








ação
 parlam

en
tar

Diário de Bordo

Centro de Documentação e Informação
Coordenação de Publicações

Brasília | 2008

Comissão de Turismo e Desporto

Câmara dos
Deputados

Coleção de artigos elaborados por mem-
bros da Comissão de Turismo e Desporto 
e publicados em 2007 nos informativos 
mensais.



CÂMARA DOS DEPUTADOS

DIRETORIA LEGISLATIVA
Diretor Afrísio Vieira Lima Filho 

CENTRO DE DOCUMENTAÇÃO E INFORMAÇÃO
Diretor Adolfo C. A. R. Furtado

COORDENAÇÃO DE PUBLICAÇÕES
Diretora Maria Clara Bicudo Cesar 

DEPARTAMENTO DE COMISSÕES
Diretor Silvio Avelino da Silva

Projeto Gráfico, Diagramação e Capa/ilustrações Racsow
Fotos: Secom/Sefot

Câmara dos Deputados
Centro de Documentação e Informação – CEDI

Coordenação de Publicações – CODEP
Anexo II – Térreo – Praça dos Três Poderes
Brasília (DF) – CEP 70160-900
Telefone: (61) 3216-5802; fax: (61) 3216-5810
publicacoes.cedi@camara.gov.br

SÉRIE
Ação parlamentar 

n. 364

Dados Internacionais de Catalogação-na-publicação (CIP)
Coordenação de Biblioteca. Seção de Catalogação.

Diário de Bordo. – Brasília : Câmara dos Deputados, Coordenação de Publicações, 2008.
     34 p. – (Série ação parlamentar ; n. 364) 

    Coleção de artigos elaborados por membros da Comissão de Turismo e Desporto da Câmara dos 
Deputados e publicados em 2007 nos informativos mensais.
     ISBN 978-85-736-5545-2

     1. Turismo, Brasil. 2. Esporte, Brasil. I. Série.
 
       CDU 338.48(81)

ISBN 978-85-736-5545-2



ação
 parlam

en
tar

Comissão de Turismo e Desporto

Sumário

Membros da Comissão de Turismo e Desporto .............................. 7

Equipe Técnica da Comissão de Turismo e Desporto ..................... 9

Unidade na diferença .................................................................... 11

PAN: uma nova era para o esporte brasileiro
Deputado Brizola Neto – PDT/RJ .................................................................................................. 13

Estatuto do Esporte: um proposta modernizadora
Deputado Silvio Torres – PSDB/SP................................................................................................. 15

A hora do turismo e do desporto
Deputada Lídice da Mata – PSB/BA ............................................................................................... 17

Estatuto do Torcedor e os Jogos Pan-Americanos
Deputado Gilmar Machado – PT/MG ........................................................................................... 19

Mais empregos pelas mãos do turismo
Deputado Alex Canziani – PTB/PR ............................................................................................... 21



aç
ão

 p
ar

la
m

en
ta

r Turismo e inclusão social
Deputada Sueli Vidigal – PDT/ES ..................................................................................................23

A saúde financeira dos clubes
Deputado Eugênio Rabelo – PP/CE ...............................................................................................25

A mulher no turismo
Deputada Lídice da Mata – PSB/BA ...............................................................................................27

Turismo e transporte aéreo amazônico
Deputada Fátima Pelaes – PMDB/AP.............................................................................................29

O potencial turístico do Brasil
Deputado Francisco Rossi – PMDB/SP ..........................................................................................31

Proposições da Comissão de Turismo e Desporto ........................ 33

Diário de Bordo



ação
 parlam

en
tar

�
Comissão de Turismo e Desporto

Mesa da Comissão
Presidente Lídice da Mata PSB

Vice-Presidentes Brizola Neto PDT

Sueli Vidigal PDT

Fábio Faria PMN

Membros da Comissão
de Turismo e Desporto

Composição da Comissão
PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB

Deputado  Arnon Bezerra CE
Suplente Alex Canziani – vaga do PSB/PDT/PCdoB/PMN PR

Deputado Carlos Eduardo Cadoca PE
Suplente Antonio Cruz MS

Deputado Carlos Wilson PE
Deputado Asdrúbal Bentes PA
Deputado Deley RJ

Suplente Cida Diogo RJ
Deputado Eugênio Rabelo CE

Suplente Edinho Bez SC
Deputada Fátima Pelaes AP

Suplente Edson Santos RJ
Deputado Francisco Rossi SP

Suplente Eudes Xavier CE
Deputado Gilmar Machado MG

Suplente Joaquim Beltrão AL
Deputado Hermes Parcianello PA

Suplente José Rocha BA

Deputado Jurandy Loureiro – vaga do PSDB/DEM/PPS ES
Suplente Jurandil Juarez AP



aç
ão

 p
ar

la
m

en
ta

r

�
Diário de Bordo

Deputado Marcelo Teixeira – vaga do PSDB/DEM/PPS CE
Suplente Odair Cunha MG

Deputado Pedro Chaves – vaga do PSDB/DEM/PPS

(Deputado do PSB/PDT/PCdoB/PMN ocupa a vaga)
GO

PSDB/DEM/PPS
Deputado Otavio Leite RJ

Suplente Andreia Zito RJ

(Deputado do PSB/PDT/PCdoB ocupa a vaga)

Suplente Bruno Rodrigues PE
(Deputado do PSB/PDT/PCdoB/PMN ocupa a vaga)

Suplente Eduardo Sciarra PR
(Deputado do PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB ocupa a vaga)

Suplente Marcos Montes MG
(Deputado do PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB ocupa a vaga)

