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e telefone, por meio do qual o turista pode fazer consultas. Comentou que havia conversado com o ex-presidente do Convention & Visitors Buerau, que mencionou que uma ferramenta parecida estava sendo criada em parceria com o SEBRAE, por este motivo, Beatriz
optou por conhecer melhor a ferramenta que está sendo desenvolvida para, só então, compartilhar o projeto de modo a otimizar uma única ferramenta e destacou que o importante é
Convention & Visitors Bureau – BRC&VB, manifestou-se informando que não tinha o
conhecimento sobre o assunto, o que fora realizado em parceria com o SEBRAE foi um
portal do BRC&VB, mas que não tinha o objetivo de ferramenta de pesquisa, destacou que
o atendimento ao turista está com o foco muito distante do que o Convention espera. Renovou o convite para conversar com ABARE para esclarecimentos. O Presidente do CONDETUR/DF, Luís Otávio Rocha Neves, comentou sobre o aplicativo que a SUDECO está fazendo, que se chama “Brasil Central Tour” e informou que há um portal e que nesse portal
podem ser inseridas mais informações. Em seguida, o Presidente do CONDETUR/DF
passou a palavra à Subsecretária de Fomento a Eventos Estratégicos- SUFE, a senhora
taria à disposição de todos os Conselheiros para que, juntos, possam realizar parcerias.
Leonardo Silveira Hernandes, Subsecretário de Fomento, representante da Secretaria de
Cultura, saudou a Sra. Flavia Malkine, louvando a iniciativa da SUFE/SETUR, comentando que hoje se pode discutir a questão do fomento. Aproveitou para informar que a Secretaria de Cultura está fazendo o projeto de visita guiada, para o qual foi feito o edital convocando grupos de teatro para apresentar a visita guiada no formato de dramaturgia, contando
as histórias do Catetinho e outros três pontos turísticos da cidade. Em seguida, Cláudia
Maldonado, representando a Associação dos Diretores de Vendas e Marketing do Brasil –
ADVB/DF elogiou as iniciativas e o apoio da Subsecretária Flávia Malkine, falando sobre
anos, o CONDETUR era o meio pelo qual eram captados eventos de fora do DF. Cláudia
Maldonado pediu a criação da Câmara Temática para Captação de Recursos para Projetos
que Tenham a Chancela do CONDETUR/DF, informando que encaminharia via email uma
solicitação formal. Em seguida, Ariádne Bittencourt fez uso da palavra e relembrou que
todas as demandas que foram pontuadas no planejamento estratégico devem ser executadas
em parceria com os Conselheiros, mas que pode ser convocada uma reunião com a Câmara
Temática para ver a questão da captação de recursos por particulares. Em seguida, Fernando Chaves, representando a Federação dos Trabalhadores em Turismo e Hospitalidade –
FETRATUH/DF, informou que a Confederação Nacional da Agricultura – CNA vai realizar
a 1ª edição do evento “Jogos Rurais”, o qual terá temáticas de outros estados. Informou que
o evento já possui recursos para realização e sugeriu que ele fosse sediado em Brasília.
Sugeriu também uma reunião com a organização entre a CNA e o Secretário de Turismo.
