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Apresentação 

Nesta publicação estão reunidos pensamentos e propostas 
de deputados e deputadas integrantes da Comissão de 
Turismo e Desporto da Câmara dos Deputados, publica

dos na coluna de opinião denominada Diário de Bordo – Infor
mativo oficial da CTD, durante a Sessão Legislativa de 2008.  

São palavras que me parecem refletir bem um aspecto muito 
característico dessa Comissão, que é a capacidade de trabalhar 
com metas e objetivos comuns, sem prejuízo de nossas diferen
ças políticoideológicas e partidárias, pois consideramos todos 
que o desenvolvimento de turismo e esporte nos unem como 
uma verdadeira causa comum.

Resumem também esses artigos um pouco do muito trabalho 
desenvolvido por esse coletivo parlamentar, presidido na época 
pelo grande líder político, exgovernador e exsenador por Ser
gipe, Deputado Albano Franco. Participei em toda a sessão legis
lativa de 2008 como um ativo suplente da Comissão de Turismo 
e Desporto, experiência que me estimulou a postular diante de 
meu partido a honrosa indicação para presidila.

Eleito pelos meus pares para a presente Sessão Legislativa de 
2009, tenho o prazer de apresentar essa publicação, Diário de 
Bordo 2008, que representa para nós, uma reverência e uma ho
menagem àqueles que nos antecederam. É também um compro
misso de que em nossa gestão, saberemos preservar nossa recen
te tradição (tão breve é ainda a nossa existência como Comissão 
Permanente, criada que foi em 2003).
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Tenham todos a certeza de que no âmbito do Poder Legisla
tivo a promoção do desporto nacional e o incremento de nosso 
turismo terão em nossa Comissão de Turismo e Desporto uma 
garantia fiel e eficiente. E de que não mediremos esforços para 
contribuir com o sucesso desse grande desafio para o turismo e 
o esporte nacionais: a realização da Copa do Mundo de Futebol 
no Brasil em 2014 e, esperamos todos, das Olimpíadas de 2016 
no Rio de Janeiro. 

Boa Leitura! 

Brasília, maio de 2009

Deputado Afonso HAmm
Presidente da Comissão de Turismo e Desporto
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Turismo e Desporto  
têm ano promissor 

Os setores de Turismo e de Desporto terão um ano extrema
mente promissor para o Brasil neste 2008. E, no que depender 
da Comissão de Turismo e Desporto (CTD) da Câmara Federal, 
o Congresso Nacional terá robusta participação neste desempe
nho, tanto no que diz respeito à criação de novas leis, como pela  
sua inserção nas atividades dos dois setores.

Na área do Turismo, dois fatores merecerão atenção especial. 
O desempenho do Programa Nacional do Turismo (Prodetur), 
em particular no fomento a esta atividade no Nordeste e na 
Amazônia, será a mais nítida sinalização da evolução do setor 
daqui para frente. E a Lei Geral do Turismo, hoje em tramitação 
no Congresso, dará de modo mais amplo as bases desse desen
volvimento que desejamos.

Em que pesem os avanços conseguidos nos últimos anos, a 
atividade turística no Brasil ainda não obteve, a devida relevân
cia no contexto maior da economia nacional. O potencial do 
turismo brasileiro está longe de ser aproveitado satisfatoriamen
te, tanto no que diz respeito ao visitante estrangeiro quanto ao 
turista interno.

O Congresso Nacional e, em particular, a CTD podem pro
piciar mudanças substanciais neste quadro. Isto, por meio da 
promoção de amplo debate, que leve não apenas à criação de 
novas leis para o setor, mas também à adoção de novos conceitos 
e novas ações que modernizem nosso Turismo. É neste sentido 
que trabalharemos.

Ministério do Turismo/Andre Luiz

Deputado Albano Franco (PSDB-SE)
Presidente da Comissão de Turismo e  

Desporto da Câmara dos Deputados (2008)
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O mesmo irá ocorrer em relação ao esporte. A começar pela 
participação brasileira nas Olimpíadas da China, em agosto pró
ximo. Mas tendo em vista uma participação cada vez maior do 
Brasil em eventos internacionais. A preparação para a Copa do 
Mundo de Futebol de 2014, que implica grande mobilização de 
esforços, deve ser acompanhada desde agora.

Mas pensamos também nas Olimpíadas de 2016 e na atração, 
desde agora, de eventos internacionais de cada uma das mais de 
40 modalidades esportivas olímpicas. Nessas ações, colocamos 
lado a lado o Turismo e o Desporto, fazendo com que um forta
leça o outro e os dois juntos tenham um desenvolvimento cada 
vez maior.

Devemos, entretanto, ter consciência de que só poderemos 
nos credenciar para atrair esses eventos se tivermos bom desem
penho nos esportes. Para tanto, devemos fortalecer as políticas 
públicas de fomento à prática esportiva de cunho social e de 
apoio continuado aos atletas que optarem pelo alto rendimento.

É tarefa da CTD acompanhar as ações do Executivo, em es
pecial dos Ministérios do Turismo e do Esporte, e das demais 
entidades ligadas a estes dois setores, para assegurar esse desem
penho. E isto já estamos realizando, e para tanto seguiremos im
buídos da ideia de que este será um grande ano para o Brasil 
nestas áreas.

(Publicado no Informativo da Comissão de Turismo e Desporto da Câ
mara dos Deputados ano 3, nº 35, Brasília 17 de março de 2008)
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Copa 2014: conquista  
dos brasileiros 

A conquista da sede do maior evento esportivo do planeta é 
muito significativa para o nosso país.

O futebol traduz muito da alma do povo brasileiro. Esta é 
uma vitória dos nossos atletas, da CBF, dos gestores públicos de 
todos os níveis, que articulados com o Ministério do Esporte, 
construíram as condições objetivas para que o Brasil fosse sele
cionado por unanimidade pela Fifa. 

