronave, na qual a alíquota do imposto 

caiu de 25% para 12% ; as ações de normatização, criação e implementação do Observatório do 

Turismo do Distrito Federal e a sensibilização do Trade sobre a importância da captação de 

recursos para o desenvolvimento econômico e social por meio do FCO. Comentou sobre as 

participações ativas da SETUR no grupo VIIBRA; no Plano de Visão Brasília 2060, onde com a 

participação da SETUR a importância do turismo foi compreendida e inserida como uma das 

prioridades; no Plano de Segurança e Ocupação do Lago Paranoá. Entre outras realizações 

destacou a reativação do Grupamento de Policiamento Turístico – GPTUR; a normatização dos 

próprios da SETUR; o avanço e incentivo na operacionalização do CADASTUR; o Projeto de 

Cooperação Técnica Internacional entre SETUR e UNESCO; a Carta Consulta desenvolvida 

para captação de recursos por meio do Programa de Desenvolvimento do Turismo no Distrito 

Federal – PRODETUR/DF, junto ao BID. Falou sobre as missões técnicas internacionais de 

benchmarking realizadas em Barcelona, Londres, Alemanha, Washington- USA, Equador e 

Orlando, das quais a SETUR participou e complementou ações no destino Brasília. Comentou 

sobre o Boletim de Monitoramento, que além de edições regulares, lançou sua edição especial 

Copa do Mundo FIFA 2014™, e todas as pesquisas realizadas. Demonstrou o diagnóstico do 

cenário de 2010, em que os principais déficits foram apontados como a ausência de dados para 

planejamento, orientação para gestão e para o monitoramento do destino Brasília. Demonstrado 

o diagnóstico de 2014 é possível identificar a consolidação do monitoramento da atividade 

Turística no Destino Brasília–DF e o desenvolvimento do destino com foco na sustentabilidade 

e na competitividade. A promoção do destino manteve foco na divulgação da marca Brasília. 

Relembrou que certa vez ao olhar os catálogos da CVC, percebeu que Brasília não constava nas 

ofertas, e em contato com o presidente da empresa, recebeu a informação de que “Brasília não 



era potencial turístico”. Diante desse cenário foram criadas diversas ações com a marca 

Brasília(2011), e realizadas diversas campanhas publicitárias, e divulgação da cidade por todo o 

território nacional. Isso proporcionou o aumento do fluxo de turistas e no tempo de permanência 

na cidade. Foram confeccionados mapas da cidade em cinco idiomas, com mais de 55 

monumentos pontuados com temas Brasília Patrimônio Mundial e Brasília Capital do Esporte; 

Cartões Postais; o Livro “ Brasília vista do céu”; Folders; Revista patrimônio; Zcards; Revista 

Coquetel; Guia Brasília; Roteiros integrados; Livretos Copa; Livreto Estádio Nacional de 

Brasília - Mané Garrincha e diversos Brindes. Comentou sobre a participação da SETUR em 56 

feiras e eventos; a aproximação com a mídia; a aproximação com o público final e o atrativo 

turístico instalado no complexo da Torre de TV, com as letras EU AMO BRASÍLIA; a criação 

de aplicativos como o Turismo Brasília, o Beekme, e o Passaporte Verde que dispõe dicas de 

turismo sustentável. Apresentou informações sobre 28 eventos captados de 2013 a 2019, e que 

comparando com o cenário de 2011, quando foi identificado uma tímida captação de eventos 

para Brasília e o pouco comprometimento do trade na ação de captação de eventos, destacando a 

evolução de 2014, quando foi possível uma efetividade na captação de eventos, com 28 eventos 

captados; a aproximação do setor de turismo nas ações de captação e a priorização da captação 

de eventos na estratégia de governo. Sobre a infraestrutura, foram desenvolvidos projetos, como 

a revitalização do complexo da Torre de TV; melhorias do  Centro de Convenções Ulysses 

Guimarães; construção e aquisição dos Centros de Atendimento ao Turista; Manutenção do 

Pavilhão de Exposição do Parque da Cidade; Sinalização Turística, em que foi implementada na 

cidade as placas com padrão internacional, consideradas as mais modernas do mundo estando 

inclusive em exposição no museu de Londres; a  inclusão do Ecocamping de Brasília no Projeto 

Parque das Aves; captação do recurso para implementação da acessibilidade nos atrativos 

turísticos prioritários, que será continuada em 2015, com a execução. Em serviços e 

equipamentos turísticos, foram apresentadas as ações desenvolvidas no Centro de Atendimento 

ao Turista, na qual foi contabilizado em 2012, 87.200 atendimentos ao turista e no primeiro 

semestre de 2014, cerca de 66.640 atendimentos, com a participação de 88 alunos 

“Embaixadores do Turismo” durante o período da copa do mundo, distribuídos em treze pontos. 