Suplente Silvio Torres SP

PSB/PDT/PC/PCdoB/PMN
Deputado Abelardo Camarinha SP

Suplente Valadares Filho SE
Deputado Brizola Neto RJ

(Deputado do PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB ocupa a vaga)

Deputado Djalma Berger – vaga do PSDB/DEM/PPS SC
(Deputado do PRB ocupa a vaga)

Deputado Fábio Faria –  vaga do PSDB/DEM/PPS RN
Suplente Lídice da Mata BA

Deputado Sueli Vidigal  –  vaga do PMDB/PT/PP/PTB/PSC/PTC/PTdoB

PRB
Suplente Marco Antonio - vaga do PSB/PDT/PCdoB PE



ação
 parlam

en
tar

�
Comissão de Turismo e Desporto

Equipe Técnica da
Comissão de Turismo e Desporto

Secretário da Comissão James Lewis Gorman Junior
Local Anexo II, Ala A, Sala 5, Térreo

Telefones 3216-6831/6832/6833

Fax 3216-6835

Corpo Técnico Admar Santos, Akimi Watanabe, Ana Katia Mar-
tins Bertholdo, Claudia Neiva, Cristina Lourenço 
de Vasconcelos, Eliana Navarro Garcia, Inaldo 
Barbosa Marinho Júnior

Jornalistas responsáveis Cristina Bravo (MTb 494/DF) e Jaime Sautchuk 
(MTb 68311 S/278)



ação
 parlam

en
tar

11
Comissão de Turismo e Desporto

Unidade na diferença

2007 foi um ano marcante e decisivo tanto para o desporto como 
para o turismo nacional. O Informativo da Comissão de Turismo e 
Desporto (CTD) da Câmara dos Deputados registrou em suas últi-
mas páginas, na coluna Diário de Bordo, a diversidade de opiniões 
e mesmo de foco de interesse por áreas específicas de expressiva 
parte dos seus 38 deputados e deputadas membros (19 efetivos e 19 
suplentes), todos eles comprometidos e empenhados no fortaleci-
mento do turismo e da atividade esportiva no Brasil. 

No desporto, a CTD muito contribuiu  para o sucesso dos Jogos 
Pan-americanos do Rio de Janeiro , com as investigações do escân-
dalo Corinthians/MSI  e  com  o  pleito vitorioso para que o Brasil 
seja a sede da Copa do Mundo de Futebol de 2014. O mesmo se deu 
na área do turismo. Foi em grande parte pelo empenho da CTD que 
o presidente Lula assinou a mensagem enviando para o Congresso 
a proposta de Lei Geral do Turismo.  Esteve presente ativamente na 
eleição do Cristo Redentor como uma das Sete Maravilhas do mun-
do moderno. Organizou com grande sucesso a Semana Nacional do 
Turismo e o Dia Mundial do Turismo, com destaque para a partici-
pação da mulher brasileira no desenvolvimento do turismo nacio-
nal.O mesmo se pode dizer a respeito do XI Congresso Brasileiro da 
Atividade Turística (Cbratur), evento focado na relação do sistema 
nacional de transportes com a cadeia produtiva do turismo.

Foi, portanto, um ano de intensas atividades, em que todos os 
membros da Comissão tiveram oportunidade de manifestar suas 

Turismo e Desporto
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opiniões e apresentar suas proposições  sobre os mais diversos te-
mas tratados. Muitas dessas impressões críticas ficaram registradas 
nos artigos publicados no boletim oficial da CTD, registros que rea-
presentamos neste livreto.

Brasília, janeiro de 2008

Deputada Lídice da Mata (PSB/BA)
Presidente da CTD
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O palco: Brasil. Os atores: atletas da América. O enredo: Supe-
rar os limites do corpo por meio do esporte. Os Jogos Pan e 
Parapan-Americanos poderiam ser apresentados como um 

espetáculo, em que os personagens buscam a superação física. Po-
rém, são as entrelinhas desse evento que fascinam o mundo.

Há exatos 44 anos o Brasil sediou seus primeiros Jogos do Pan. Desde 
então muita coisa mudou. A moeda e o Governo já não são mais os mes-
mos. Nem a cidade sede será a mesma. Se na época São Paulo recebeu 
1.655 atletas vindos de 22 países para competirem em 19 modalidades, 
hoje, o Rio de Janeiro se prepara para acomodar 5.500 competidores de 
42 nações, para escreverem seus nomes entre os  28 esportes oferecidos.

A grandeza do evento, que é capítulo indispensável aos atletas que 
desejam participar das Olimpíadas, abrange um cerne muito mais pro-
fundo. Ao elevar o Brasil ao circuito desportista internacional cria-se 
no país mecanismos de estímulo e conscientização, no qual o desporto 
passa a pautar as políticas públicas.

A discussão sobre o esporte de base ganha palco e as modalidades 
olímpicas se fortalecem. Em um país em que a iniciativa privada ainda 
é a principal patrocinadora dos atletas, o Pan ajuda a mostrar ao Go-
verno que nossos jovens têm alternativa que não seja a ociosidade e 
conseqüentemente as drogas.

Binômio este que se completa com a educação. A cidade sede dos 
Jogos Pan-americanos e Parapan-americanos é também a precursora 
dos CIEPs (Centro Integrado de Educação Pública) de Brizola, o qual 

PAN: uma nova era 
para o esporte brasileiro

Deputado Brizola Neto – PDT/RJ
Primeiro vice-presidente da CTD

Presidente da Subcomissão para acompanhar 
os Jogos Pan-americanos e Parapan-americanos



aç
ão

 p
ar

la
m

en
ta

r

14
Diário de Bordo

já acreditava que a prática desportiva em um turno e o incentivo ao 
estudo e a pesquisa em outro como formas primordiais ao fortaleci-
mento da nação.