Estimase que o País precisará investir cerca de US$ 10 bilhões 
para receber a Copa. A maior parte dos recursos virá da iniciativa 
privada. Teremos direito a um aporte financeiro da Fifa, referen
te aos patrocinadores oficiais do evento. Este valor será investi
do na infraestrutura urbana, nos metrôs das cidadessede e na 
adequação aeroportuária, gerando milhares de empregos diretos. 

É uma grande oportunidade para o Brasil. Na Copa realizada 
na Alemanha, o PIB daquele país aumentou em 0,5% em função 
do evento e foram criados 50 mil empregos diretos. O governo 
alemão avalia que os efeitos positivos continuarão emergindo 
durante muitos anos. Foi gasto aproximadamente US$ 1 bilhão 
na construção ou renovação de sete estádios, mas apenas os cin
co milhões de torcedores que compareceram aos jogos geraram 
um faturamento de US$ 3,7 bilhões. 

Um torneio desta magnitude melhora a infraestrutura do país 
e suas cidades, fortalece sua base tributária, o fluxo turístico e o 
faturamento do setor de serviços. Sem levar em conta os impactos  

Secom/Sefot-Otavio Praxedes

Deputada Manuela D’Ávila (PCdoB-RS)
Presidente da Frente Parlamentar do 

Esporte e membro da Comissão de Turismo  
e Desporto da Câmara dos Deputados
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indiretos, como o valor de marketing, os gastos secundários e 
terciários subsequentes. 

No debate sobre alto rendimento esportivo costumamos dizer 
que temos a necessidade de ter um desenvolvimento esportivo 
proporcional ao econômico. Somos os melhores no futebol. Te
mos que sediar a melhor Copa do Mundo. 

Para isso é preciso competência e disposição para enfrentar 
as dificuldades. Porto Alegre também fará parte deste processo, 
como cidadesede dos jogos.  

O presidente da Fifa, Joseph Blatter, destacou que “a Copa 
terá um imenso impacto cultural e social no Brasil”. Acredito 
que a Copa no Brasil terá imenso impacto cultural e social no 
mundo. Todos verão que o principal responsável por esta vitória 
é o povo brasileiro. Sua garra, talento e competência.

(Publicado no Informativo da Comissão de Turismo e Desporto da Câ
mara dos Deputados ano 3 – nº 36 – Brasília, 09 de abril de 2008)
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Lei Geral dará  
impulso ao turismo 

A atividade turística, no Brasil, tem crescido sempre aci
ma das taxas de crescimento geral do País, nos últimos anos.  
No entanto, o segmento precisa urgentemente de uma legislação 
que regulamente as relações dentro do próprio setor e com os 
demais setores da economia nacional. A Lei Geral do Turismo, 
que tramita no Congresso, é esse elemento inovador, capaz de 
dar enorme impulso a essa atividade.

Em verdade, essa proposta surge num momento em que o 
setor do turismo se torna mais maduro e muito mais exigente.  
A própria globalização do setor, que difunde novos padrões e 
novas regras, por um lado, simplifica e agiliza as relações em 
toda a cadeia produtiva do Turismo. Mas, ao mesmo tempo, de
manda regulamentação mais eficiente, tanto nas políticas go
vernamentais e públicas, quanto nas regras cíveis e comerciais 
do setor privado.

Vale lembrar que a última iniciativa importante para o setor 
se deu na década de 1960, com a criação da Empresa Brasileira 
de Turismo, a Embratur. Contudo, essa legislação sofreu modifi
cações em 1977 (Lei nº 6.505) e novas alterações em 1986 (De
cretoLei nº 2.294), com a desregulamentação de diversos setores 
do trade turístico. 

Em 1991 (Lei nº 8.181) e de novo em 1994 foi editada uma 
nova lei e um conjunto de decretos e normativas, que forma
ram um todo vago e desconexo. Foram, enfim, novas regras que  

CTD-Akimi Watanabe

Deputada Lídice da Mata (PSB-BA)
Membro da Comissão de Turismo e 
Desporto da Câmara dos Deputados
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ficaram muito longe de garantir tranqüilidade e segurança jurí
dica a um setor tão complexo e cada vez mais carente de exce
lência e qualidade em seus serviços. 

A proposta de Lei Geral, por sua vez, já traz o gene do debate 
amplo, como requer um setor que se interliga com uma infinida
de de outras atividades da sociedade. O anteprojeto original foi 
elaborado em 1993, pelo Conselho Nacional de Turismo. No ano 
seguinte, foi debatido no VI Congresso Brasileiro da Atividade 
Turística – CBRATUR, realizado no Congresso Nacional, que ge
rou um documento intitulado “Proposição de Marco Regulatório 
para uma Política de Estado e Ordenação do Setor”.

A proposta tramitou durante quase três anos no Governo. Em 
2007, após gestões que teve decidida participação da Comissão 
de Turismo e Desporto (CTD) da Câmara dos Deputados, o presi
dente Lula assinou o projeto que foi enviado ao Congresso. Nes
se processo, a proposta original sofreu muitos cortes e profundas 
modificações e, por isso, tem sido alvo de manifestações críticas 
de setores empresariais. 

Entretanto, na prática, a proposição inicial reuniu contribui
ções não apenas dos setores diretamente ligados ao Turismo. 
Além do mais, só agora o projeto de lei começa de fato a tramitar 
no seu foro legítimo, o parlamento brasileiro. Aqui, teremos que 
construir o mais amplo entendimento possível, avançando no 
que pudermos, através de emendas e dos debates entre os parla
mentares e com a sociedade civil, através de audiências públicas 
e mesas redondas. 