Falou sobre a produção associada, com a disponibilização e incentivo de espaço para exposição 

e venda de produtos artesanais em 105 eventos. Comentou sobre o programa Viaja mais Melhor 

idade e o programa Turismo Cidadão, considerados como projetos gratificantes, que até o 

momento atendeu cerca de 14 mil pessoas. Foram qualificados cerca de 2.149 profissionais 

entre eles PM´s, atendentes Cat´s e profissionais do setor. Em relação ao cenário de serviços e 

equipamentos, em 2010 identificou-se que poucos serviços promoviam uma imagem de Brasília 

ao morador, como cidade turística e a pouca visibilidade da produção associada ao turismo 

demonstravam a necessidade de qualificação do setor turístico, que se comparado ao cenário de 

2011 apresenta grandes avanços. Foi trabalhada a aproximação do morador à cidade, aos 

monumentos e serviços turísticos de Brasília; a ampliação dos roteiros turísticos e a ampliação 

de espaço para estimular à comercialização da produção associada ao turismo. Apresentou as 

metas gerais dos resultados no Plano Plurianual - PPA 2012/2015, onde foi constatado o alcance 

de 90% das metas estabelecidas considerando o cenário de 2014, destacando a captação de 

eventos que teve um aumento superior ao esperado devido à priorização do Governo Distrital 

para o setor, e a consequente realização de eventos geradores de fluxo no Centro de Convenções 

Ulysses Guimarães. Destacou o Cenário Brasília 2014, em que o Destino Turístico este 

incrementado em termos de hospedagem, alimentação e atrações; a interlocução do governo 

local com a esfera federal; a atratividade turística em evidência; infraestrutura para eventos 

fortalecida; a Capital Federal inserida no rol de cidades turísticas nacionais e internacionas por 

meio das mídias espontâneas; Políticas Públicas normatizadas para o setor; Monitoramento da 

atividade turistica consolidado, e a cooperação entre o setor público e privado.  Em seguida 

apresentou 14 proposições de ações futuras, pensadas pela equipe da secretaria, enfatizando a 

importância do papel dos conselheiros, para a continuidade dos trabalhos. Destacou o quanto 

Brasília se desenvolveu, e que todos precisam se apropriar das oportunidades desse momento 

pós-copa. Comentou sobre o Centro de Convenções Internacional (instituição privada), que 

consequentemente contribuirá no aumento do fluxo de realização de mais eventos. Concluída a 

apresentação abriu espaço para perguntas e outras observações. Com a palavra o senhor Neio de 



Oliveira Campos, representando o Centro de Excelência em Turismo da Universidade de 

Brasília–CET/UnB parabenizou o Secretário e toda sua equipe pelos trabalhos desenvolvidos. 

Lembrou que na ocasião da transição (gestão governamental anterior), o que foi passado para a 

secretaria foi muito pouco em relação ao que foi construído até hoje. Reforçou a importância do 

papel dos conselheiros na continuidade dos trabalhos entregues por esta gestão. Comentou sobre 

a época do Grupo Gestor, quando alguns conselheiros atuais já participavam. Categorizou como 

excelente a gestão do secretário Luis Otávio, comentando que o conselho está no caminho certo. 

