ATA DA 33ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE DESENVOLVIMENTO DE TURISMO DO
DISTRITO FEDERAL – CONDETUR/DF
Aos trinta dias do mês de setembro de dois mil e treze, às quinze horas e quarenta e quatro 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 Trigésima Segunda 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; a senhora Adriana Pinto, representando a Associação Brasileira da
Indústria de Hotéis – ABIH-DF; a senhora Cláudia Maldonado, representando a Associação dos Diretores de Vendas
e Marketing do Brasil – ADVB/DF; a senhora Elisangêla Barros Silva, representando a Associação Brasileira de
Bares e Restaurantes – ABRASEL/DF; a senhora Beatriz Guimarães Borges representando a Associação Brasileira
de Agências de Turismo Receptivo–ABARE; o senhor Delfim Almeida, representando o Brasília e Região
Convention & Visitors Bureau – BRC&VB; 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; o senhor Luiz Spiller , representando o
Centro de Excelência em Turismo da Universidade de Brasília – CET/UnB; o senhor Álvaro Milton Lemos Quáglia,
representando o Fórum das Instituições de Ensino Superior do Distrito Federal; o senhor Lamark F. Rolim,
representando o Sindicato das Empresas de Turismo do Distrito Federal – SINDETUR; o senhor Ésio Avante da
Silva representando o Sindicato das Empresas de Promoção, Organização, Produção e Montagem de Feiras,
Congressos e Eventos do DF – SINDEVENTOS; a senhora Iêda Borges de Castro Costa, representante da Associação
Brasileira de Clubes da Melhor Idade do Distrito Federal – ABCMI/DF; o senhor Miguel Batista Ribeiro Neto,
representando a Secretaria de Estado de Cultura do DF – SEC/DF; o senhor José Wilson da Silva, representando a
Secretaria de Estado de Desenvolvimento Urbano e Habitação- Sedhab; a senhora Roberta Nobre de Araújo,
representando a Secretaria de Estado de Meio-Ambiente e Recursos Hídricos do Distrito Federal – SEMARH; o
senhor José Agmar de Souza, representante da Secretaria de Estado de Planejamento e Orçamento – SEPLAN; a
senhora Luciana Giffoni Rodrigues, representando a Secretaria de Estado de Transportes – STDF. Além dos
Conselheiros estiveram presentes: a Subsecretária de Fomento Evento Estratégicos, senhora Flávia Malkine; a
Subsecretária de Marketing e Eventos (SUMEV/SETUR), senhora Janaína Santiago de Oliveira; a Subsecretaria de
Estruturação e Diversificação da Oferta Turística, senhora Meyre France Leão, a Subsecretaria de Infraestrutura
Turística Dominique de Lima e o Subsecretário de Administração Geral, Jorge Eduardo Naime Barreto. Também se
fizeram presentes as senhoras e os senhores: Rosangela Diniz (SEDHAB); Mônica Lobo (SEDHAB); Newton dos
Santos Garcia (ADVB/DF); Cláudia Lourenço Ferreira (SETUR); Adriana Martins Reis (SETUR/DF); Stéfane
Páscoa (SETUR/DF); Marina Rodrigues Arantes (SETUR/DF); Silvia de S. Medeiros (SETUR/DF); Eliane Cardoso
Ventura (SETUR/DF); Rayane Ruas (SETUR/DF); Fernando Santos (RURALTUR); Laís Martins (CET/UNB);
Sergio da Silva Tatagiba (SETUR/DF); Bruno Pinheiro (SETUR/DF); Gisele Diniz (SETUR/DF); Deniza Gurgel
(SETUR); Carolina Almeida (SETUR/DF) o senhor Luís Otávio Rocha Neves, Presidente do CONDETUR/DF, deu
as boas vindas e agradeceu a presença de todos à reunião, após a verificação de quorum, deu início à 33ª Reunião
Ordinária do CONDETUR/DF. Passou à aprovação da ATA da 32ª Reunião Ordinária do CONDETUR/DF, a qual
foi aprovada por todos. Passando a palavra para o senhor Miguel Batista Ribeiro Neto, representando a Secretaria de
Estado de Cultura do DF – SEC/DF convidou a todos a participarem do 19º Congresso de Transporte e Trânsito, que
terá inicio no dia 08/10/2013, no qual trata toda questão da mobilidade urbana. Enfatizou que o evento reunirá
profissionais de diversas áreas e destacou a importância de que futuras realizações do evento sejam mantidas em
Brasília. Comentou sobre o evento/ movimento Gymnasiade, destacando que na sua opinião uma das melhores
formas de promover Brasília é por meio dos jovens. Sugeriu que a SETUR apoie os movimentos jovens. O senhor
Luís Otávio Rocha Neves comentou que a SETUR/DF já participa e fez a sugestão que os dados do evento sejam