O projeto será analisado por quatro comissões permanentes 
da Câmara. Na CTD, por minha sugestão, já foi criada uma sub
comissão para tratar especificamente do tema, com seis mem
bros titulares e seis suplentes, obedecendo a proporcionalidade 
dos partidos. Pelo interesse demonstrado pelos membros da 
Comissão, temos certeza de que será um processo rápido, mas 
profícuo, capaz de produzir uma Lei Geral que efetivamente sig
nifique grande impulso para o setor.

(Publicado no informativo da Comissão de Turismo e Desporto da Câ
mara dos Deputados ano 3 – nº 37 – Brasília, 30 de abril de 2008)
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Lei Geral promete  
melhorar turismo

A Comissão de Turismo e Desporto (CTD) da Câmara Federal, 
da qual faço parte, decidiu por unanimidade apressar a tramita
ção do projeto de lei 3118/08, que cria a Lei Geral do Turismo 
(LGT). A proposta é originária do Executivo, mas já chegou ao 
Congresso com o carimbo das entidades ligadas ao setor, que a 
discutiram exaustivamente em seus fóruns apropriados.

Como baiano, sei muito bem da importância do turismo para 
o desenvolvimento do País. E tenho consciência, de igual modo, 
do quanto a falta de uma legislação abrangente prejudica o cres
cimento do setor, que tem enorme potencial. Por isso, a LGT é 
bemvinda, na esperança de que se transforme num marco regu
lador para esta área.

Devemos levar em conta que, em tempos recentes, o marco 
legal do turismo remonta à década de 1960, quando foi criada a 
Empresa Brasileira de Turismo, a Embratur. Depois disso, por dé
cadas houve um suceder de modificações na legislação que, em 
vez de proporcionarem a regulamentação e o crescimento do se
tor, acabaram por tornálo mais desregrado, quase abandonado.

Quem atua no setor, quem faz parte da chamada cadeia pro
dutiva do turismo, tem a dimensão desse padecimento. Não se 
quer regras que o limitem, que coloquem camisasdeforça nos 
operadores dessa importante área econômica. O que se quer é 
sair do abandono, com regras modernas, que tragam confiança 
ao setor, atraindo novos investidores, novos profissionais e, por 
decorrência, muitos turistas.

CTD-Akimi Watanabe

Deputado Fábio Souto (DEM-BA)
1º Vice-Presidente da Comissão de Turismo  

e Desporto da Câmara dos Deputados (2008)
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Todos sabemos, é claro, que grande parte dos entraves ao de
senvolvimento do turismo no Brasil não é de responsabilidade 
dos integrantes do próprio setor, no governo ou na iniciativa 
privada. A (in)segurança pública e a ausência quase completa do 
transporte aéreo regional são dois exemplos clássicos de proble
mas que uma legislação específica não tem como resolver. 

Por isso, desde logo, todos sabemos também que a LGT não 
terá o condão mágico para criar um país das maravilhas. Entre
tanto, esse novo instrumento legal terá o dom de direcionar o 
setor turístico para uma possibilidade de crescimento, seguindo 
as características do País, o que envolve os turismos de vera
neio, cultural, esportivo, religioso, étnico, de aventura e assim 
por diante.

São 42 os setores diretamente ligados ao setor, segundo o 
Ministério do Turismo. As empresas de transporte, os agentes 
de viagem, a hotelaria, os centros formadores de mãodeobra, 
os bares e restaurantes, os taxistas, as lojas de produtos artesa
nais e por aí afora. Todos carecem de algum tipo de sinalização 
para que toquem seus negócios com confiança e para que outros 
mais, muitos mais, se juntem a um esforço nacional para desen
volvimento do turismo.

Para a Bahia, que represento na Câmara dos Deputados, essa 
nova lei certamente trará novo ânimo. 

Nosso potencial é muito maior do que o que temos aproveita
do. E já devemos nos preparar para grandes eventos internacio
nais, como é o caso da Copa do Mundo de Futebol de 2014, na 
qual deveremos sediar um dos grupos. Nossa gente tem experi
ência em grandes eventos, basta ver o carnaval. 

Mas isto não é tudo. Há muito mais para ser feito, e estamos 
trabalhando neste sentido.

(Publicado no Informativo da Comissão de Turismo e Desporto da Câ
mara dos Deputados ano 3 – nº 39 – Brasília, 30 de maio de 2008)
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Os ganhos da  
Copa de 2014

Cada vez mais, o Brasil reforça a consciência de que o futebol, 
além de ser parte de nossa cultura e alegria do povo, é importan
te fator de desenvolvimento econômico. Esta evidência se acen
tua sobremaneira quando nos preparamos para sediar uma Copa 
do Mundo, a de 2014, em condições bem diferentes daquelas em 
que sediamos esse evento pela primeira vez, em 1950.

O mundo, o Brasil e o futebol mudaram desde então. Para se 
ter uma idéia, a expectativa do Governo e da Confederação Brasi
leira de Futebol (CBF) é de que a Copa atraia investimentos diretos 
da ordem de R$ 4,3 bilhões e provoque uma elevação de meio por 
cento no Produto Interno Bruto (PIB) do País naquele ano.

As vantagens dos investimentos em eventos esportivos de 
toda natureza, não apenas de futebol, são enormes em qualquer 
parte do mundo. Apesar de enfrentar dificuldades de outra or
dem, como o recente terremoto, a China, que hospeda as Olim
píadas deste ano, dá amostras de sobra de que o país será outro 
após os Jogos Olímpicos. E não são apenas os magníficos centros 
esportivos que lá foram erguidos.

A China já pode ostentar incontáveis ganhos em todas as áre
as da vida do país. A começar pela infraestrutura urbana. Por 
exemplo, há alguns anos Pequim tinha três linhas de metrô, mas 
agora já tem nove, como resultado do evento. Um trembala per
corre os 1.200km entre Pequim e Xangai, e o aeroporto de Pe
quim ganhou um novo e moderno terminal. Isto, sem contar 

CTD-Akimi Watanabe

Deputado Marcelo Teixeira (PR-CE)
3º Vice-Presidente da Comissão de Turismo  

e Desporto da Câmara dos Deputados (2008)
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que o paíssede vira centro das atenções do mundo inteiro, o que 
atrai turistas e investimentos.

