
ATA DA 26ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE 
DESENVOLVIMENTO DE TURISMO DO DISTRITO FEDERAL – 

CONDETUR/DF, COMPOSTA PELA 2ª OFICINA REPENSAR PARA 
AVANÇAR, OCORRIDA NO DIA 27 DE FEVEREIRO DE 2013 NO CENTRO 

DE CONVENÇÕES ULYSSES GUIMARÃES 

- Publicada no DODF, n.64, dia 28º/03/2013, pagina 41 - 

Aos vinte e sete dias do mês de fevereiro de dois mil e treze, às dez horas e 
dez minutos, na Sala de Reuniões da Ala Norte do Centro de Convenções 
Ulysses Guimarães - CCUG, localizado no SDC, lote 05, em Brasília, realizou-
se a 26ª Reunião Ordinária do Conselho de Desenvolvimento do Turismo do 
Distrito Federal – CONDETUR/DF, composta pela 2ª Oficina Repensar para 
Avançar. Fizeram-se presentes os seguintes conselheiros: 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; o senhor 
Alessandro Gomes, Assistente da Secretaria-Executiva do CONDETUR/DF; o 
senhor Plínio Mendes, 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 
Elisângela Barros Silva, representando a Associação Brasileira de Bares e 
Restaurantes – ABRASEL/DF; o senhor Nilson Oliveira, representando a 
Associação Brasileira de Locadoras de Automóveis – ABLA; a senhora Beatriz 
Guimarães Borges, representando a Associação Brasiliense de Agências de 
Turismo Receptivo – ABARE; o senhor Alejandro Rubens Parrilha, 
representando a Associação Comercial do Distrito Federal –ACDF; o senhor 
Delfim Almeida, representando o Brasília e Região Convention & Visitors 
Bureau – BRC&VB; A senhora Maria Inês Ávila, representado o sindicato do 
Turismo Rural e Ecoturismo do Distrito Federal- RURALTUR; A senhora Maria 
José Carvalho, representando o Sindicato dos Guias de Turismo do Distrito 
Federal- SINDGTUR/DF; o senhor Francisco Maia Faria, representando a 
Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do DF – FECOMÉRCIO-
DF; o senhor Neio Campos e o senhor Luiz Spiller,  representando o Centro de 
Excelência em Turismo da Universidade de Brasília – CET/UnB; Álvaro Milton 
Lemos Quaglia, representando o Fórum das Instituições de Ensino Superior do 
Distrito Federal; o senhor João Batista Nogueira, representando o Sindicato 
das Empresas de Turismo do DF – SINDETUR; a senhora Maria Auxiliadora 
Montandon, representando o Sindicato das Empresas de Promoção, 
Organização, Produção e Montagem de Feiras, Congressos e Eventos do DF – 
SINDEVENTOS; A senhora Iêda Borges, representando Associação Brasileira 
de Clubes da Melhor Idade do Distrito Federal – ABCMI/DF, o senhor Fernando 
Chaves, representando a Federação dos Trabalhadores em Turismo e 
Hospitalidade – FETRATUH/DF; o senhor Miguel Batista, representando a 
Secretaria de Estado de Cultura do DF – SEC/DF; o senhor José Wilson, 
representando a Secretaria de Estado de Desenvolvimento Urbano e Habitação 
– SEDHAB; a senhora Wanessa Corazza Miguel, representando a Secretaria 
de Estado de Esportes do Distrito Federal – SEE-DF; a senhora Roberta 
Nobre, representando a Secretaria de Estado de Meio-Ambiente e Recursos 
Hídricos do Distrito Federal – SEMARH; o senhor Wagner Rodrigues de Souza, 
representando a Secretaria de Estado de Trabalho – SETRAB; a senhora 
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Carliane da Silva, representando a Secretaria de Estado de Transportes- ST. 
Além dos Conselheiros, estiveram presentes: a Subsecretária de Fomento a 
Eventos Estratégicos, Flávia Malkine; a Subsecretária de Administração Geral, 
Jacyra Diniz; a Subsecretária de Marketing e Eventos, Janaina Vieira; a 
Subsecretária de Estruturação e Diversificação da Oferta Turística, Meyre 
