ATA DA 37ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE DESENVOLVIMENTO DE TURISMO DO
DISTRITO FEDERAL – CONDETUR/DF.
Aos vinte e sete dias do mês de janeiro de dois mil e quatorze, às quinze horas e cinquenta 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 Sétima 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 Álvaro Milton Lemos Quáglia, representando o Fórum das
Instituições de Ensino Superior do Distrito Federal; o senhor Delfim Almeida, representando o Brasília e Região
Convention & Visitors Burea – BRC&VB; o senhor Edmilson Figueiredo, representando Associação Brasiliense de
Agências de Turismo Receptivo – ABARE; a senhora Elisangela Barros Silva, representando a Associação Brasileira
de Bares e Restaurantes – ABRASEL/DF; 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; o
senhor Fernando Chaves, 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 Luiz Spiller,
representando o Centro de Excelência em Turismo da Universidade de Brasília – CET/UnB; a senhora Rosa Fida,
representando o Sindicato dos Guias de Turismo do Distrito Federal - SINDGTUR/DF; o senhor Newton dos Santos
Garcia representando a Associação dos Diretores de Vendas e Marketing do Brasil – ADVB/DF; o senhor José
Agmar de Souza, representante da Secretaria de Estado de Planejamento e Orçamento – SEPLAN; o senhor José
Wilson da Silva, representando a Secretaria de Estado de Desenvolvimento Urbano e Habitação- Sedhab; a senhora
Luciana Giffoni Rodrigues, 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; Wagner Rodrigues de Sousa,
representando a Secretaria de Estado de Trabalho – SETRAB; 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 Subsecretaria de Infraestrutura Turística
Dominique de Lima. Também se fizeram presentes as senhoras e os senhores: Ricardo Monteiro (Sindicato Rural);
Gilberto Goro Kaya (Sindicato Rural); Liliana Diniz (Ruraltur); Camila Marques (Ruraltur); Devanir Rodrigues
(Ruraltur); Marcelo Freire (Ruraltur); Rosana Sales Araújo (Sec. Turismo de Formosa); João Carlos Saraiva
(PGR/MPF); Jackeyline Mapurunga (SEBRAE/DF); Rose D´Carmo (CCAN/OPRAJ); Fernando Ancelmo
(Presidência da Republica); Kathia Cirqueira (PMDF); Maria José Carvalho (SINDGTUR); Ronald Filgueiras
(MOVI TV); Karen Furlan (SETUR); Eliane Cardoso Ventura (SETUR/DF); Stéfane Páscoa (SETUR/DF);
Marcones Muribeca (SETUR/DF); Juliana Brasil (SETUR/DF); Rayane Ruas (SETUR/DF); Eliane de Sá Borges
(SETUR/DF); Claudia Ferreira (SETUR/DF); Saulo Moreno (SETUR/DF); Luis Marques (SETUR/DF); Gisele Diniz
(SETUR/DF). O senhor Luís Otávio Rocha Neves, Presidente do CONDETUR/DF, deu as boas vindas e desejou um
feliz ano novo a todos os conselheiros, comentou que o ano de 2014 será grandioso para Brasília, momento de
revelar o potencial turístico da cidade. Solicitou que todos os conselheiros continuem trabalhando ao máximo em suas
funções, pois quanto mais completos forem os trabalhos realizados mais frutos serão colhidos ao longo dos anos.