recebê-los. Luís Otávio Rocha Neves passou aos Assuntos Gerais e mencionou a baixa do
ICMS do combustível para aviação e destacou que isto fará com que mais aviões façam
escalas em Brasília e, por consequência, haverá um aumento considerável do tráfego aéreo
na Capital Federal, o que sempre redunda em maior tráfego de visitantes na cidade. Luís
Otávio aproveitou para comentar sobre a apresentação que o Presidente da Inframerica fez
sobre o projeto de como será o novo Aeroporto de Brasília em 2035. Em seguida, o Luís
Otávio passou a palavra para a Subsecretária Meyre France, da Subsecretaria de Estruturaque os Conselheiros respondessem por e-mail a solicitação do ofício que foi encaminhado
ao trade com os cursos oferecidos pelo PRONATEC, para que os cursos possam ser iniciados. Em seguida, o senhor Helio Matsuoka informou que amanhã será lançado o Programa
Viaja Brasil, o qual está sendo iniciado por Brasília com uma solenidade no Palácio do
Buriti, às 11:00h, com alunos da 9ª série do Ensino Médio, que farão o roteiro cívico em
movimento para o trade ir à World Travel Market – WTM, mas que não houve êxito em
montar um grupo. Informou que já enviou para Flávia Malkine a feira da Event Business
Show - EBS para que possa mobilizar todas as entidades, dando como sugestão a parceria
do SEBRAE e a SETUR/DF para que enviem um grupo. Luís Otávio Rocha Neves informou
que foi organizada uma missão para a Alemanha, para a cidade de Frankfurt e Hannover, de
18 a 26 de maio, e ainda possui três vagas. Beatriz Guimarães fez uso da palavra e reforçou
o convite do senhor Helio Matsuoka, agradeceu a toda equipe da SETUR/DF pelas iniciativas e os trabalhos e deixou registrado que, para a WTM, foi solicitada uma missão para a
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dinária do CONDETUR/DF às 17 horas e 53 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, Presidente do CONDETUR/DF, Luís Otávio Rocha Neves, que a presidiu.

SECRETARIA DE ESTADO DE HABITAÇÃO,
REGULARIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO
CONSELHO DE PLANEJAMENTO TERRITORIAL
E URBANO DO DISTRITO FEDERAL
DECISÃO Nº 08/2013 – CONPLAN
111ª REUNIÃO ORDINÁRIA
Processos: 390.000.167/2013. Interessado: Agência de Desenvolvimento do Distrito Federal – Terracap. Assunto: Alteração de área – Setor de Múltiplas Áreas Sul.Conselheiro
Relator: Altino José da Silva Filho
O Conselho de Planejamento Territorial e Urbano do Distrito Federal no uso das atribuições que
lhe confere o Decreto nº 27.978, de 28 de maio de 2007, em sua 111ª Reunião Ordinária, realizada
em 13 de junho de 2013, decide: 1- Aprovar, por unanimidade relato e voto, na forma apresentada pelo Conselheiro relator, com as informações propostas pelo Conselheiro Alberto Alves de
Farias. CRISTIANE BATTISTON, RAFAEL OLIVEIRA, HEBER NIEMEYER BOTELHO,
MAURÍCIO CANOVAS, FLÁVIO CORREIA SOUSA, CLARISSA REIS IANNINI, BENNY
SCHVARSBERG, SALVIANO GUIMARÃES, JORGE GUILHERME FRANCISCONI, JOSÉ
CARLOS DE MATOS, HAMILTON PEREIRA DA SILVA, ALTINO SILVA, FRANCISCO
JOSÉ DE BRITO MORAIS, MARA VIEGAS, ALBERTO ALVES DE FARIA, REGINA MARIA AMARAL, ANDREO ZAMENHOFL, RICARDO VALE DA SILVA, PAULO HENRIQUE
PARANHOS, RIANE FREITAS PAZ FALCÃO.
Brasília/DF, 13 de junho de 2013.
GERALDO MAGELA
Presidente Substituto
DECISÃO Nº 09/2013 – CONPLAN
111ª REUNIÃO ORDINÁRIA
Processos: 390.000.060/2009. Interessado: UGP/SEDUMA. Assunto: Criação de área
para novo aterro sanitário.
