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Apresentação

A partir de 2011, quando o Estado brasileiro será gerido por 
um novo Presidente da República e a sociedade nacional 
terá uma diferente representação no Congresso Nacional, 

a organização da Copa do Mundo FIFA de Futebol, que o Bra-
sil hospedará em 2014, entrará, obrigatoriamente, em um ritmo 
ágil o suficiente para assegurar ao mundo que os compromissos 
assumidos pelo País, quando tomou a decisão de captar o maior 
evento midiático do planeta, serão de fato cumpridos.

A partir de janeiro de 2011, os governos federal, estaduais 
e municipais envolvidos com a organização da competição, e 
também o Comitê Organizador Local, estarão contingenciados a 
oferecer todas as respostas necessárias para, em três anos, realizar 
obras inúmeras de infraestrutura em setores os mais diversos, 
que, se realizadas, resultarão em um magnífico legado em ter-
mos de mobilidade urbana, segurança pública, arenas esporti-
vas, aeroportos, saneamento básico, transporte rodoviário para 
o conjunto da sociedade nacional.

Em virtude, no entanto, de não ter sido priorizada a neces-
sidade de ser elaborado um planejamento estratégico de longo 
prazo, destinado a assegurar total racionalidade e efetiva econo-
micidade à organização do evento, acumularam-se, ao longo dos 
últimos anos, dúvidas e incertezas a respeito da capacidade de o 
Brasil cumprir todos os compromissos, constantes do Caderno 
de Encargos, firmado no primeiro semestre de 2007 pelo Presi-
dente Luís Inácio Lula da Silva.

Partindo da premissa de que realizar megaeventos esportivos, 
que são conceituados como grandes festivais, é uma iniciativa 
que pode resultar em heranças extremamente benéficas para 
um país, a Câmara dos Deputados, por intermédio da Comissão 
de Turismo e Desporto, dedicou-se, ao longo do ano legislativo 
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de 2010, à tarefa de levantar informações sobre as reais necessi-
dades dos Estados e das cidades-sede que acolherão a Copa de 
2014, com o objetivo maior de encaminhar soluções capazes de 
garantir pleno êxito ao evento.

Apesar de 2010 caracterizar-se, em relação aos trabalhos do 
Poder Legislativo, pela atipicidade, em virtude das eleições ge-
rais, a Comissão de Turismo e Desporto, durante o primeiro se-
mestre do ano, empenhou-se na tarefa, muitas vezes em estreita 
sintonia com a Comissão de Fiscalização Financeira e Controle, 
de realizar um ciclo de audiências públicas com representantes 
do Poder Executivo e de organizações representativas da socieda-
de civil, além da Confederação Brasileira de Futebol (CBF), com 
a finalidade de identificar problemas, conhecer dificuldades, 
dirimir dúvidas e propiciar uma parceria destinada a fazer com 
que a Copa de 2014 constitua-se em inestimável ferramenta de 
desenvolvimento econômico e social.

Para cumprir essa tarefa, a Comissão de Turismo e Desporto 
realizou audiências públicas com o Ministro do Turismo, Luiz 
Barretto, o Ministro das Cidades, Marcio Fortes, o Ministro do 
Esporte, Orlando Silva Junior, o presidente da CBF e do Comitê 
Organizador Local da Copa de 2014, Ricardo Teixeira, e repre-
sentantes do Ministério do Meio Ambiente e das Organizações 
Não Governamentais SOS Mata Atlântica e Associação de Gover-
nos Locais pela Sustentabilidade – ICLEI.

Nessas reuniões, foi possível efetuar uma radiografia sobre a 
complexidade que caracteriza organizar um evento do porte da 
Copa do Mundo de Futebol, que envolve desde a concessão de 
incentivos fiscais a investimentos bilionários que serão banca-
dos, em sua esmagadora maioria, pelo governo federal, na forma 
de financiamentos e, também, de aportes consignados no Orça-
mento Geral da União.

O resultado do trabalho realizado pela Comissão de Turismo 
e Desporto está retratado, com fidelidade, nesta obra – Copa de 
2014, o Desafio a ser Vencido. Quem se der ao trabalho de ler 
este documento, constatará, com imensa facilidade, que o Bra-
sil está, ainda, vivendo o prólogo organizacional do evento, e 
que para o desafio ser vencido muito há a se fazer. Lançada a 
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flecha, contudo, essa não retorna, jamais. Compete, portanto, 
ao conjunto da sociedade brasileira, por intermédio dos que a 
representam, encontrar soluções capazes de transformar a Copa 
do Mundo do Brasil em alavanca de mudanças, transformações 
e progresso.