apresentados no CONDETUR/DF. Em seguida prosseguiu para a ordem do dia, onde apresentou as senhoras Mônica
Burle e Rosangela Diniz ambas da Equipe técnica da Sedhab, convidadas para apresentar o Projeto do Sistema Viário
Urbano do Setor Hoteleiro Sul e Norte. Com a palavra à senhora Mônica Burle informou que a proposta de vias de
circulação de veículos e ciclistas surgiu da ideia de um quadrilátero, dando mobilidade para o pedestre chegar na W3
e eixinho. O Projeto priorizará o Decreto do Sistema Viário Urbano, onde o diferencial serão os acessos aos lotes, que
serão suspensos nas calçadas. Para essa organização, as vagas de automóveis paralelas às vias nos SHN e Sul serão
remanejadas, junto com algumas árvores que sejam incompatíveis com o paisagismo local. Em seguida passou a
palavra para a senhora Rosangela Diniz, que comentou que a Sedhab optou por fazer um Projeto piloto com a
readequação da área junto ao mobiliário urbano do SHN e Sul com definição de cores para o turista, e o paisagismo
terá mantido as características do cerrado. O senhor Luís Otávio Rocha Neves, Presidente do CONDETUR/DF,

agradeceu a apresentação e abriu o espaço para perguntas. O senhor Delfim Almeida, representando o Brasília e
Região Convention & Visitors Bureau – BRC&VB parabenizou a Sedhab pela apresentação do Projeto e comentou
que Brasília quer ser uma cidade turística. Destacou que ficou muito feliz ao saber que há esse Projeto para os SHN e
Sul, e que espera vê-lo implantado. Em seguida comentou sobre a importância de ser feito um Projeto de
personalização das calçadas. Sugeriu que seja adotado o símbolo do Palácio da Alvorada, que identifique tão bem
Brasília, informando que buscará apresentar para conhecimento do Conselho, uma cópia de um Projeto que se refere
especificamente a esta padronização, que lhe foi apresentado anteriormente. O senhor Luís Otávio Rocha Neves
respondeu que esteve em reunião com o presidente da Novacap, sendo informado que as obras iniciam em breve, e
que vai tentar encaminhar a ideia de personalização das calçadas apresentada pelo Sr.Delfim Almeida. Com a palavra
a senhora Iêda Borges de Castro Costa, representante da Associação Brasileira de Clubes da Melhor Idade do Distrito
Federal – ABCMI/DF perguntou o que foi pensado sobre a condição dos idosos quanto o acesso as calçadas,
ressaltando que no Projeto apresentado foi citado que as rampas serão elevadas para favorecer os cadeirantes. Em
seguida o senhor Luís Otávio Rocha Neves comentou a apresentação de uma matéria sobre acessibilidade em
Brasília, em que o CCUG (Centro de Convenções Ulisses Guimarães) e Estádio Nacional, foram aprovados,
destacando que há problema de acessibilidade nas ruas e precisa de atenção. Com a palavra o senhor Delfim Almeida
comentou sobre a necessidade de calçadas no Setor hoteleiro até o CCUG, e não observou o espaço ser contemplado
na apresentação do Projeto. O senhor Luís Otávio Rocha Neves respondeu que já está sendo construída algumas
ciclovias, e que a construção do jardim da Torre de TV será até a Rodoviária. A senhora Mônica Burle informou que
a calçada que liga o setor ao CCUG será feita com 3m de largura e receberá iluminação especial. Comentou que no
canteiro central do eixo foram construídas as primeiras ciclovias. Respondeu a pergunta da Sra. Iêda Borges de
Castro Costa, que as rotas de acesso para os deficientes nos bolsões de estacionamentos será a mesma para os idosos,
ambos utilizarão a mesma rampa de acesso. O projeto prevê a priorização do pedestre que não vai ficar subindo e
descendo rampas. Com a palavra à senhora Beatriz Guimarães Borges representando a Associação Brasileira de
Agências de Turismo Receptivo – ABARE parabenizou o projeto e reforçou os apontamentos do Sr. Delfim, em
relação às calçadas no Setor Hoteleiro e sugeriu que a Sedhab realize um estudo sobre a necessidade de espaço
específico para embarque e desembarque de grupos no Setor Hoteleiro Sul e Norte (vans e ônibus de turismo), e que
o estudo se estenda à toda cidade. Em seguida a senhora Mônica Burle comentou que a dificuldade dos taxistas deve
ser resolvida com bolsões externos, assim como as vagas dos expressos que já tem os pontos fixos. O senhor Luís