Nos Jogos Panamericanos do ano passado, o Brasil – e, em 
especial, a cidade do Rio de Janeiro – experimentou os resulta
dos positivos de um grande evento esportivo. A cidade ganhou 
35.000 novos equipamentos esportivos, incluindo ginásios e es
tádios. Mais de 80.000 pessoas estiveram envolvidas nos jogos, 
que levaram aos centros esportivos 1,3 milhão de espectadores.  
E mais de 1 bilhão de pessoas viram os jogos pela TV, mundo afora.

A Copa do Mundo de 2014 será uma vitrine muito mais visí
vel, com a vantagem de ser realizada em 12 cidades brasileiras, 
que serão escolhidas entre as 18 que se candidataram a sediar 
partidas. Estádios serão revitalizados ou construídos. Mas, junto, 
haverá melhoras na rede hoteleira, nos centros turísticos, na in
fraestrutura de transportes (estradas, ferrovias e aeroportos), mi
lhares de novos empregos serão criados e muitas novas empresas 
surgirão. A economia se move, pois.

É certo que Pequim começou os preparativos para as Olim
píadas dez anos atrás e a África do Sul, que sediará a Copa de 
2010, também começou cedo os preparativos. Para 2014, fal
tam apenas seis anos. O Brasil já demonstrou que tem capaci
dade de tocar as obras necessárias em tempo hábil, mas, ainda 
assim, a Comissão de Turismo e Desporto da Câmara dos Depu
tados está atenta e formou uma subcomissão para acompanhar 
os preparativos.

O importante, agora, é a junção de esforços para que o evento 
seja grandioso, como nosso povo merece e o mundo espera. Os 
investimentos necessários, todos sabemos, se transformarão em 
ganhos para o País.

(Publicado no Informativo da Comissão de Turismo e Desporto da Câ
mara dos Deputados ano 3 – nº 38 – Brasília, 19 de maio de 2008)
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Copa de 2014:  
fiscalização mais  
do que necessária

As ações relacionadas à organização da Copa do Mundo de 
2014, que tenham a participação do Governo, serão acompa
nhadas de perto pela Câmara dos Deputados. Essa tarefa estará 
a cargo de uma subcomissão de seis deputados que integram a 
Comissão de Turismo e Desporto, conforme proposta de minha 
autoria, aprovada por unanimidade.

Essa precaução é necessária porque passarão pela Câmara to
dos os projetos liberando recursos para obras de infraestrutura,  
indispensáveis para o bom êxito do megaevento esportivo.  
Os deputados votarão, também, leis especiais para cumprir exi
gências da Fifa, dispondo sobre facilidades nas áreas diplomáti
ca, trabalhista e tributária, para atender um grande número de 
pessoas que virão trabalhar no evento.

Só no “Plano de Mobilização Urbana para a Copa de 2014”, 
anunciado recentemente pelo Governo, estão previstos investi
mentos de R$ 38,5 bilhões. São exclusivamente para transporte 
público urbano, como linhas de metrô, trem e ônibus nas cida
des que vão sediar jogos. Está planejado, inclusive, trem de alta 
velocidade ligando São Paulo ao Rio de Janeiro.

Falta o anúncio do plano de reforma e construção de está
dios, tarefa que o Governo entregou à Associação Brasileira de 
Infraestrutura e Indústrias de Base (ABDIB). Serão, por certo, in
vestimentos milionários, mas o Governo tem a expectativa da 
participação da iniciativa privada em projetos conjuntos com os 
governos estaduais e municipais.

CTD-Akimi Watanabe

Deputado Silvio Torres (PSDB-SP)
2º Vice-presidente da Comissão  
de Turismo e Desporto (2008)
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Resta, ainda, a previsão de gastos com reforma de aeroportos 
e investimentos nas áreas de comunicação, segurança e médico
hospitalar. Os encargos para a atualização do setor hoteleiro fica
rão por conta da iniciativa privada.

Como se vê, para sediar a Copa de 2014, o Brasil vai se moder
nizar, o que exige altíssimos investimentos. O evento vai servir, 
porém, como vitrine para o mundo, os jogos vão ter audiência 
em 214 países. A estimativa do Governo é de que receberemos 
cerca de 10 milhões de turistas no ano da Copa. Vai ser um gera
dor de negócios, promovendo o País não só no turismo e cultura, 
mas também, e em especial, no âmbito comercial.

O que não podemos permitir é que se repita na Copa o que 
ocorreu com os Jogos Panamericanos do Rio de Janeiro. Havia 
uma estimativa inicial de investimentos, que foi multiplicada 
em mais de dez vezes, e com a ocorrência de diversas irre
gularidades que ainda estão sendo apuradas pelo Tribunal de 
Contas da União.

Portanto, impõese uma vigilância preventiva em relação aos 
gastos oficiais com a Copa do Mundo. O PAN2007 foi uma ex
celente oportunidade de aprendizado. 

A Comissão de Turismo e Desporto da Câmara dos Deputados 
não pode se furtar à responsabilidade de acompanhar tudo de 
perto. Os deputados não podem ser pegos de surpresa quando 
forem chamados a deliberar sobre as questões relativas ao evento 
considerado como o de maior repercussão em todo o mundo. 

A parte relativa aos jogos em si e as ações ligadas à sua trans
missão pela TV e publicidade, bem como venda dos ingressos, 
escolhas de redes, patrocínios, estarão a cargo de um comitê or
ganizador formado pela FifaCBF, que vai gerenciar 500 milhões 
de dólares, no qual se diz que o Governo não terá nenhuma 
interferência.