Após a verificação de quorum, deu início à 37ª Reunião Ordinária do CONDETUR/DF. Passou à aprovação da ATA
da 36ª Reunião Ordinária do CONDETUR/DF, a qual foi aprovada por todos. Prosseguiu para a ordem do dia e
comentou sobre a pauta da reunião que foi apresentada na seguinte ordem: 1) Apresentação do Cenário do Turismo
Rural pelo Ruraltur; 2) Apresentação de Projeto pela Fetratuh para chancela do Condetur; 3) Apresentação de
Relatório da Pesquisa do Perfil dos Conselheiros pela Setur. Bem como a validação do calendário de Reuniões

Ordinária 2014 do CONDETUR/DF. Informou que a SETUR/DF está com grandes demandas, tendo que se ausentar
da reunião devido à audiência pública agendada para às 17h. Em seguida passou a palavra para o senhor Fragmar
Diniz Leite que cumprimentou a todos os presentes e comentou que o sindicato Ruraltur deu inicio a suas atividades
no ano de 1994, na mesma época criaram o Sindicato Rural, que era uma grande potência com mais de 400
associados, na qual um grupo de pessoas desfiliaram-se e fundaram a Associação de Turismo Rural que mais tarde
passou a ser chamada de Departamento de Turismo Rural e após dois anos em 2002, com o Turismo na área rural já
disseminado, passou a ser chamado de Sindicato Ruraltur com 37 associados. Comentou sobre a missão "Transformar
o Turismo Rural e Ecológico do Distrito Federal e Entorno em força econômica, social, cultural e ambiental de forma
sustentável.” E os principais objetivos: Congregar os empreendedores; Identificar e buscar recursos e políticas de
parcerias; Fortalecer a representatividade do setor; Apoiar e defender os interesses da categoria econômica; Incentivar
o turismo e o desenvolvimento sustentável. Em seguida descreveu alguns dos principais projetos implantados pela
Ruraltur como: Rota das Árvores, onde todas as árvores foram catalogadas para receber estudantes; O Observatório
de Pássaros, que foi criado devido à exigência de turistas estrangeiros; Classes transplantadas, área rural onde
recebem alunos e ministram aulas; Turismo Rural e Escola Fazendo Eco projeto em parceria com a Secretaria de
Educação e o Viaja mais Jovem, em parceria com o Governo Federal. Falou sobre a participação da Ruraltur na
Qualificação dos Empreendedores, na qual são oferecidos cursos de qualificações. Comentou sobre as viagens
técnicas realizadas no Brasil e também fora do País, ressaltando que os investidores de turismo rural no exterior não
são cobrados pelo governo, devido à percepção da importância dessa atividade. Destacou os números do Sindicato no
cenário atual onde possuem 25 empresas associadas; 1.824 (mil oitocentos e vinte quatro) leitos; 1.439,25 , (mil
quatrocentos e trinta e nove, vinte e cinco) hectares utilizados; 25 ( vinte e cinco) produtos oferecidos e em seguida
apresentou uma sequencia de fotos de empreendimentos de Turismo Rural e seus produtos. Comentou sobre o grupo
dos 13 (treze) onde os atrativos variam entre pesque pague, passeios equestres, trilhas ecológicas, restaurante rural e
demais produtos. Ressaltou como ponto fraco a dificuldade de regularização fundiária e a falta de oferta de crédito
específico para investimento. Apresentou o plano de Ação 2013/2016 onde há como intenção solicitar ao
CONDETUR a criação da Câmara Temática para tratar da questão regula fundiária do Turismo Rural no DF e
Propor Políticas Públicas de apoio e fortalecimento do setor. Expos como principal meta a Regularização Fundiária
dos 13 Empreendimentos do Turismo Rural localizados no DF, na qual há anos tentam acordos para a regularização,
necessitando de apoio do Governo e da Integração dos Parceiros Públicos e Privados. Deu como exemplo os vizinhos
de Goiás na divisa com o DF, que ficam a poucos metros do DF e já possuem escritura das terras e oferta de opções
de crédito.

Finalizou a fala solicitando ao CONDETUR a Criação de uma Câmara Temática para estudar a

problemática fundiária, que hoje afetam 13 propriedades associadas ao RURALTUR-DF, e agradeceu aos parceiros
da Ruraltur. O senhor Luís Otávio Rocha Neves agradeceu a apresentação e comentou sobre a importância da
Ruraltur para Brasília, sugerindo que outros conselheiros se juntem ao Ruraltur para falar com o a diretoria de
regularização das áreas rurais da Terracap, em seguida abriu espaço para perguntas. Com a palavra o senhor Delfim
Almeida, representando o Brasília e Região Convention & Visitors Burea – BRC&VB perguntou se tem
empreendimentos da Ruraltur em áreas urbanas. O Senhor Fragmar Diniz Leite, representando o Sindicato de
Turismo Rural e Ecoturismo do Distrito Federal – RURALTUR/DF respondeu que todas as áreas construídas eram
rurais, mas hoje algumas estão bem próximas de cidades devido o crescimento desordenado das cidades e a