Mas receber um das maiores competições do gênero não engrande-
ce apenas o desporto. As obras que estão sendo realizadas ficarão de 
legado ao país, prevendo-se, inclusive doações de equipamentos adqui-
ridos para área de segurança a outros estados brasileiros.

Outro ponto que merece destaque será o incremento do setor turís-
tico. Assim como ocorre em outros eventos mundiais, estima-se que o 
turista estrangeiro percorra outras cidades do país, bem como haja cres-
cimento no fluxo de turismo interno. Tal fator levará ao aumento de 
capital circulante e, conseqüentemente, o fortalecimento da economia.

Os Jogos Pan-Americanos e Parapan-Americanos mostrarão para o 
mundo um Brasil que as manchetes violentas insistem em esconder. Um 
país com belezas naturais, com um povo hospitaleiro e diversidade cul-
tural. Somos o cartão postal das maravilhas de Deus e temos que apren-
der a valorizar isso. Se ainda há quem acredite que ao sediar os Jogos o 
país está fazendo mal uso do dinheiro público, construindo e reforman-
do desnecessariamente centros esportivos; espero que estes reflitam que, 
na verdade, o Brasil está iniciando uma nova era. Pois a valorização do 
esporte como alternativa social é um dos exemplos que comemoramos 
neste aniversário de 44 anos do Pan sendo sediado aqui.  Que alcance-
mos o sucesso almejado com esta competição e que ela seja efetivamente 
o degrau que nos falta para sediarmos a Copa de 2014. 

Brasília, 10 de abril de 2007
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Estatuto do Esporte: 
uma proposta modernizadora

O Estatuto do Esporte pode ser considerado a primeira inicia-
tiva parlamentar com a preocupação de se dar uma dimen-
são pluralista para as atividades desportivas no Brasil. Ele 

foi elaborado visando o engrandecimento de todos os segmentos 
desse setor: melhoria da legislação para arejar e modernizar os clu-
bes e entidades a que eles se subordinam, exigência de mais serie-
dade e transparência na administração dos cartolas, medidas para 
beneficiar os atletas e torcedores, que são a razão de ser dos clubes, 
bem como bons estádios e mais segurança. Atualiza e amplia a Lei 
Pelé, que foi antecedida pela Lei Zico, ambas com preocupações 
somente com o futebol.

O projeto de lei nº 4874/01, do Estatuto do Esporte, encontra-se 
pronto para ser votado no plenário da Câmara dos Deputados desde 
2005, depois de passar pelo crivo de uma Comissão Especial, onde 
foi aperfeiçoado por meio de emendas apresentadas por diversos 
deputados e relatado pelo deputado Gilmar Machado (PT-MG) . 

O Estatuto resultou dos trabalhos da CPI CBF-NIKE – denomina-
da CPI dos Esportes – , realizada em 1999 e 2000, da qual fui relator 
e o deputado Aldo Rebelo seu presidente. As investigações dessa 
CPI revelaram a fragilidade de tudo que envolve o setor esportivo 
do País, notadamente como ele é administrado e desvirtuado por 
parcela significativa de cartolas despreparados. Daí surgiu o alerta 
de que algo teria de ser feito para se criar no País uma política para 
o setor esportivo, regulando e disciplinando todo o relacionamento 

Deputado Silvio Torres – PSDB/SP
Membro da Subcomissão para acompanhar os
 Jogos Pan-americanos e Parapan-americanos
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entre governo, dirigentes, atletas e a sociedade em geral. Além de 
unificar toda legislação referente ao esporte, o Estatuto propõe que 
seja dever do Estado promover políticas desportivas, educacionais 
e medidas de proteção aos eventos desportivos. Vale ressaltar que, 
desde 2001, quando apresentei o Estatuto do Esporte, o governo fe-
deral elaborou e tem apresentado diversos projetos que tiveram seu 
conteúdo extraído do projeto, como o Bolsa Atleta, Lei de Incentivo 
Fiscal e Estatuto do Torcedor, já transformados em lei.

Ainda, para modernizar a atividade da prática do futebol, para 
colocá-lo à altura dos êxitos excepcionais conseguidos pelos atletas, 
apresentei projeto de lei nº 6451/05, transformando os clubes de 
futebol profissional em empresas – as Sociedades Empresárias Des-
portivas (SED), tal qual ocorre hoje na Espanha, Itália, Inglaterra, 
Portugal e outros países. 

Tenho fundadas esperanças de que o novo Congresso será movido 
pela conscientização e pela determinação dos deputados e senadores 
de que o esporte é um instrumento poderoso para a inclusão social e 
para a transformação de nossa juventude em garantia de um futuro 
melhor para nosso País.

Brasília, 16 de maio de 2007
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A hora do turismo 
e do desporto

Mas, o que pode uma comissão dessas fazer? Em primeiro lu-
gar, há o fato de que o fortalecimento do Congresso Nacional 
passa pela valorização dos instrumentos que dispõe para de-

mocratizar suas ações. E um deles é justamente o das comissões perma-
nentes, que são os elos de ligação do legislativo com a sociedade. Nelas é 
que o debate ocorre com mais profundidade e maior amplitude.

É principalmente por meio dessas comissões que o legislativo 
monitora as ações do governo, seja para fiscalizar, seja para canali-
zar novas demandas da sociedade. Nas áreas do turismo e do espor-
te, as potencialidades brasileiras são enormes. Mas, para alcançá-las, 
há que se promover ampla mobilização nacional, uma tarefa que o 
Congresso pode e deve desempenhar.