Essas atividades, segundo o presidente da CBF, serão fiscali
zadas por auditorias internacionais às quais, e somente a elas, 
prestarão contas, como, aliás, já acontece atualmente.

Enfim, há muito trabalho pela frente no acompanhamento 
da organização da Copa de 2014, e o Congresso Nacional certa
mente cumprirá a sua parte.
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A iniciativa da Comissão de Turismo e Desporto é uma de
monstração da disposição de seus parlamentares em exercer o 
papel que lhes cabe.

(Publicado no Informativo da Comissão de Turismo e Desporto da Câ
mara dos Deputados ano 3 – nº 40 – Brasília, 16 de junho de 2008)
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Serramar: um novo  
horizonte no turismo  
brasileiro

Pouco mais de 200 quilômetros separam as praias do litoral 
sul catarinense da região mais gelada do país, o planalto serrano, 
onde neve e geada são visitas constantes a cada inverno. 

Um roteiro exuberante, em qualquer estação, que só não se 
tornou um destino internacional pela ausência de infraestrutura 
turística adequada. É esta lacuna que o projeto Serramar preten
de cobrir, integrando o litoral ao planalto, formando assim um 
roteiro turístico completo e de grande diversidade. 

Das águas termais e avistagem das baleias franca ao ecoturis
mo, turismo rural e de inverno, este projeto prevê a interligação 
de Lages, no coração do planalto serrano, a Laguna, município 
de imenso legado histórico e cultural, situado no litoral sul ca
tarinense. 

O Serramar, que pretende integrar também a serra gaúcha, é 
de imenso valor ao turismo nacional, pois agregaria em seu ro
teiro de opções (além de maravilhas como o litoral nordestino, 
lençóis maranhenses, Amazônia, Pantanal, cidades históricas 
mineiras e fluminenses, etc) um pouco do Brasil que poucos lá 
fora conhecem – e vão buscar em países vizinhos como Argenti
na e Chile.

Não é exagero dizer que o projeto Serramar, quando imple
mentado, irá mudar em definitivo a realidade de uma região pre
judicada pela sazonalidade do turismo. A falta de alternativas 
viárias é um dos fatores que mais dificulta a visitação ao planalto 

CTD-Akimi Watanabe

Deputado Edinho Bez (PMDB-SC)
Membro da Comissão de  

Turismo e Desporto
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e ao litoral sul. Com infraestrutura completa, será um destino 
inigualável no país, levando o turista da praia ao clima de campo 
e serra em pouco mais de duas horas.  

Somente em Santa Catarina, o projeto Serramar envolve 43 
municípios, cada um com amplo potencial para enriquecer esta 
rota – seja no setor de compras e serviços de Tubarão, nas ter
mas de Gravatal, na importância histórica de Laguna, no recente 
polo vinícola de São Joaquim ou nos hotéis fazenda de Bom Jar
dim e Lages, entre outros.

Por conhecer a riqueza natural da região e vislumbrar, desde 
já, o que este projeto pode fazer que reunimos forças políticas, 
econômicas e sociais em prol do Serramar. As bancadas federais 
de Santa Catarina e do Rio Grande do Sul atuam em conjunto no 
Congresso para sensibilizar o governo federal para este impor
tante projeto, que tem especial atenção deste Deputado.

O governo catarinense já conta com R$ 60 milhões do orça
mento para obras de infraestrutura (sinalização, melhoria da ma
lha rodoviária) e os gaúchos já destinaram outros R$ 90 milhões 
no programa de interligação com a serra catarinense. 

Não há dúvidas que, daqui há seis anos, quando o Brasil se
diar a Copa do Mundo de 2014, a região envolvida neste projeto 
chamará muito a atenção dos turistas europeus, árabes e asiá
ticos que estarão no país. Ainda mais que a Copa acontece em 
pleno mês de julho, oferecendo uma visão de inverno jamais 
imaginada para um país tropical. 

Por tudo isso, sabemos que há um mundo a se construir na 
região. E o projeto Serramar é a porta de entrada para ele.

(Publicado no Informativo da Comissão de Turismo e Desporto da 
Câmara dos Deputados ano 3 – nº 41 – Brasília, 30 de junho de 2008)
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Missão cumprida 

Mais uma importante missão cumprida. Esta é a nossa sensa
ção, como membros da Comissão de Turismo e Desporto (CTD) 
da Câmara dos Deputados, com a aprovação da Lei Geral do Tu
rismo também no Senado Federal. A proposta é originária do 
Executivo, mas foi alvo de inúmeras gestões da CTD, para acele
rar seu envio ao Congresso, em primeiro lugar e, depois, para sua 
tramitação na Câmara. 

O projeto sofreu uma emenda, que certamente terá rápido re
ferendo da Câmara. A proposta tramitou por quase três anos no 
Governo, envolvendo dez ministérios, sob supervisão do Minis
tério do Turismo. Depois, recebeu o aval do Conselho Nacional 
de Turismo, órgão que congrega empresários, trabalhadores, uni
versidades e vários outros setores ligados ao turismo. Em 2007, 
após gestões que teve decidida participação da CTD, o presidente 
Lula a assinou e enviou ao Congresso. 

O anteprojeto original é de 1993. No ano seguinte, foi debati
do no VI Congresso Brasileiro da Atividade Turística – CBRATUR, 
realizado no Congresso Nacional, em documento intitulado 
“Proposição de Marco Regulatório para uma Política de Estado 
e Ordenação do Setor”. O CBRATUR é um evento realizado anu
almente pelas comissões de turismo da Câmara e do Senado, em 
parceria com a Confederação Nacional do Comércio.

Sabíamos todos que o segmento do turismo precisava urgen
temente de uma legislação que regulamentasse as relações dentro 
do próprio setor e com os demais setores da economia nacional.  