negligência do governo em ter deixado passar de forma omissa. Comentou que existem algumas áreas que são da
Terracap e que há anos se tentam negociações para a regulamentação. Em seguida o senhor Delfim Almeida
comentou que o conselheiro representante da Secretaria de Desenvolvimento Urbano está presente, e de repente
poderia se manifestar. Com a palavra o senhor José Wilson da Silva, representando a Secretaria de Estado de
Desenvolvimento Urbano e Habitação- Sedhab, respondeu que primeiramente precisa verificar a destinação da área
de acordo com o PDOT, independente de ser rural ou urbana. Devendo verificar se as terras estão em áreas Publica
Federal, onde caberá a negociação junto ao Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão (SPU) ou se são do

GDF. Enfatizou que cada caso deverá ser estudado separadamente. O Senhor Fragmar Diniz Leite comentou que as
13 áreas são de propriedade da Terracap. O senhor José Wilson da Silva ressaltou que é preciso fazer o estudo de
cada destinação de área podendo a Câmara Temática, enriquecer esse trabalho. O senhor Luís Otávio Rocha Neves,
Presidente do CONDETUR/DF sugeriu a criação da Câmara Temática composta pela a Secretaria de Estado de
Desenvolvimento Urbano e Habitação – Sedhab; a Federação dos Trabalhadores em Turismo e Hospitalidade –
FETRATHUR; a Secretaria de Estado de Turismo – SETUR e o Sindicato de Turismo Rural e Ecoturismo do Distrito
Federal – RURALTUR/DF. A Câmara Temática foi aprovada por todos os conselheiros. Em seguida passou para o
segundo item da pauta apresentação de projeto para chancela do CONDETUR/DF passando a palavra para o senhor
Fernando Chaves, representando a Federação dos Trabalhadores em Turismo e Hospitalidade – FETRATUH/DF
apresentou o projeto “Miss Turismo Capital”, com o objetivo de tornar Brasília anfitriã de um concurso de beleza,
anual, trazendo um foco socioambiental ao evento. Apresentou fotos, projeto e depoimentos da edição anterior e as
previas de fotos da Miss no Lago Paranoá. O senhor Luís Otávio Rocha Neves comentou que para a aprovação de um
projeto pelo conselho, ele precisa ser apresentado como um todo para que os conselheiros tenham o conhecimento do
projeto para a votação, assim como a Secretaria Executiva precisa aprová-lo antes da apresentação. Em seguida abriu
espaço para perguntas. O senhor Newton dos Santos Garcia representando a Associação dos Diretores de Vendas e
Marketing do Brasil – ADVB/DF parabenizou a apresentação do projeto e comentou que todo projeto com a
finalidade de promover o turismo de Brasília é bem vindo, ofereceu o Programa de Hospedagem Alternativa para
hospedar as candidatas a miss. Com a palavra o senhor Fernando Chaves comentou a presença da senhora Rose
D´Carmo, Diretora do Conselho Comunitária da Asa Norte e Especialista em Gestão Ambiental. O senhor Luís
Otávio Rocha Neves comentou a presença da senhora Rosana Sales Araújo, Secretaria de Turismo de Formosa, que
veio para representar o turismo integrado entre as cidades. Seguindo a pauta passou a palavra para a senhora Ariádne
Bittencourt, Suplente do Secretário-Executivo do CONDETUR/DF para apresentar os resultados da pesquisa aplicada
aos conselheiros. Iniciou comunicando que o relatório da pesquisa será encaminhado aos conselheiros via email, em
seguida a apresentação comentando sobre a importância de saber o perfil dos conselheiros de forma a trabalhar cada
vez mais o conselho. Comentou que a pesquisa foi aplicada no dia 29/10/2013 para as 32 instituições, sendo
avaliados 23 questionários respondidos, o que configurou um nível de 68% do nível de confiança, com margem de
erro máximo permitido de 5%. Fez uma breve apresentação sobre a organização do conselho e a composição.
Apresentou a parte I da pesquisa voltada ao perfil dos conselheiros, chamando a atenção o dado sobre a situação no
conselho onde 57% são os suplentes que mais participam da reunião, ressaltando a importância do revezamento do
titular. A parte II Percepção de atuação dos conselheiros, foi voltada ao Olhar sobre o conselho onde a pesquisa sobre
a Forma De Escolha Dos Conselheiros Dentro Das Entidades apresentou um número que requer atenção, onde 17%
dos conselheiros não sabem como são selecionados os conselheiros. A parte III de informações trata da
opinião/percepção dos conselheiros com relação ao funcionamento do próprio Conselho, observou-se que para a
maior parte dos conselheiros participantes da pesquisa, a atuação dos conselheiros frequentemente corresponde e
representa os interesses de seus setores (47,83%), tendo ainda 17,39% dos votos para a percepção de que a
representatividade “sempre” ocorre. Em contraponto, 26,09% afirmaram “as vezes” e 8,7% disseram “raramente”.