Em ambas as áreas, existe o que fomentar e o que inibir. No tu-
rismo, por exemplo, está sendo elaborada uma lei geral para o setor. 
É, em verdade, uma iniciativa que vai mudar a cara do Brasil nes-
ta área. Novas políticas para o incentivo governamental, 
para a atração de investimentos privados, para o aprovei-
tamento de potenciais regionais, enfim, para fazer do turismo 
um poderoso instrumento de desenvolvimento sustentável.

Uma melhor ordenação do setor trará, certamente, benefícios 
imediatos. Não se trata apenas de grandes empreendimentos, mas, 
também, do pequeno agente, daquela atividade que gera emprego 
e renda nas pequenas comunidades. Todas elas têm o que oferecer a 
visitantes, é uma questão de explorar de modo adequado.

Deputada Lídice da Mata – PSB/BA
Presidente da Comissão de Turismo e Desporto 
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As belezas naturais, as festas populares, o patrimônio 
histórico, as manifestações artísticas, os eventos esporti-
vos, tudo tem conexão com o turismo. A formatação dessa lei geral 
será, pois, um enorme salto para esta atividade, sem que se interfira 
nas características de cada local, de cada evento. Neste debate para 
a formulação desta lei geral, a comissão terá papel fundamental.

De igual relevância, é sua rigorosa vigilância em torno de ques-
tões como a da violência contra a criança e o adolescente, em 
especial no que se refere ao chamado turismo sexual. Esta mo-
dalidade de turismo, efetivamente, não interessa ao Brasil e será 
combatida vigorosamente pela Câmara Federal, através da Comis-
são de Turismo e Desporto.

No esporte, ocorre o mesmo. Os Jogos Pan-americanos e 
Parapan-Americanos do Rio de Janeiro, neste ano, são eventos 
esportivos de importância mundial. E estamos pleiteando sediar 
a Copa do Mundo de Futebol de 2014, com dimensão ainda 
maior. Mas, podemos sediar muitas outras competições esportivas 
internacionais se para isto estivermos preparados.

O esporte de rendimento é, entretanto, apenas um aspecto da 
questão. O esporte educacional e o de caráter social requerem igual 
atenção. Servem para retirar a população infanto-juvenil das ruas, 
dando a ela uma formação com mais dignidade, além da chance de 
revelar atletas. E servem aos idosos e aos portadores de necessidades 
especiais como caminho para uma vida mais alegre e saudável.

O monitoramento da execução da Política Nacional do Espor-
te é uma tarefa da comissão. Tanto no que se refere ao setor público 
como aos gestores privados do esporte. É o caso, por exemplo, do Co-
mitê Olímpico Brasileiro (COB), da Confederação Brasileira de Futebol 
(CBF) e mesmo das entidades que atuam no campo do esporte social.

Ao mesmo tempo, não se dará menor atenção aos aspectos ne-
gativos do esporte, como o da violência nos eventos esportivos e o 
de uso de dopagem.

A ação da Câmara Federal nas áreas do turismo e do desporto será, 
pois, cada vez mais intensa.

Brasília, 31 de maio de 2007
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Estatuto do Torcedor e 
os Jogos Pan-Americanos

Deputado Gilmar Machado – PT/MG
Vice-líder do governo no Congresso, 

relator do Estatuto do Torcedor 
e agora do Estatuto do Esporte

A menos de dois meses para o início dos Jogos Panamerica-
nos, no Rio de Janeiro, o esporte volta a ocupar o noticiário 
e chama a nossa atenção. No futebol, o Campeonato Bra-

sileiro está em campo. O esporte está na agenda do país e não só 
pelo futebol. Os campeonatos de vôlei e basquete, os torneios de 
natação e ginástica olímpica cresceram e muito nos últimos anos. 
Os campeonatos são realizados com sucesso e agora não só com 
crianças e jovens, temos atletas com mais idade. Eles  cada vez 
mais  abraçam o esporte como forma de integração, sociabilização 
e melhoria da qualidade de vida. 

Não faz muito tempo, mas ainda está na memória a falta de sin-
tonia das organizações do esporte em relação aos cronogramas dos 
campeonatos, a desorganização das torcidas e as tão assustadoras 
brigas de torcedores que deixaram vítimas e esses próprios torcedo-
res com medo de irem aos estádios.

No mês de maio, no dia 15, o Estatuto do Torcedor comemorou 
quatro anos de existência. De lá para cá muita coisa mudou, reafir-
mo, não só no futebol, mas no esporte em geral. O torcedor agora 
sabe quando começa e quando termina o campeonato. A segurança 
de quem freqüenta os estádios tem outra dimensão. É só olhar e ver 
que as famílias  estão presentes com seus filhos. A era das latinhas 
de cervejas, voando  arquibancadas abaixo, já passou. Os estádios 
só podem vender bebidas em copos plásticos. No Mineirão, em Belo 
Horizonte, uma experiência pioneira impede a venda de bebidas 
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alcoólicas no estádio. Por outro lado, as torcidas têm limites e pu-
nições. Os clubes podem programar a venda de carnês e  com isso 
ampliam a rentabilidade e buscam a saúde financeira que tanto al-
mejam. Pela primeira vez na história do país, os jogadores têm 30 
dias de férias corridos. Eles podem ter seu merecido descanso, como 
todo trabalhador brasileiro. E os árbitros? No calor das discussões 
da lei, eles não conseguiam, à época, vislumbrar as melhorias que 
o estatuto traria. Além de ter os seus direitos reconhecidos, esses 
profissionais ganharam a credibilidade da população. 