CTD-Akimi Watanabe

Deputado Albano Franco (PSDB-SE)
Presidente da Comissão de  

Turismo e Desporto (2008)
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A Lei Geral é esse elemento inovador, capaz de dar enorme im
pulso a essa atividade. Afinal, a última iniciativa importante 
para o setor se deu na década de 1960, com a criação da Empresa 
Brasileira de Turismo, a Embratur. 

Contudo, essa legislação sofreu modificações em 1977 
(Lei nº 6.505) e novas alterações em 1986 (DecretoLei nº 2.294), 
com a desregulamentação de parcelas do trade turístico. Em 
1991 (Lei nº 8.181) e de novo em 1994 foi editada uma nova lei 
e um conjunto de decretos e normativas, que formaram um todo 
vago e desconexo. 

Agora, a LGT estabelece bases para a reordenação do setor.  
É certo que normas gerais, dependerão, ainda, de regulamen
tação pelo Ministério do Turismo e outros órgãos governamen
tais. Mas fortalece de modo inquestionável o Sistema Nacional 
de Turismo, que determina o papel de cada ator dentro do setor. 
Assim, ficam mais claros para os governos e para a iniciativa pri
vada os rumos de suas ações e investimentos.

O grande mérito da Lei Geral é o de caracterizar o turismo 
como atividade eminentemente econômica, que carece de linhas 
especiais de crédito e de incentivo. Leva em conta que turismo, no 
Brasil, tem crescido mais do que os demais setores da economia, 
no últimos anos. E que tem a capacidade de puxar outras ativi
dades, como a da construção civil, de infraestrutura em geral, de 
transportes, de equipamentos, de alimentação e assim por diante. 

Mas, temos consciência de que ainda estamos longe de uma 
situação ideal, pois temos um enorme potencial que não é 
aproveitado. 

Basta observar o fato de que, apesar de todo o potencial turís
tico que tem, o Brasil é apenas 59º lugar no ranking do turismo 
receptivo no mundo. E enfrentamos problemas de toda ordem, 
que vão desde nossa infraestrutura de transportes, que é pouco 
eficiente, até a questão de segurança pública.

A nova lei nos traz, entretanto, grande alento. E podemos nos 
orgulhar de termos tido papel fundamental para que isto ocorresse.

(Publicado no Informativo da Comissão de Turismo e Desporto da Câ
mara dos Deputados ano 3 – nº 42 – Brasília, 21 de julho de 2008)
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Nova lei fortalece  
o turismo

A sanção da Lei Geral do Turismo pelo Presidente Lula, no 
dia 17 de setembro, representa o desfecho de um longo proces
so de amadurecimento profissional, empresarial e institucio
nal, do qual a nossa Comissão de Turismo e Desporto partici
pou de forma decisiva. 

A nova lei regulamentará o funcionamento e as atividades de 
prestadores de serviços turísticos (meios de hospedagem, agências 
de turismo, transportadoras turísticas, organizadores de eventos, 
parques temáticos, e outros que exerçam atividades reconhecidas 
pelo MTur como de interesse para o turismo). Também serão es
tabelecidas as regras para fiscalização dos serviços turísticos, defi
nindo infrações e penalidades, bem como programas de qualifica
ção e capacitação da mão de obra que envolve o setor.

A LGT define as atribuições do governo federal no planejamen
to, desenvolvimento e estímulo ao setor e institui o Sistema Na
cional de Turismo, com o objetivo de compatibilizar os esforços 
e as ações federais com aquelas dos estados e municípios a serem 
observadas na elaboração e revisão do Plano Nacional de Turismo. 

O texto propõe ainda a consolidação de um sistema de infor
mações turísticas com possibilidade de monitorar os impactos 
sociais, econômicos e ambientais da atividade. Prevê também 
a implantação de um sistema de qualidade para o setor e insti
tui um cadastro obrigatório, de âmbito nacional, com vistas ao 
controle e classificação das atividades, equipamentos e serviços 
turísticos. Estabelece também condições operacionais do Fundo  

Secom/Sefot

Deputada Lídice da Mata (PSB-BA)
Ex-presidente da Comissão de  

Turismo e Desporto (2007)
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Geral de Turismo (Fungetur), com o intuito de aumentar a in
serção competitiva do produto turístico no mercado nacional e 
internacional e a abertura de linhas de crédito para o setor.

A Lei nº 11.771/08 foi fruto de um longo processo de debate, 
deflagrado em nosso VI CBRATUR de 2004, seguido de três anos 
de debate interno no Governo Federal, envolvendo dez ministé
rios. Depois, recebeu o aval do Conselho Nacional de Turismo, 
órgão que congrega empresários, trabalhadores, universidades e 
vários outros setores ligados ao turismo. No ano passado, quan
do presidi a Comissão e Turismo e Desporto da Câmara, durante 
as comemorações da I Semana Nacional e do Dia Mundial do Tu
rismo fizemos gestões junto ao Presidente Lula que finalmente a 
enviou ao Congresso Nacional. 

Sabíamos todos que o segmento do turismo precisava urgente
mente de uma legislação que regulamentasse as relações dentro do 
próprio setor e com os demais setores da economia nacional. Com 
a atividade turística crescendo acima dos índices gerais da econo
mia nos últimos anos, com um padrão de qualidade em nossos 
serviços cada vez mais competitivo internacionalmente, o setor 
passou a demandar uma legislação mais complexa e abrangente. A 
Lei Geral é esse elemento inovador, capaz de dar segurança jurídica 
e abrigo institucional a essa nova fase madura do turismo nacional. 

O turismo nacional chega a sua maturidade. Expertise profissio
nal e empresarial. Estrutura governamental adequada e segurança 
jurídica para os investimentos. Estão dadas as condições para um 
novo salto. Não podemos nos resignar a sermos “enorme poten
cial que não é aproveitado”. É preciso superar a marca anual de 
dez milhões de turistas estrangeiros. É inaceitável que ocupemos 
apenas o 59º lugar no ranking do turismo receptivo no mundo. 