Após observados os pontos fortes e fracos do Conselho, foram avaliadas as atuações da Secretaria Executiva, sendo
que 43,47%, estão muito satisfeitos, e 52,18% estão satisfeitos; e da Presidência do CONDETUR, onde praticamente
todos os conselheiros (95,65%) acreditam que o apoio da presidência para a condução do conselho é satisfatória ou
muito satisfatória. Com a palavra o senhor Geraldo Lima Bentes, Secretário-Executivo do CONDETUR/DF deixou
aberto para perguntas, referentes a apresentação da pesquisa dos conselheiros. A senhora Rose D´Carmo
(CCAN/OPRAJ), ouvinte solicitou a fala. Comentou que não gostaria de fazer referencias a apresentação, mas se
sentia preocupada com relação ao tombamento histórico de Brasília, que pode gerar um impacto sobre o turismo e a
cultura. Enfatizou que como uma brasiliense não gostaria de ver se perdendo as diretrizes iniciais de Brasília. Pediu
para que o conselho se faça presente na próxima reunião do PPCUB com uma moção e que se tome uma providência.

O senhor Geraldo Lima Bentes respondeu que o assunto trazido não está inserido em pauta, foi apresentado por uma
pessoa que não faz parte do conselho, e ainda, sem uma comunicação prévia. Ressaltou que desconhece qualquer
proposta de atividade turística que prejudique o tombamento de Brasília, não sendo possível acolher o pedido, ao
menos que algum conselheiro solicite. O senhor Álvaro Milton Lemos Quáglia, representando o Fórum das
Instituições de Ensino Superior do Distrito Federal comentou que embora não sendo um assunto apresentado por uma
pessoa de dentro do conselho, o assunto apresenta uma preocupação para o setor, sendo importante ter um
representante forte nas reuniões do PPCUB. O senhor José Wilson da Silva, representando a Secretaria de Estado de
Desenvolvimento Urbano e Habitação – Sedhab comentou que os debates estão sendo feitos com representação dos
arquitetos, Audiências Públicas na Câmara estão sendo realizadas, as divergências existem e devem ser tratadas nos
fóruns adequados. Falou que discorda da leitura que a senhora Rose fez, ressaltando que não cabe ao conselho o
debate desse tema, classificando-o como inoportuno e que desvia o foco. O senhor Edmilson Figueiredo,
representando Associação Brasiliense de Agências de Turismo Receptivo – ABARE ressaltou que tudo o que se
discute sobre as ações relacionadas aos planos para a cidade é importante ser apresentado no CONDETUR/DF.
Comentando que o patrimônio de Brasília não é bem cuidado. O senhor Fernando Chaves comentou que não sabia
que a senhora Rose iria manifestar a palavra, concordando com o senhor Edmilson, sendo um bom momento para o
CONDETUR chamar especialistas sobre o assunto. O senhor Geraldo Lima Bentes esclareceu que em nenhum
momento ninguém foi contra ao que a senhora Rose falou. Comentou que as questões que o Senhor. Edmilson expôs
são problemas de administração e não do PPCUB, e pediu para que os conselheiros tragam a proposta para o
Conselho. O senhor Miguel Batista Ribeiro Neto, representando a Secretaria de Estado de Cultura do DF – SEC/DF
comentou que em relação a preservação do patrimônio não é tema tratado no PPCUB. Defendeu que o Conselho pode
fazer as discussões e convidar as pessoas para as apresentações, ressaltando a importância de se cumprir o Regimento
Normativo do conselho, de forma a preservar tudo o que já foi construído. O senhor Delfim Almeida, representando o
Brasília e Região Convention & Visitors Burea – BRC&VB solicitou que o assunto entrasse como pauta na reunião
do conselho. Em seguida o senhor Geraldo Lima Bentes, apresentou ao conselho a solicitação do conselheiro Delfim
Almeida, que foi aceita por todos. Em seguida apresentou o Calendário de Reuniões Ordinárias 2014 (impressos e
disponível nas pastas), que teve alteração na data onde se lê: dia 31 de março, ler-se: dia 24 de março, sendo
aprovado por todos os conselheiros. Sem mais assuntos a tratar o senhor Geraldo Lima Bentes, Secretário-Executivo
do CONDETUR/DF, deu por encerrada a Trigésima Sétima 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.