O Código criado com a intenção de proteger e defender o tor-
cedor também definiu regras claras de como as pessoas devem se 
portar em qualquer tipo de partida ou campeonato esportivo. Mas, 
o que queremos registrar, ao reafirmar a importância da legislação é 
que ela por si só, não produz efeito algum. É preciso um conjunto 
de ações de Estado em sintonia com a sociedade civil que possam de 
fato contribuir para a melhoria do esporte brasileiro. Acreditamos 
que o esporte é um instrumento importante na formação da pessoa 
o que influencia nas ações práticas do dia-a-dia de cada cidadão. O 
esporte disciplina, educa e desenvolve potenciais. Temos o desafio 
de avançar ainda mais na elaboração do Estatuto do Esporte, que 
será o arcabouço de uma política pública de Esporte, em especial, 
o esporte escolar, de formação. Nesse sentido, a participação da so-
ciedade é crucial para que possamos não só sediar campeonatos 
internacionais. E sim, sermos,   participantes vitoriosos nas mais va-
riadas modalidades esportivas. Os Jogos Panamericanos nos darão a 
exata dimensão do esforço que o país vem fazendo pelo esporte.

Brasília, 15 de junho de 2007
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Mais empregos pelas
mãos do turismo

Deputado Alex Canziani – PTB/PR
Presidente da Frente Parlamentar do Turismo do 
Congresso Nacional e membro da Comissão de 
Turismo e Desporto da Câmara dos Deputados

O estímulo à criação dos tão necessários postos de trabalho 
é a melhor contribuição que o turismo nacional pode pro-
porcionar. De um modo geral, as pesquisas internacionais 

mostram que de cada nove empregos gerados no mundo, um é pro-
porcionado pelo segmento.

Esta relação é comemorada aos quatro cantos, mas não quer di-
zer que devemos estacionar aí. No caso do Brasil, onde a valorização 
do turismo ainda é um dos maiores desafios tanto para os governos 
quanto para a iniciativa privada, a demanda de empregabilidade 
que o setor pode criar ainda está represada, mas nunca é tarde para 
se abrir as comportas. Aqui, o mercado turístico tem muito a con-
tribuir para amenizar o desemprego.

Numa recente pesquisa divulgada pela Fundação Getúlio Vargas, 
63% dos empresários do segmento entrevistados, de um total de 503, 
informaram que aumentaram o número de profissionais. Segundo o 
próprio Ministério do Turismo, o bom resultado do início do ano ani-
mou o setor. Na projeção para o resultado do primeiro semestre, 75% 
dos entrevistados estimam um aumento no faturamento.

Esses números, porém, poderiam ser maiores se os trabalhado-
res do segmento fossem melhor capacitados. A maioria dos traba-
lhadores que atuam em turismo não concluiu o ensino médio. De 
acordo com a pesquisa “Economia do Turismo”, 68,21% têm até 
dez anos de estudo.
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De um modo geral, podemos dizer que o perfil do trabalhador 
é formado por homens, empregados com carteira assinada e rendi-
mento médio em torno de R$ 700, mas se forem contabilizadas as 
mulheres e a participação dos informais, esse salário cai para R$ 600, 
aproximadamente. E olha que a escolarização delas é superior à deles. 
Entre as mulheres, a faixa de maior participação é a de 11 a 14 anos de 
estudo, com 30,73%.

O que precisamos é de uma sólida e exeqüível política de estímu-
lo ao setor turístico nacional, e dentro de uma concepção que pro-
porcione uma maior oferta de cursos de capacitação profissional.

Dentro desta linha e pelo que estamos acompanhando, acredi-
tamos que as metas e ações traçadas pela pasta do Turismo, antes 
na pessoa do ministro Walfrido dos Mares Guia e hoje pelas mãos 
da ministra Marta Suplicy, mostrarão bons resultados nos próximos 
anos, algo que realmente possa somar e principalmente vislumbrar 
um futuro social ainda melhor para os trabalhadores.

Brasília, 6 de lulho de 2007
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Turismo e inclusão social

Deputada Sueli Vidigal – PDT/ES
2ª Vice-presidente da Comissão de 

Turismo e Desporto da Câmara dos Deputados

Representei a Comissão de Turismo e Desporto (CTD) da Câ-
mara Federal, no dia 9 de agosto, em Audiência Pública da 
ministra do Turismo, Marta Suplicy, na Comissão de De-

senvolvimento Regional e Turismo do Senado Federal. O encon-
tro,  que contou com a participação da Confederação Nacional do 
Comércio, teve por objetivo debater o Plano Nacional de Turismo, 
lançado em junho pelo Governo Federal.

O plano deve vigorar de 2007 a 2010 e tem o sugestivo sub-título 
de “Uma Viagem de Inclusão”. Em 23 de maio último, já havíamos 
promovido um debate sobre o tema na CTD, ocasião em que a mi-
nistra antecipou o que seria o plano. E, no Senado, o debate contou 
com a participação de dirigentes da área empresarial do comércio, 
setor diretamente ligado ao turismo.

Nos parece louvável que o Plano ora apresentado tenha como 
foco o desenvolvimento regional, com a promoção do turismo 
interno, e a inclusão social, especialmente do idoso e do traba-
lhador. São oito milhões de pessoas em condições de viajar pelo 
Brasil, desde que o setor ofereça condições favoráveis, o que é 
uma tarefa principalmente das agências de viagens e da rede ho-
teleira nacional.

Está previsto o lançamento imediato de pacotes especiais para 
aposentados na baixa estação, com crédito favorecido e juros bai-
xos. Os pacotes parcelados em seis vezes terão juros de 0,75% ao mês 
e os em doze meses, de 0,95%. O governo vai criar mecanismos de 
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incentivo às viagens, assegurando, assim, a manutenção dos níveis 
de emprego do setor nas baixas temporadas, quando normalmente 
a cadeia turística reduz sua atividade, dispensando pessoal.