Leão; a Assessora de Comunicação da SETUR/DF, Deniza Gurgel; e também 
os seguintes colaboradores da SETUR/DF: Bruno Pinheiro; Adriana Martins 
Reis; Stéfane Páscoa; Otávio Júnior; Isabel Toschi; Juliana Brasil; Eliane de Sá 
Brasil Borges; Jucimar Aparecida Mattos Chagas; Cláudia Lourenço Ferreira; e 
Sergio da Silva Tatagiba. Também registraram presença: Danilo Vieira, 
representando a Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico - SDE; 
e João de Jesus da Costa. O Senhor Secretário de Estado de Turismo do 
DF e Presidente do CONDETUR/DF, Luís Otávio Rocha Neves, deu as boas 
vindas e agradeceu a presença de todos e informou que a reunião seguiria a 
continuação da oficina iniciada na 25ª Reunião Ordinária do CONDETUR/DF, 
com o tema, “Repensar para Avançar”, foi apresentado o calendário anual das 
reuniões e, após a verificação de quorum, deu início à 26ª Reunião Ordinária 
do CONDETUR/DF e 2ª Oficina “Repensar para Avançar”. O Presidente do 
CONDETUR/DF, Luís Otávio Rocha Neves, ressaltou a importância de se 
pensar no conselho de forma que possam trazer melhorias ao local onde se 
trabalha, destacou também a importância dos empresários trabalharem em 
parceria com o poder público para melhor desenvolver suas atividades. Passou 
à aprovação da ATA da 24ª Reunião Ordinária do CONDETUR/DF, a qual foi 
aprovada por todos. Em seguida passou a palavra à Suplente do Secretário-
Executivo, Ariádne Bittencourt, a qual apresentou o cronograma da reunião 
dividido em dois momentos. No primeiro momento com o tema: “Repensar o 
Conselho diante das proposições sugeridas pelos Conselheiros”, e, no segundo 
momento, trabalhar em cima do Plano de Desenvolvimento do Brasil Central 
com foco em Brasília, priorizando as ações sob o olhar dos Conselheiros, no 
qual deveriam ser buscados resultados efetivos. A reunião foi conduzida pelo 
Mediador João de Jesus da Costa e a Moderadora Sarah Poletto.  Em 
seguida a Suplente do Secretário-Executivo, Ariádne Bittencourt, passou a 
palavra ao Mediador João de Jesus da Costa, que fez uma breve 
recapitulação do que fora trabalhado na última reunião do conselho. Relembrou 
a reflexão realizada com os Conselheiros, na qual tiveram que responder como 
cada um se vê em sua atuação no CONDETUR/DF e o que poderia ser 
melhorado. Foi proposta a montagem de um pequeno Plano de Ação do 
conselho, com o foco em ações fundamentais para que o CONDETUR/DF 
desse um salto de qualidade. O Mediador João de Jesus lembrou também 
que, na última reunião, foi passado um exercício a um grupo de Conselheiros 
no qual tinham o objetivo era executar um pequeno Plano de Ação para realizar 
a presente reunião. Ficaram responsáveis para executar essas atividades os 
seguintes conselheiros: Sr. Luiz Carlos Spiller, a Srª. Maria Inês Ávila e a Srª. 
Maria auxiliadora, que executaram as seguintes atividades: a primeira foi 
levantar propostas, a segunda era de sensibilizar e mobilizar os 
Conselheiros(as) e o terceiro exercício foi de organizar o encontro. Os 
Conselheiros que realizaram esse plano relataram suas experiências, 
destacando a importância de todos participarem das atividades do Conselho, 
de forma a interagir e ter uma visão mais abrangente do CONDETUR. Após os 
relatos, o Mediador, João de Jesus, complementou dizendo que o plano teve 
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sua efetividade, sendo visível por meio da realização da reunião, seguindo para 
o Plano de Ação do CONDETUR/DF 2013, onde o objetivo foi definir um plano 