Otávio Rocha Neves sugeriu a troca de cartões entre a Sra. Monica e Sra. Rosangela, para sequencia do assunto em
reunião. Em seguida agradeceu a presença da equipe técnica da Sedhab e passou para o item seguinte da pauta. A
senhora Cláudia Maldonado, representando a Associação dos Diretores de Vendas e Marketing do Brasil –
ADVB/DF fez a apresentação do resultado da “câmara temática para captação de recursos para projetos com chancela
do conselho”, onde a verba será de instituições públicas e privadas, com destino certo, e os projetos chancelados pelo
Condetur. O senhor Delfim Almeida, representando o Brasília e Região Convention & Visitors Bureau – BRC&VB
opinou sobre a importância da criação de Legislação que beneficie às instituições que investem no turismo, assim
como na área da cultura, que tem a Lei Rouanet, dando como exemplo o FITUR, no qual não dispõe nenhum
beneficio para seus investidores. O senhor Francisco Maia Faria, representando a Federação do Comércio de Bens,
Serviços e Turismo do DF – FECOMÉRCIO-DF questionou a falta de liderança, onde câmara temática tem que
procurar o patrocínio. A senhora Cláudia Maldonado respondeu que o apoio será buscado pela entidade proponente.
O senhor Francisco Maia Faria comentou que a câmara temática tem que ser mais focada e tratar de um tema mais
pontual. A senhora Cláudia Maldonado comentou que em quanto não houver a união do “setor” pouco será feito.
Opinou que para fazer a captação de recursos basta seguir a uma cartilha de forma organizada, onde o governo
esclarece sobre “o rumo” e os órgãos privados entram com o recurso financeiro. Com a palavra o senhor Luiz Spiller,
representando o Centro de Excelência em Turismo da Universidade de Brasília – CET/UnB parabenizou ADVB,
ressaltou a importância de defender os interesses da população do DF, de forma a manter a responsabilidade social.
Em seguida o senhor Luís Otávio Rocha Neves, Presidente do CONDETUR/DF comentou que a senhora Cláudia
Maldonado foi muito feliz ao afirmar que é preciso que os conselheiros estejam unidos, para a realização de Projetos,
apresentando a proposta da Câmara Temática para aprovação dos conselheiros. Chancelada a proposta da Câmara
Temática pelos conselheiros. Em seguida agradeceu a presença da Equipe Técnica da Sedahb que fez a apresentação
do Projeto SHN e Sul. O senhor Geraldo Lima Bentes, Secretário-Executivo do CONDETUR/DF apoiou a proposta
da Câmara Temática e sugeriu alteração no cronograma das atividades, para que já comece esse ano. A senhora
Cláudia Maldonado comentou que quanto mais ágil melhor, ficará a critério dos conselheiros se quiserem fechar os
projetos até dezembro. O senhor Delfim Almeida, representando o Brasília e Região Convention & Visitors Bureau –
BRC&VB comentou que ficou preocupado com a nova data sugerida pelo senhor Geraldo Bentes, pois já havia sido
aprovado um cronograma para 2014 (para apresentação dos projetos), sugerindo mais flexibilidade nos prazos. A
senhora Cláudia Maldonado comentou que quando elaborou o cronograma para 2014, pensou nas entidades que não
estão estruturadas, mas sugeriu que a decisão seja tomada pelos conselheiros. Em seguida o senhor Luís Otávio
Rocha Neves deu continuidade a pauta e passou a palavra para o senhor Delfim Almeida que elogiou a participação

na feira ABAV, o stand de Brasília e toda a equipe que planejou e montou o stand, considerando que estava muito
bem localizado, visível por todos que estavam na feira. Em seguida fez algumas considerações: comentou que foi
surpreendido por algumas pessoas que lhe perguntaram onde estava o stand de Brasília, pois não constava no
catálogo. Ao verificar percebeu que só tinha o nome da Secretaria de Estado de Turismo, sugerindo que todos os
eventos sejam identificados pela marca Brasília, pois é a marca que se quer vender. Comentou que faltou o serviço de
cafezinho para deixar o ambiente mais acolhedor. Reclamou que diversos colegas do trade estavam na feira e não
visitaram o stand Brasília e que recebeu diversos cartões e sugeriu que a SETUR compartilhe os cartões que recebeu
para contatos futuros. Finalizou a fala propondo que a SETUR encaminhe aos conselheiros, as matérias publicadas