Concluiu a fala comentando que fica feliz em saber que nem tudo foi alcançado, mas avançou 

muito mais do que se imaginava. O senhor Newton dos Santos Garcia representando a 

Associação dos Diretores de Vendas e Marketing do Brasil–ADVB/DF parabenizou o secretário 

pela boa condução durante esses 4 anos de gestão, enfatizando a continuidade do planejamento 

que foi discutido em instâncias superiores. Elogiou a escolha da equipe SETUR que se mostrou 

capacitada. Agradeceu em nome da sua entidade pelo desenvolvimento do programa de 

Hospedagem Alternativa - Cama e Café, junto com o apoio do SEBRAE na qual a ADVB já 

desenvolveu boa parte, mas depende de apoio para dar continuidade ao programa. Agradeceu ao 

secretario por dar atenção as demandas do Conselho. O senhor Antônio Apolinário Rabelo 

Figueiredo, representando a Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico - SDE 

agradeceu o convite feito diretamente pelo Secretário e parabenizou a equipe da SETUR muito 

bem constituída, comentando que os resultados foram muito além do apresentado, pois o FCO 

amplia os recursos anualmente e nesse  ano de 2014, se deve alcançar 100% de utilização dos 

recursos, na qual gerou cerca de 13.000 mil empregos, e o segmento deve crescer muito mais. 

Finalizou a fala comentando ser muito gratificante integrar o Conselho. Com a palavra a 

senhora Beatriz Guimarães Borges, representando a Associação Brasiliense de Agências de 

Turismo Receptivo – ABARE parabenizou a condução anterior do Grupo Gestor, e a atual 

equipe da SETUR que sempre ouviu o setor e se empenhou em realizar e apoiar cada demanda. 

Agradeceu a publicação da Legislação do Transporte Turístico, que é fundamental para a 

atividade, o apoio ao projeto dos terminais dos piers. Comentou sobre os avanços do FITUR, 

agradecendo o empenho da ABIH, enfatizando que a partir de agora o fundo poderá ser 

executado. Agradeceu a apresentação da Secretaria de Cultura sobre a execução do FAC, o qual  

busca-se a possibilidade de adotar os mesmos procedimentos para a operacionalização do 

FITUR, que será destinado para o apoio de projetos inovadores. A senhora Maria José 

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

agradeceu a oportunidade oferecida aos guias de turismo, na qual antes não tinham o 

reconhecimento da profissão. Comentou que o conselho teve um grande amadurecimento, 

relatando se sentir mais participante da cadeia produtiva. Agradeceu o apoio do secretário ao 

acompanha-la à Secretaria de Transporte, para tratar do conflito entre os taxistas e os guias 

turísticos. Relatou que considera que o secretário “adotou” todos os guias. Em seguida 

agradeceu em nome de todos os associados a todos da equipe da SETUR. O senhor Henrique 

Ernesto Severien, representando o Brasília e Região Convention & Visitors Burea – BRC&VB 

comentou que era difícil se posicionar diante das demais colocações. Parabenizou o material 

elaborado, considerou de ótima qualidade, obervando o amadurecimento da equipe, e o interesse 

na continuidade nos projetos. Apontou que houve falhas, mas diante desse material apresentado 

elas são perfeitamente justificadas, e pouco significativas tendo em vista que não é possível 

realizar tudo. Agradeceu a toda a equipe da Setur e ao Secretário. O senhor Esio Avante da 

Silva, representando o Sindicato das Empresas de Promoção, Organização, Produção e 

Montagem de Feiras, Congressos e Eventos do DF – SINDEVENTOS comentou que está a 

mais de 20 anos no mercado turístico em Brasília, e que pela primeira vez, se vê a consolidação 

de resultados com tanta presteza. Sugeriu que o governo de transição participe da próxima 

reunião do Condetur, para conhecer o trabalho desenvolvido, e para que seja dada a devida 

importância da continuidade. A senhora Vera Lêda, representando a Federação dos 

Trabalhadores em Turismo e Hospitalidade–FETRATUH/DF agradeceu pela participação no 

conselho e pelo zelo que foi oferecido a categoria dos guias de turismo, na qual será possível 

avançar muito mais. Comentou sobre o desafio em realizar a qualificação profissional dos guias, 

que resultou no aumento de 30% da geração de empregos. Com a palavra o senhor Álvaro 

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



Federal comentou que se sentiu muito acolhido pelo conselho e pediu desculpas pela forma de 

como, algumas vezes se posicionou nas reuniões, mas que em alguns momentos percebeu a 

possibilidade do conselho se desfazer, e precisou de desabafo. Concordou com todos os elogios 

profissionais feitos pelos conselheiros e agradeceu o empenho da secretaria. O senhor Clayton 

Faria Machado, representando o Sindicato de Hotéis, Restaurantes e Similares de Brasília – 