de atuação que seja plenamente executável e que responda às expectativas 
por meio de duas dimensões. A primeira dimensão foi a ação do 
CONDETUR/DF para fora, a segunda versou sobre a gestão do 
CONDETUR/DF, lembrando que para o plano ser plenamente executável era 
preciso que se definissem de 08 (oito) a 10 (dez) ações, assim evita-se que 
sejam elaborados planos extensos que não serão executados. Sugeriu que, no 
final do ano, um consultor verificasse se todas as ações planejadas foram 
executadas plenamente. João de Jesus pediu que fossem analisadas as 
seguintes observações à dimensão interna e externa, concentração executável 
que corresponda às expectativas do CONDETUR/DF e o conjunto básico de 
ações passível de realizações. Foram definidas 7 (sete) ações para serem 
debatidas entre os Conselheiros,  a primeira ação ficou definida como a 
realização de oficina para capacitação dos Conselheiros, participação nas 
Câmaras Temáticas à luz do Regimento Interno. A segunda ficou definida 
como a elaboração de mecanismo de monitoramento das decisões do 
CONDETUR/DF; a terceira foi a inserção da maior idade nos segmentos na 
política de turismo do Distrito Federal;  a quarta ação foi a criação de uma 
agenda unificada dos eventos no DF;  a quinta foi a contribuição para utilização 
dos recursos do FITUR; a sexta foi a revisão da condução do CONDETUR/DF 
e a sétima e última ação ficou sendo a  contribuição para regularização de 
grandes eventos em espaços fechados no DF. Todas essas propostas foram 
sugeridas pelos conselheiros, sendo que uma delas foi classificada pelo 
moderador mais como uma recomendação que trata da isenção do artesanato. 
O Sr. Plínio Mendes solicitou a palavra e destacou que é necessária uma ação 
de caráter externo junto às decisões do governo, mesmo que seja informativa, 
onde todos os projetos que impactam diretamente o Turismo possam ser 
comunicados ao Conselho. O Sr. Luiz Carlos Spiller solicitou a palavra e 
destacou que essa proposta de reconhecimento do Conselho estava inserida 
no Plano de Ação da Oficina “Repensar o CONDETUR/DF” e na capacitação 
dos Conselheiros. A Sra. Beatriz Guimarães complementou a afirmação do 
Sr. Plínio e do Sr. Luiz, reforçando que fazer o governo consultar o Conselho é 
uma ponderação que leva tempo, sugerindo que fosse montando um sistema 
de informação que remetesse ao setor produtivo todos os projetos que 
envolvam o Turismo, até mesmo para que o setor possa se organizar e 
oferecer um auxílio, para melhor ser representado o Turismo em Brasília. O 
Mediador, João de Jesus, informou que, na hora de montar o Plano de Ação, 
não se pode jogar a responsabilidade para as outras pessoas, devendo ser 
pensado qual é a ação prática para que o CONDETUR/DF possa ter mais 
reconhecimento junto ao governo, se essa ação não for pautada no Conselho, 
não vai ter ninguém para executá-la. A Sra. Beatriz Guimarães sugeriu que 
tivesse um representante do governo que pudesse trazer as informações para 
a SETUR/DF e este transmitiria para o Conselho. O Sr. Delfin Almeida 
concordou com a Sra. Beatriz destacando a importância de se ter um 
representante do governo e sugeriu que a SETUR/DF criasse um sistema de 
informação com a pauta que impacta diretamente no Turismo, algo mais sólido 
que a SETUR/DF tomasse conta e que os órgãos alimentassem essas 
informações. O Sr. Álvaro Milton Lemos destacou a importância das 
informações chegarem antes e que não adianta ter um Conselho se ele não 
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resolver os problemas apresentados. O Mediador, João de Jesus, informou 