O Plano prevê a organização de 65 roteiros turísticos, em todos 
os estados e no Distrito Federal, implantados gradativamente, a co-
meçar por São Paulo e Brasília. Prevê-se que, desta forma, cerca de 
16 milhões de aposentados farão esses roteiros em 2010, ano em 
que o País deverá realizar 217 milhões de viagens internas. Manten-
do a atividade também na baixa temporada, o setor assegura maior 
eficiência no atendimento ao turista estrangeiro.

A ministra lembrou que países como o Chile e Espanha já im-
plantaram programas semelhantes com enorme sucesso. Para tan-
to, porém, o governo brasileiro terá de investir bastante na criação 
dessas condições. O plano ora em implementação orça investimen-
tos de R$ 514 milhões até 2010, em especial na infra-estrutura ro-
doviária e na melhoria de portos e aeroportos, como parte do Plano 
de Aceleração do Crescimento (PAC).

Na reunião com a ministra, nós, parlamentares, manifestamos 
a preocupação de que essa programação seja cumprida nos prazos 
previstos, já que todos concordam em que o impacto de ações des-
ta natureza serão altamente positivos. Caberá ao Congresso, em 
particular à Comissão de Turismo e Desporto da Câmara, da qual 
faço parte, fiscalizar a implantação deste plano e movimentar os 
governos estaduais e municipais para que participem do processo 
de forma criativa.

Disso tudo, por fim, depreendemos que há convergência de 
avaliação da parte do governo, do lesgislativo, do empresariado 
e daqueles cidadãos e cidadãs brasileira hoje excluídos da ativida-
de turística. Ou seja, todos concordam em que o turismo interno 
precisa de incentivos. E assim estaremos, também, atraindo mais e 
mais turistas estrangeiros.

Brasília, 15 de agosto de 2007
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A saúde financeira dos clubes

Deputado Eugênio Rabelo – PP/CE
Membro da Comissão de Turismo e Desporto 

da Câmara dos Deputados

Começamos a enfrentar, com algum êxito,o desafio da esta-
bilidade financeira dos clubes de futebol. A situação conti-
nua vulnerável, mas já surgem mecanismos de atenuação 

da crise, gerando expectativas de regularização do endividamento 
das entidades desportivas.

Em setembro de 2006, o Presidente Lula sancionou a lei que 
institui a Timemania, loteria criada para financiar os débitos fis-
cais dos clubes de futebol profissional. Com funcionamento seme-
lhante ao da Mega Sena, a loteria utilizará os brasões dos clubes 
no lugar de números. Pela cedência de suas marcas, os clubes rece-
berão 22% da arrecadação para quitarem dívidas com a União em 
FGTS, INSS e Receita Federal. 

Seis meses depois, reclamei na tribuna da Câmara do  retarda-
mento da regulamentação da lei, pois essa demora representava a 
protelação do inicio do funcionamento da loteria, colidindo com 
os fins para os quais  foi instituída. 

Cada mês sem regulamentação equivalia a mais juros de mora so-
bre as dívidas, que até então ultrapassavam R$ 2 bilhões. Em nove me-
ses, de dezembro de 2004 a setembro de 2005, a dívida cresceu R$ 700 
milhões. E ainda teríamos de aguardar o tempo necessário para que a 
CEF e o Ministério da Fazenda, juntamente com os clubes interessa-
dos, ajustassem os contratos e demais formalidades operacionais.

Em compensação, à época em que eu reclamava do atraso da regu-
lamentação, o Poder Executivo encaminhava ao Congresso Nacional 
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a MP nº 358/2007,  alterando o texto da Lei da Timemania para am-
pliar o limite das dívidas que poderão ser financiadas pela loteria e 
incluindo os débitos vencidos em 2006. O texto original da lei previa 
as dívidas registradas até o mês de setembro de 2005.

Já era um avanço. Ainda assim, antes de vir a regulamentação, 
envidei esforços, com apoio de parlamentares de vários partidos, 
que deixaram a MP 358 mais flexível e vantajosa para os clubes. 
Aplaudi as inovações, mas insisti na necessidade de agilizar a regu-
lamentação, sob pena de ficarmos mais distantes de recuperar a saú-
de financeira dos clubes, alguns deles à beira da falência, e de pos-
tergar a arrecadação de recursos públicos legitimamente devidos. 
Não podíamos, pois, aceitar que entraves burocráticos retardassem 
ou prejudicassem a implementação da Timemania.

Surgiu, finalmente, o Decreto nº 6.187, de 14 de agosto de 2007, 
após discussão ampla entre representantes dos ministérios do Es-
porte, da Previdência e da Fazenda, Receita, Caixa e entidades liga-
das ao futebol.

Ainda há pouco, coube-me a relatoria de importante PL do De-
putado Gerson Peres, na CTD, o que me deu nova oportunidade de 
, com  parecer conclusivo pela aprovação, coibir prática altamente 
danosa à estabilidade econômico-financeira dos clubes.

A proposição, que espero em breve vire lei, proíbe a aplicação da 
pena de portões fechados, quando ocorrem desordem e violência 
das torcidas. Defendi a tese de que esses episódios não justificam 
penalizar a agremiação  e todos os torcedores, mas, sim, identificar 
e responsabilizar os autores de lesão pessoal ou material.

É preciso, porém, preservar a regularidade de funcionamento dos 
clubes de futebol, até porque os clubes médios e pequenos depen-
dem quase exclusivamente de portões abertos e da receita advinda 
da presença mais numerosa possível de suas torcidas.