A nova lei e as tantas conquistas aqui retratadas nos permi
tem, nos exigem ousar mais. Conheço a força e a capacidade de 
nossa terra e de nosso povo e muito me orgulho da contribuição 
que já demos e ainda daremos nesse grande esforço de desenvol
vimento do turismo nacional.

(Publicado no Informativo da Comissão de Turismo e Desporto da Câ
mara dos Deputados ano 3 – nº 43 – Brasília, 8 de outubro de 2008)
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Copa de 2014 é evento  
de esporte e de turismo

Foi sábia a decisão de dedicar o décimo Congresso Brasileiro 
da Atividade Turística (CBRATUR) ao preparo da Copa do Mun
do de Futebol de 2014, que será no Brasil. A história das Copas, 
assim como a das olimpíadas, demonstra que as portas do país 
realizador se abrem para o mundo, não apenas durante sua rea
lização. Seu rescaldo pode durar para sempre.

São inúmeros os exemplos. Ao realizar as Olimpíadas, Barcelo
na, na Espanha, renasceu até no seu aspecto urbanístico, devol
vendo a vida da cidade para sua bela orla, que estava abandona
da. A Copa de Sydney tornou a Austrália muito menos distante 
do restante do mundo. E uma nova China se desvendou com as 
Olimpíadas de Pequim.

A Copa da Alemanha, entretanto, talvez seja o exemplo mais 
evidente de mudanças. O evento mudou o próprio sentimento 
da população, que ainda estava fortemente marcada pelo na
zismo e pela tragédia da II Grande Guerra. E revelou um povo 
alegre, receptivo, diferente da imagem que dele se tinha mun
do afora.

Estes exemplos demonstram o quanto a atividade esportiva 
pode beneficiar um país do ponto de vista cultural e econômico, 
em especial no desenvolvimento do turismo. Para isto, no entan
to, há que se ter planejamento e ação eficientes. O ano de 2014 
parece distante, mas, para as obras necessárias, o prazo de cinco 
anos já está exíguo e este é um fator de grande preocupação.

Secom/Sefot

Deputado Valadares Filho (PSB-SE)
Membro da Comissão de  

Turismo e Desporto
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Há, contudo, um sentimento geral na sociedade de que nada 
ou muito pouco está sendo feito para que a Copa seja um grande 
acontecimento e que traga os frutos que dela se espera. E não 
estamos falando apenas de estádios. Uma gama enorme de obras 
de infraestrutura precisam ser feitas para evitar que, em lugar de 
uma grande festa, realizemos um grande fiasco.

Debater este assunto, em todos os setores da sociedade é, 
pois, de fundamental importância para que não haja atropelos 
e estouro de orçamento, como ocorreu, por exemplo, com os 
Jogos Panamericanos do Rio de Janeiro. Esta já seria razão su
ficiente para atestar o acerto de seus organizadores ao definir a 
pauta do X CBRATUR.

O setor do turismo é de fundamental importância para o su
cesso de um evento deste porte, até porque será um dos mais 
beneficiados, antes, durante e após a Copa. Doze cidades irão 
abrigar jogos, mas o país inteiro estará envolvido na competi
ção, com forte movimentação de pessoas, que demandarão hos
pedagem, alimentação, transporte e tudo mais que compõe o 
segmento turístico.

Vale lembrar que estamos pleiteando, também, a realização 
das Olimpíadas de 2016. A avaliação que os negociadores bra
sileiros fazem é de que ainda temos grandes chances de sermos 
escolhidos para hospedar aqueles jogos. Mas, para tanto, temos 
que demonstrar que somos eficientes na organização, o que, la
mentavelmente, não estamos vendo em relação à Copa.

Alegar que a Confederação Brasileira de Futebol (CBF) centra
liza as informações e as próprias decisões, é pouco, apesar de ser 
uma verdade. Os governos federal e das unidades da Federação 
que serão sedes de chaves, assim como a iniciativa privada, de
vem se mobilizar para que os preparativos se tornem transparen
tes e, principalmente, se tornem realidade.

O debate sobre o tema no X CBRATUR é, portanto, oportuno.

(Publicado no Informativo da Comissão de Turismo e Desporto da Câ
mara dos Deputados ano 3 – nº 44 – Brasília, 18 de novembro de 2008)
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Turismo e Desporto  
têm ano produtivo

Em artigo neste boletim, na sua edição de 17 de março, disse
mos que 2008 seria um ano promissor para o Turismo e Desporto. 
Foi dito e feito. Chegamos ao final de mais um período legislati
vo certos de que contribuímos grandemente para o crescimento 
e modernização desses dois setores no Brasil. Estão de parabéns 
todos os membros desta Comissão por esse desempenho.

As ações tomadas pela CTD ganharam destaque na criação 
de novas leis e no monitoramento das atividades desportivas e 
turísticas. Isto, por parte do governo, dos clubes e entidades pri
vadas gestoras do esporte e do turismo em nosso país. Foi o caso, 
por exemplo, do X Congresso Brasileiro da Atividade Turística 
– CBRATUR, que este ano teve como tema a Copa do Mundo de 
Futebol de 2014.

O tema foi debatido com grande maturidade, levando em con
ta que a Copa é um evento esportivo que tem muito a ver com 
o turismo. Os governos, entidades esportivas e do turismo terão 
cinco anos para assegurar seu sucesso. A CTD terá participação 
ativa, como ouvinte, no Grupo de Trabalho que cuida do evento.

Mas terá, ao mesmo tempo, muito o que fazer no campo le
gal. Temos que enfrentar, por exemplo, o desafio de adequar a 
nossa legislação às necessidades de termos, em território brasilei
ro, milhares de estrangeiros trabalhando nos projetos, nas obras, 
na preparação das equipes, no marketing do evento, apitando 
os jogos, cuidando da saúde dos jogadores, enfim, nas muitas 
tarefas que, juntas, fazem a Copa acontecer. 