SINDHOBAR comentou que nunca antes, viu um material com tanta qualidade, parabenizando 

o Secretario e toda sua equipe. O senhor Jaime Recena, representando a Associação Brasileira 

de Bares e Restaurantes – ABRASEL/DF agradeceu pela dedicação para a realização do 

documento apresentado, comentou que se algo não foi realizado não foi por falta de empenho, 

pois a Setur se preocupou em dar continuidade as atividades conquistadas. O senhor Carlos 

Alberto Vieira, representando a Associação Brasileira de Agências de Viagens–ABAV/DF 

falou que o Conselho é um “fio condutor” da atividade turística, e que foi um grande 

aprendizado, enfatizando a necessidade em se organizar para alcançar novos objetivos. A 

senhora Roberta Nobre, representando a Secretaria de Estado de Meio-Ambiente e Recursos 

Hídricos do Distrito Federal – SEMARH comentou sobre a implementação do parque 

ecológico, e que foi nítido os avanços e metas do Condetur. Relatou que tem orgulho de fazer 

parte do conselho, se colocando sempre à disposição. A senhora Wanessa Corazza 

representando a Secretaria de Estado de Esporte – SEE falou que reconhece a importância de 

todo o trabalho desenvolvido na captação, preparação e realização de grandes eventos, que esta 

ação tem gerado muitos frutos. Agradeceu e parabenizou a toda equipe da Setur. O senhor 

Miguel Batista Ribeiro Neto, representando a Secretaria de Estado de Cultura do DF – 

SEC/DF parabenizou pelo trabalho apresentado e por todo histórico tão bem contado, sobre a 

evolução da Setur. Por meio de sua equipe se coloca sempre aberto e disponível. Comentou que 

todos os conselheiros devem buscar explorar a proximidade com o Condetur, que é um espaço 

muito rico, para atuação das pastas. Agradeceu ao conselho pelo apoio à cultura. O senhor 

Alejandro Rubens Parrilha, representando a Associação Comercial do Distrito Federal –

ACDF agradeceu ao secretário por sempre colaborar com todos os pleitos. Elogiou o material 

apresentado e comentou que ficou feliz com o projeto de ampliação do pavilhão do parque da 

cidade, na qual será muito importante para o fortalecimento do turismo na cidade. O senhor 

Francisco Maia Faria, representando a Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo 

do DF – FECOMÉRCIO-DF parabenizou o trabalho apresentado, comentando que o maior 

mérito foi trazer todos os conselheiros para a reunião, esperando que o próximo gestor dê 

continuidade aos projetos. O senhor Lamarck Freire Rolim, representando o Sindicato das 

Empresas de Turismo do Distrito Federal–SINDETUR comentou que todos os conselheiros 

estão envolvidos no processo de desenvolvimento do turismo, devendo cada um encaminhar as 

demandas de cada setor para que possam ser assessorados, agradeceu o empenho da Setur e pelo 

material apresentado. Em assuntos gerais o senhor Neio de Oliveira Campos, representando o 

Centro de Excelência em Turismo da Universidade de Brasília–CET/UnB convidou a todos os 

conselheiros para participarem do II Seminário Internacional de Políticas Públicas nos dias 20 a 

22, onde haverá diálogo de políticas em formato de pic nic, no IFB da Asa Norte. O senhor 

Newton dos Santos Garcia representando a Associação dos Diretores de Vendas e Marketing 

do Brasil–ADVB/DF convidou a todos os conselheiros e seus pares para participarem do evento 

de gastronomia, no domingo dia 16 de novembro, na altura das quadras 108 a 109 sul no eixão, 

onde estarão mais de 40 chefes de cozinha. O senhor Luís Otávio Rocha Neves, Presidente do 

CONDETUR/DF agradeceu as palavras de todos os conselheiros e a toda a equipe da Setur, ao 

senhor Geraldo Lima Bentes pelo apoio e empenho durante esses anos. Sem mais assuntos a 

tratar o senhor Luís Otávio Rocha Neves, Presidente do CONDETUR/DF, deu por encerrada a 

Quadragésima Quinta Reunião Ordinária do CONDETUR/DF às 18 horas, da qual lavrei o 

presente registro em Ata, que segue assinada por mim, o senhor Geraldo Lima Bentes, 

Secretário-Executivo do CONDETUR/DF, , que o secretariei, e 

pelo Presidente do CONDETUR/DF, Luís Otávio Rocha Neves , 

que a presidiu.  