Brasília, 31 de agosto de 2007
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A mulher no turismo

Deputada Lídice da Mata – PSB/BA
Presidente da Comissão de Turismo e 
Desporto da Câmara dos Deputados

O Dia Mundial do Turismo deste ano, celebrado em 27 de 
setembro, terá como lema “O Turismo abre portas para as 
mulheres”. A escolha da Organização Mundial do Turismo 

(OMT), em parceria com o Fundo de Desenvolvimento das Nações 
Unidas para a Mulher (Unifem), tem a finalidade de combater a 
desigualdade e de promover um melhor posicionamento da mulher 
também neste campo de atividade.

Os dois organismos da ONU reforçam postura inúmeras vezes 
adotada em documentos e eventos internacionais, nas últimas dé-
cadas. Em 2000, por exemplo, chefes de Estado e de Governo de 
191 países assinaram um dos principais documentos da atualidade 
– a Declaração do Milênio das Nações Unidas. 

Esse documento prega a necessidade de promover os direitos hu-
manos de todos no mundo e, em especial, o direito da mulher à 
igualdade de gênero e o seu empoderamento, ou seja, o acesso a 
funções de comando nas sociedades, inclusive governos.

Na área do Turismo, os países membros da OMT, entre os quais o 
Brasil, são signatários do Código Mundial de Ética do Turismo, fixando 
que “as atividades turísticas devem respeitar a igualdade entre homens 
e mulheres”. O mesmo ocorre no plano nacional, com a moderni-
zação da legislação sobre direitos humanos e reiterada afirmação da 
igualdade em documentos oficiais e manifestações da sociedade.

Contudo, apesar dos avanços já conseguidos, ainda é acentuada 
distância entre o que se adota como orientação ou mesmo com 
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força de lei e aquilo que se pratica na realidade. Maneiras sutis de 
discriminação colocam a mulher em situação de inferioridade em 
todos os lugares e em todos os momentos. 

A mulher tem maior dificuldade para participar do mercado de 
trabalho. Primeiro, os obstáculos para ingressar. Depois, a remune-
ração inferior em funções semelhantes e entraves para ascensão na 
carreira. Também nesta área a mulher sempre se ocupou de “ser-
viços de mulher”. Era cozinheira, passadeira, faxineira, atendente 
de portaria, telefonista, garçonete, balconista de loja, vendedora de 
passagens, despachante de aeroporto ou aeromoça. 

Aos poucos, porém, foi alcançando novas posições na atividade 
turística, inclusive em cargos públicos relevantes. Temos, por exem-
plo, a ministra do Turismo, a presidente da Embratur e as presiden-
tes das comissões de Turismo do Senado e da Câmara Federal.

O turismo é um setor dinâmico da economia e, no Brasil, cres-
ceu 30% em 2006, enquanto o restante da economia cresceu em 
média 5%. Além disso, é um poderoso instrumento de inclusão 
social, de combate à pobreza e de promoção do desenvolvimento 
sustentável. 

Mas, o aproveitamento desse potencial depende em grande parte 
da modernização de nossa legislação para o setor. Isso, por si só, jus-
tifica a urgência na tramitação do projeto de Lei Geral do Turismo 
(LGT), que está prestes a ser enviada ao Congresso pela Casa Civil. 

O grande mérito da LGT será o de regular as atividades e o fun-
cionamento dos serviços turísticos, estabelecendo as funções de 
cada ente envolvido no sistema. Define as atribuições do Governo 
Federal, mas propõe a descentralização das ações, atribuindo papéis 
mais claros aos estados e municípios, e estimulando a iniciativa 
privada nas ações de ponta do sistema.

Será, pois, a oportunidade de fomentarmos a atividade turística 
de um modo geral e, ao mesmo tempo, promover a participação 
feminina no setor.

Brasília, 24 de setembro de 2007
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Turismo e transporte
aéreo amazônico

Deputada Fátima Pelaes – PMDB/AP
Membro da Comissão de Turismo e 

Desporto da Câmara dos Deputados 

O desenvolvimento sustentável da Amazônia passa obrigato-
riamente pela implantação de infra-estrutura  para atração 
dos diversos setores econômicos. O turismo, neste aspecto, 

assume importância especial para a região, não apenas por se tratar 
do ramo que mais cresce no mundo, mas porque a Amazônia tor-
nou-se símbolo mundial da luta pela utilização racional dos recur-
sos naturais, valorizando o ecoturismo como poderoso instrumento 
de estímulo à preservação e equilíbrio ambiental. 

Por isto mesmo, a  canalização dos recursos do Programa de Ace-
leração do Crescimento (PAC), aliada às diretrizes definidas pelo 
Plano Nacional de Turismo – PNT 2007/2010 e articulada com pro-
gramas e ações do Plano Plurianual do Governo Federal, é funda-
mental para o incremento do turismo na região.

Um aspecto importante é o transporte aéreo. Para tratar do 
tema, por requerimento de minha autoria, a Comissão de Turismo 
e Desporto realizou audiência pública. O debate entre secretários 
de Turismo e autoridades da Aeronáutica na Amazônia sinalizou 
para a necessidade de desonerar a tributação do combustível aé-
reo, criar suplementação tarifária para o barateamento da passa-
gem e aumentar o número de vôos regionais. 

Em outra reunião, desta vez na  Comissão da Amazônia, a minis-
tra do Turismo, Marta Suplicy, falou de recursos do PAC para infra-
estrutura turística na Amazônia. Ela fez um apelo aos parlamentares 
para a elaboração de emendas destinadas ao turismo e lembrou que 
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o PNT promete dar nova visão ao turismo brasileiro. O PNT preten-
de promover 217 milhões de viagens no mercado interno, criar 1,7 
milhão de novos empregos, estruturar 65 destinos turísticos e gerar 
nada menos que 7,7 bilhões em divisas.