O Conselho de Planejamento Territorial e Urbano do Distrito Federal no uso das atribuições
que lhe confere o Decreto nº 27.978, de 28 de maio de 2007, em sua 111ª Reunião Ordinária,
aprova a proposta urbanística de parcelamento da Complementação da ADE Oeste – Central
de Tratamento de Resíduos Sólidos do Distrito Federal – CTRS/DF na Região Administrativa
de Samambaia RA XII, com o número de matrícula imobiliária 216.235 – Terracap, consubstanciado no Projeto de Urbanismo URB 002/2009 e no memorial descritivo MDE 002/2009,
constantes no Processo nº 390.000.060/2009, por atender as normas vigentes e aos estudos realizados. CRISTIANE BATTISTON, RAFAEL OLIVEIRA, HEBER NIEMEYER BOTELHO,
MAURÍCIO CANOVAS, FLÁVIO CORREIA SOUSA, CLARISSA REIS IANNINI, BENNY
SCHVARSBERG, SALVIANO GUIMARÃES, JORGE GUILHERME FRANCISCONI, JOSÉ
CARLOS DE MATOS, HAMILTON PEREIRA DA SILVA, ALTINO SILVA, FRANCISCO
JOSÉ DE BRITO MORAIS, MARA VIEGAS, ALBERTO ALVES DE FARIA, REGINA MARIA AMARAL, ANDREO ZAMENHOFL, RICARDO VALE DA SILVA, PAULO HENRIQUE
PARANHOS, RIANE FREITAS PAZ FALCÃO.
Brasília/DF, 13 de junho de 2013.
GERALDO MAGELA
Presidente Substituto
ATA DA 110ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE PLANEJAMENTO
TERRITORIAL E URBANO DO DISTRITO FEDERAL (CONPLAN)
Às nove horas do vigésimo nono dia do mês de abril do ano de dois mil e treze, na Sala de
Reuniões do Segundo Andar do Edifício Sede da Secretaria de Estado de Habitação, Regularização e Desenvolvimento Urbano - SEDHAB, foi aberta a 110ª Reunião Ordinária do Conselho
de Planejamento Territorial e Urbano do Distrito Federal – CONPLAN pelo Presidente Substituto do CONPLAN, Presidente Substituto Rafael Carlos de Oliveira, com a presença dos Con-

a ABARE fosse com mais 5 empresários. Ariádne Bittencourt fez uso da palavra e responpara o que foi feita uma mobilização de todos os Subsecretários, na qual todos entenderam
que o mercado trabalha com negócios que geram lucros, desta forma é necessário mobilizar
o Convention, que precisa exercer um papel proativo para que traga outras pessoas em ações
como esta e que as ações sejam realizadas de forma cooperada. Solicitou que cada entidade
responda o programa que envolve as estratégias do plano de desenvolvimento do Brasil
Central para poder encaminhar alguma ação que possa ser desenvolvida, para apresentação
de resultados do SEBRAE. Em seguida o senhor Luís Otávio Rocha Neves, Presidente do
CONDETUR/DF, encerrou a reunião convidando a todos para a inauguração da exposição
Patrimônios do Brasil, promovida pela UNESCO, hoje às 19 horas no Panteão da Pátria
Tancredo Neves. Na sequência, sem mais nenhum assunto a tratar, o Presidente do CONDETUR/DF, Luís Otávio Rocha Neves, deu por encerrada a Vigésima Oitava Reunião Or-

Aprovação das atas concernentes à 103ª e 109ª Reuniões Ordinárias e 28ª Reunião Extraordinária. 2) Apresentação: 2.1) Processo 390.000.080/2012. 2.2) Processo 141.003.194/2008. 4)
ciação e aprovadas as atas da 103ª e da 109ª Reunião Ordinária e a 28ª Reunião Extraordinária
Processo 390.000.080/2012. Em seguida, passou-se ao segundo item da pauta, processo
390.000.080/2012, interessado: Associação Pró-Educação Vivendo e Aprendendo, assunto:
Regularização Fundiária do Imóvel na SGAN Quadra 604, módulo C, relator substituto: conselheiro Suplente José Delvinei Luiz dos Santos (Secretaria de Estado de Cultura), substituindo o
relator indicado inicialmente o Conselheiro Titular da Secretaria de Estado da Cultura Hamilton