que no exercício seguinte de detalhamento técnico pode haver alteração da 
redação. No qual foram citados os detalhamentos sugeridos pelo Sr. Delfin e o 
segmento da melhor idade. O Sr. Delfin Almeida sugeriu que o conteúdo do 
FITUR fosse discutido, por se tratar de um fundo irrisório. O Sr. Álvaro Milton 
Lemos indagou sobre a questão de regularização não só dos espaços 
fechados, mas também dos espaços abertos. A Suplente do Secretário-
Executivo, Ariádne Bittencourt, fez um breve comentário a respeito da fala 
do Sr. Álvaro em relação ao FITUR, justificando que não era viável criar um 
fundo com receita própria. Mediador, João de Jesus, fez breves 
esclarecimentos dos pontos levantados e alertou para que as ideias que 
estavam sendo levantadas não fossem vistas como contrapontos e sim como 
complementos. Em seguida foi explicada a tabela distribuída antes da reunião 
e os Conselheiros foram divididos em 4 grupos para fazerem o detalhamento 
da tabela. A Sra. Claúdia Maldonado destacou a importância de tornar o 
Turismo prioridade do governo. Em seguida foi iniciada a atividade de 
detalhamento em grupo, sendo concluída às doze horas e quarenta minutos, 
com pausa para o brunch.  Às treze horas e quinze minutos, deu-se início à 
continuação da oficina com a leitura do quadro plano de ação do 
CONDETUR/DF, sendo acordado que o quadro circularia durante o prazo de 
10 dias a ser observado pelos Conselheiros para possíveis modificações e 
posterior apresentação na 27º reunião do Conselho, apenas para fins de 
aprovação. O Mediador, João de Jesus, ressaltou a importância da 
regularidade do Conselho, tendo em vista que estas atividades que estão 
sendo discutidas só funcionam com um conselho regular. O Mediador, João 
de Jesus, realizou a leitura e fez breves comentários ficando acordadas as 
ações descritas no quadro com a participação e opinião de todos os 
Conselheiros, concluindo o primeiro momento da oficina. O Mediador, João de 
Jesus, esclareceu que a ação de pontuação ou priorização do Plano de 
Desenvolvimento Turístico do Brasil Central iria ser realizado por meio de um 
fórum que será encaminhado via e-mail com os resumos, para que volte ao 
Conselho como pontos de priorização. A Suplente do Secretário-Executivo, 
Ariádne Bittencourt, finalizou a oficina ressaltando sobre as prioridades no 
âmbito de coordenação, sendo necessário as ações nascerem para, de fato, 
serem realizadas, agradeceu a presença de todos e a produtividade da oficina 
desempenhada e, em seguida, convidou o Secretário para encerrar a 26ª 
Reunião Ordinária do CONDETUR/DF.  O Presidente do CONDETUR/DF, 
Luiz Otávio Rocha Neves, fez o encerramento oficial da reunião às quatorze 
horas e trinta e cinco minutos agradecendo a presença de todos reforçando a 
importância de se debaterem questões para o bem e o crescimento tanto do 
Conselho quanto do Turismo no Distrito Federal. Satisfeito com o resultado, 
agradeceu à equipe que conduziu a oficina e em breves palavras finalizou, 
“Que a gente consiga dar bons novos caminhos ao Conselho e que possamos 
repaginar para que, cada vez mais, o melhoremos”. Na sequência, sem mais 
nenhum assunto a tratar, o Sr. Luís Otávio Rocha Neves deu por encerrada a 
26ª Reunião Ordinária do CONDETUR/DF, 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 
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Turismo do Distrito Federal, Presidente do CONDETUR/DF, Luís Otávio 

Rocha Neves  que a presidiu. 

 

 

 

  

 

 

  

 

 

 