Em tempos de aquecimento global, a Amazônia, e em particu-
lar o Amapá, estado que represento nesta Casa, é atrativo turístico 
de ponta pela sua localização estratégica de cartão de entrada para 
o mundo amazônico. Por isto mesmo, de 20 a 23 de setembro 
Macapá realizou o II Festival Internacional de Turismo do Meio do 
Mundo, com o objetivo de promover o Amapá, fazer uma maior 
integração dos municípios e dar maior visibilidade aos roteiros 
turísticos locais. 

A consolidação dos pólos turísticos vai criar a espinha dorsal de 
um turismo profissional que equilibre lazer e respeito à natureza. É 
evidente que, para se falar em turismo de qualidade, deve-se obri-
gatoriamente incluir uma estrutura aeroportuária de porte. Afinal,  
Amazônia brasileira constitui 60% da chamada Pan-Amazônia, jus-
tificando plenamente a criação de uma entrada estratégica na re-
gião para a distribuição de vôos nacionais e internacionais. 

A transformação da Amazônia em “hub aéreo” aumentaria o nú-
mero de turistas, além de integrar a região com o restante do País 
e com o mundo. Os estados do Amazonas e Pará já possuem infra-
estrutura capaz de suportar essa iniciativa. 

É importante destacar que a escala aérea em Manaus ou Belém 
atrairia sobretudo americanos e asiáticos, reduzindo drasticamen-
te o tempo de vôo, hoje feito preferencialmente via Sudeste. E o 
Amapá, dada a proximidade com Belém, seria beneficiada com o 
turismo internacional como caminho alternativo para um ecotu-
rismo de qualidade.

Brasília, 15 de outubro de 2007



ação
 parlam

en
tar

31
Comissão de Turismo e Desporto

O potencial 
turístico do Brasil

Deputado Francisco Rossi – PMDB/SP
Membro da Comissão de Turismo e 

Desporto da Câmara dos Deputados 

O governo brasileiro anunciou, com grande estardalhaço, a 
descoberta de um campo petrolífero que pode transformar 
o Brasil em país exportador de petróleo. 

O clima do anúncio lembrou os tempos ufanistas do governo mi-
litar, em que se convidava as pessoas a amarem o Brasil ou deixá-lo, 
embalados pelo som da composição de Dom e Ravel “Meu Brasil, Eu Te 
Amo”. O que chama a atenção é que o poço piloto dessa enorme jazida 
só começará a produzir por volta do ano de  2.011 e os investimentos 
serão em torno de alguns bilhões de dólares.

Nunca é demais lembrar que, embora essa notícia provoque, jus-
tificadamente, um clima de otimismo, estamos falando de uma fon-
te de energia que deverá se esgotar em futuro não muito distante, o 
que levou uma das nações do Oriente Médio, Emirados Árabes Unidos, 
cuja capital é Dubai, a investir pesadamente em Turismo, que passou 
a representar 33% do seu  PIB, enquanto que o petróleo  representa 
atualmente, apenas 3% da sua economia. O crescimento do PIB desse 
emirado é de 19% ao ano (mais do que o dobro da China) e a renda 
do petróleo é apenas uma ínfima parte da renda nacional, sendo que 
o Turismo é o grande suporte de desenvolvimento desse pequeno país, 
com pouco mais de 1 milhão e 100 mil habitantes. 

O Brasil, com suas potencialidades na área do Turismo, deveria estar 
atento ao que está acontecendo em outros lugares do mundo, entre 
eles, lembramos a Espanha, França e Itália. Não há termos de compara-
ção entre o que temos no Brasil, como potencial turístico e esses países 
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que, na maior parte do tempo, ou enfrenta um frio insuportável, ou 
um calor tórrido, como é o caso dos Emirados Árabes Unidos. 

O problema do Brasil é cultural e há poucos dias, na audiência pú-
blica realizada na Comissão de Turismo e Desporto da Câmara Federal, 
quando se tratou do tema “O Turismo e a Integração Intermodal de 
Transportes para a Acessibilidade dos Aeroportos”, tomamos conhe-
cimento, por exposição do presidente da Infraero, Sérgio Gaudenzi, 
de algumas situações incríveis que mostram muito bem a visão estrei-
ta das autoridades brasileiras em relação ao tema “Turismo”, dando 
conta de que Brasília não dispõe de nenhum serviço de transporte 
coletivo (ônibus ou metrô), que permita acesso ao Aeroporto Inter-
nacional Juscelino Kubtischek. Por outro lado, em São Paulo, onde 
existe o maior aeroporto do país, até agora se discute a conveniência 
de se construir ou não uma linha ferroviária que ligue rapidamente 
a capital ao Aeroporto Internacional de Guarulhos, sendo muito co-
mum que uma viagem de carro entre São Paulo e Guarulhos, demore 
mais do que uma viagem de avião entre Guarulhos e seu destino em 
alguns estados brasileiros.

Enquanto não houver uma  mudança de mentalidade dos nossos 
governantes, o Brasil, que poderia ser a maior potência turística do 
mundo, continuará patinando, com um crescimento pífio nessa área, 
como temos verificado nos últimos 30 anos.

Brasília, 14 de novembro de 2007
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Proposições da
Comissão de Turismo e Desporto
Tipo 2003 2004 2005 2006 2007

Projeto de Lei 6 15 19 13 27
Requerimento 42 31 35 16 82
Projeto de Fiscalização Controle – PFC 1 1
Projeto de Decreto Legislativo – PDC 1 1 2
Projeto de Resolução – PRC 3 1 4 1 4
Sugestão de Emenda ao Orçamento – SOR 6 5



Fale conosco: 
Câmara dos Deputados Anexo II, Ala A, Sala 5, Térreo 

Telefones: 3216-6831/6832/6833 
Fax: 3216-6835 

e-mail: ctd.decom@camara.gov.br
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