Secom/Sefot

Deputado Albano Franco (PSDB-SE)
Presidente da Comissão de  

Turismo e Desporto (2008)
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Precisamos cuidar para que as leis estejam adequadas e, mais 
que isso, para que haja, nos diversos órgãos públicos envolvidos, 
capacidade de executar rapidamente os trabalhos necessários 
ao sucesso do evento. Os vistos de entrada e as permissões de 
trabalho devem ser concedidas sem demoras; os procedimentos 
aduaneiros devem ser rápidos como um gol no primeiro minuto 
de jogo; as leis necessárias precisam ser propostas, analisadas, vo
tadas, regulamentadas e em pleno vigor para que todos os profis
sionais que atuarão na Copa estejam isentos de taxas e impostos 
nacionais e locais, como necessário.

O mesmo ocorrerá com as Olimpíadas de 2016, que tem gran
de chance de se realizar no Rio de Janeiro. Nesse período, muitos 
outros eventos internacionais deverão ocorrer no Brasil. O su
cesso dos preparativos para a Copa será, por certo, fator de forte 
reforço ao pleito para sediar os jogos olímpicos.

Neste ano, também, debates sobre novas leis trataram de nor
mas específicas e de feitos históricos, como foi a Lei Geral do 
Turismo, aprovada pelo Congresso e sancionada pelo presidente 
Lula em 17 de setembro. Esta nova legislação criou o arcabouço 
geral para um grande salto na área do turismo, que vai da pa
dronização de normas e símbolos ao estabelecimento de metas 
gerais para o desenvolvimento mais ordenado do setor.

Em audiências públicas sobre temas pontuais tratamos dos 
mais diversos aspectos dessas duas importantes áreas, de modo 
sistemático e atuante. Podemos dizer que todos os aspectos des
ses dois setores foram levantados. Até mesmo o da aplicação dos 
recursos da Lei Agnelo/Piva, que financia as atividades olímpicas 
e paraolímpicas do Brasil, será acompanhada pela Comissão de 
tempos em tempos.

E concluímos o ano com debate sobre a loteria Timemania, cujos 
recursos não têm chegado aos clubes como previsto na legislação 
que criou essa loteria. O problema se encaminha para solução.  
Ou seja, nossa Comissão pode se orgulhar de sua atividade em 
2008, já prevendo intensa movimentação nos próximos exercícios.

(Publicado no Informativo da Comissão de Turismo e Desporto da Câ
mara dos Deputados ano 3 – nº 46 – Brasília, 22 de dezembro de 2008)
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Dez anos de  
CBRATUR!

Com imensa honra participamos do “X Congresso Brasileiro 
da Atividade Turística”, o CBRATUR 2008, um palco ideal para 
discutir democraticamente as políticas públicas para o turismo 
no Brasil e um fórum excepcional na sua capacidade de agregar 
esforços das iniciativas pública e privada para a superação dos 
obstáculos estruturais do setor.

Como uma das lideranças do movimento parlamentar pelo 
desenvolvimento do turismo, é com entusiasmo que me recordo 
da Carta de Goiás, elaborada por ocasião do primeiro CBRATUR, 
em 1999, na pitoresca e agradável Caldas Novas. Aquele docu
mento foi o resultado do fecundo debate entre parlamentares, 
empresários, governo e academia, tendo em vista a formulação 
de uma agenda única para o turismo. Entre as reivindicações 
constavam a aprovação da Lei Geral do Turismo, a preocupação 
com a organização de um sistema nacional de turismo e a defini
ção sobre a política nacional de turismo.

Além disso, o setor reclamava a criação de uma comissão per
manente específica em cada uma das Casas do Congresso Nacio
nal e a criação do Ministério do Turismo.

Não tenho dúvida de que a atuação de todas as lideranças, junta
mente com os demais participantes do evento, teve papel decisivo 
para a criação do Ministério do Turismo, em 2003, e a sanção da Lei 
Geral do Turismo, em 2008. São conquistas memoráveis de todos 
aqueles que sempre lutaram para que o país levasse a causa a sério.

Secom/Sefot

Deputado Alex Canziani (PTB-PR)
Membro da Comissão de Turismo e Desporto e 

Presidente da Frente Parlamentar do Turismo
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Pelo histórico do sucesso das edições anteriores, este CBRA
TUR tem tudo para vingar, mesmo depois de sua realização, 
até porque é preciso continuar debatendo e cobrando a plena 
execução do Plano Nacional de Turismo, que prevê investimen
tos de R$ 983,54 milhões em promoção do turismo interno e 
externo, bem como o investimento de R$ 5,63 bilhões em in
fraestrutura turística.

O Congresso Brasileiro da Atividade Turística consolidase 
como o principal evento anual do setor, capaz de influenciar 
decisivamente a agenda política dos governos. No evento, dis
cutimos crédito e financiamento para as empresas, crise aérea, 
o papel dos municípios como vetor básico do desenvolvimento 
do turismo, a capacitação dos profissionais da área, além de 
contribuições relevantes para o próprio anteprojeto da Lei Ge
ral de Turismo.

As vitórias da atuação da Frente Parlamentar do Turismo, das 
entidades do setor e os dez anos de CBRATUR não alteram o fato 
de que ainda há muito para ser realizado. A Copa do Mundo 
de 2014 traz notórios desafios logísticos, a luta pela candidatura 
para sediar as Olimpíadas de 2016 já começou. A infraestrutura 
de transporte e de saneamento básico, e os mecanismos de fi
nanciamento para o setor de turismo ainda estão muito aquém 
do desejável.

Mas temos a convicção de que o turismo no Brasil será cada 
dia mais reconhecido e respeitado mundialmente.

Quando o Brasil valoriza o turismo, o turismo engrandece o 
Brasil!
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