destino Brasilia, que tenha conhecimento. O senhor Luís Otávio Rocha Neves em respostas ao Sr. Delfim Almeida
comentou que tem convidado sempre o Trade para participar das feiras e quem tem ido tem feito bons negócios. E em
relação a marca Brasília, justificou que em todo o material institucional que a SETUR produz consta a marca Brasília
e que o material é feito pela Secretaria de Publicidade do GDF para todas as Secretarias. Em seguida passou a palavra
para a senhora Meyre France Leão Subsecretária de Estruturação e Diversificação da Oferta Turística, que comentou
sobre o Ofício Circular n° 08/2013-MTur referente a regionalização do turismo e sua gestão descentralizada, na qual
o Distrito Federal encontra-se em uma situação atípica, o que leva ao questionamento quanto a viabilidade de se
remapear o território em mais de uma região turística. Ressaltou que atualmente o Território é subdividido em 30
RAs, que não possuem autonomia política administrativa responsável pela gestão da atividade turística local. Em
seguida solicitou que os conselheiros deliberassem se Brasília deve manter uma única região turística com as RAs do
DF ou ser subdividida em outras regiões. Com a palavra a senhora Ariádne Bittencourt, Suplente do SecretárioExecutivo do CONDETUR/DF ressaltou que Brasília já é conhecida como um único destino, sendo importante
manter este alinhamento. O senhor Luiz Spiller, representando o Centro de Excelência em Turismo da Universidade
de Brasília – CET/UnB comentou que desconhecia essa questão das RAs, ressaltou que esse é um momento de pensar
na RIDE, que insere Pirenópolis, mas não Alto Paraíso, sendo preciso analisar quais são os critérios do MTur. Em
seguida a senhora Beatriz Guimarães Borges representando a Associação Brasileira de Agências de Turismo
Receptivo–ABARE comentou que é importante pensar na regionalização daqui para frente por meio de um plano
estratégico. Em seguida destacou sobre a qualidade do trabalho de toda a equipe de marketing da SETUR,
representada pela Janaína Santiago, Subsecretaria de Marketing e Eventos (SUMEV). A senhora Janaína Santiago de
Oliveira que comentou sobre o evento Goal to Brazil- Colômbia, onde foram realizadas diversas rodadas de negócios,
observando que lamentavelmente a representante da ABARE não participou (por motivo de força maior), junto a
mais 10 (dez) empresas operadoras de turismo. Esclareceu que a marca Brasília está inserida em todos os catálogos
utilizados nas promoções, como potencial expressivo graças às ações dos press trips e famtours. Encerrou convidando
a todos a participarem do Goal to Brazil que será realizado em Los Angeles. Com a palavra o senhor Geraldo Lima
Bentes, Secretário-Executivo do CONDETUR/DF comentou sobre a realização da Feira Internacional do TurismoFIT, na qual esteve presente, destacou o grande número de visitantes, comentou a entrevista da Leila da
EMBRATUR, onde perguntaram qual a última novidade do Brasil e ela respondeu que de Brasília os turistas podem
ir até Pirenópolis - GO, onde muitos se surpreenderão ao conhecer uma cidade histórica do século 18 tão próxima a
uma capital tão moderna. O senhor José Wilson da Silva, representando a Secretaria de Estado de Desenvolvimento
Urbano e Habitação- Sedhab comentou que o GDF está fazendo o trabalho de recapeamento das vias públicas no
Plano Piloto e que a Direção da LBV apresentou pedido para a recuperação do estacionamento que fica em frente ao
templo da LBV e a região do cemitério, dando a sugestão ao Conselho para que sejam encaminhadas mais sugestões
de locais para serem incluídos a essas ações. O senhor Luís Otávio Rocha Neves, Presidente do CONDETUR/DF
elogiou a colocação do Senhor José Wilson da Sedhab e informou que quem tiver mais sugestões pode encaminhar
via email para a Sra. Eliane - Assistente do Conselho. Sem mais assuntos a tratar o senhor Luís Otávio Rocha Neves,
Presidente do CONDETUR/DF, deu por encerrada a Trigésima Terceira Reunião Ordinária do CONDETUR/DF às
17 horas e 55 minutos, da qual lavrei o presente registro em Ata, que segue assinada por mim, Geraldo Lima Bentes

, que a secretariei, e pelo Secretário de Estado de Turismo do Distrito Federal e

Presidente do CONDETUR/DF, Luís Otávio Rocha Neves

, que a presidiu.