Brasília, novembro de 2010.

Deputada Professora Raquel Teixeira (PSDB/GO)
Presidente da Comissão de Turismo e Desporto 
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Audiência Pública sobre  
Desenvolvimento Econômico  
e Inclusão Social pelo Turismo

Ministro Luiz Barretto e Deputada Professora Raquel Teixeira.

Foto: Akimi Watanabe

Audiência Pública realizada, em 28 de abril de 2010, para deba-
ter o desenvolvimento econômico e a inclusão social pelo turismo.

Convidado:
Luiz Barretto – Ministro de Estado do Turismo
A SRA. PRESIDENTA (Deputada Professora Raquel Teixeira) – 

Muito boa tarde aos Deputados e Deputadas, convidados, repre-
sentantes do trade turístico que sempre prestigiam essas reuniões. 
Obrigada a todos pela presença. 
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Quero agradecer, em nome da Comissão, ao Ministro Luiz 
Barretto, pela presença. O Ministro atendeu nosso convite com 
gentileza e boa vontade. Todos nós estamos nesta Comissão vol-
tados para grandes eventos esportivos, midiáticos que podem e 
devem ser alavancas da modernização, da consolidação, do em-
poderamento do turismo em nosso País.  

Eu costumo dizer, Ministro, que a Copa do Mundo não tem 
obrigação de fazer nada pelo turismo. A Copa do Mundo tem 
obrigação de ganhar a Copa. Os Jogos Olímpicos têm obrigação 
de apresentar um quadro de medalhas que encham os brasileiros 
de orgulho. No entanto, nós sabemos, e os países que já passa-
ram pela experiência de sediar eventos também, que esses even-
tos são uma oportunidade imperdível para transformar nossa 
estrutura de turismo, consolidando uma indústria que é base de 
sustentação econômica de desenvolvimento. Estamos vivendo 
esse momento.

A presença do Ministro Luiz Barretto aqui é um convite da 
Comissão para que exponha os planos, as metas, o trabalho, en-
fim, o que o Ministério do Turismo está fazendo. 

Essa Comissão é parceira, Sr. Ministro. Nós sabemos dos de-
safios que temos pela frente e queremos desenvolver, cada vez 
mais, um trabalho que já vem sendo conjunto há muito tempo. 
No entanto, queremos renovar e fortalecer essa sinergia de tra-
balho conjunto.

O Ministro vai, a partir de agora, assumir a palavra e falar du-
rante o tempo que achar necessário. Eu pediria aos colegas que 
não o aparteassem agora. Quando S.Exa. terminar sua exposição 
— e já está correndo a lista de inscrição —, os Deputados pode-
rão fazer perguntas e participar do debate. 

Com a palavra, portanto, o Ministro Luiz Barretto. Muita sim-
patia por sua presença aqui, Ministro.

O SR. MINISTRO LUIZ BARRETTO – Boa tarde a todos. É 
um prazer estar mais uma vez com vocês na Comissão de Turis-
mo e Desporto da nossa gloriosa Câmara Federal. Em particular, 
quero saudar a Deputada Professora Raquel Teixeira, que inicia 
um mandato na Comissão de Turismo, certamente com apoio 
integral dos colegas presentes.
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Sinto-me muito à vontade nesta Comissão. Todos os Deputados 
têm uma relação direta ou indireta com o turismo e têm sido meus 
amigos e parceiros ao longo desses mais de três anos que estou no 
Ministério do Turismo.

Então, quero saudar e abraçar todos. Não vou nomear um 
por um. Estou muito feliz de estar aqui com todos. Vamos poder 
dialogar, finda essa pequena apresentação. É uma certa presta-
ção de contas. Há mais ou menos um ano que estive aqui, estou 
retornando agora. Vou contar para vocês como andam as coi-
sas agora, o que avançou ou não. Enfim, vou fazer um balanço 
rápido e depois dialogar com todos. Portanto, é um prazer es-
tar, mais uma vez, com vocês. Tenho certeza de que teremos um 
bom diálogo hoje. A Comissão tem sido parceira do Ministério, 
integralmente, em várias questões fundamentais para o desen-
volvimento do turismo.

Quero começar falando um pouco do cenário. Da última vez 
que estive aqui a gente vivia um cenário de incerteza, era o ano 
da crise. Sabíamos que o Brasil estava enfrentando bem a crise, 
mas não tínhamos a noção precisa ainda de como ia ser o cená-
rio econômico ao longo de 2009.

Portanto, agora, temos o resultado de 2009, que no Brasil foi 
pior do que o de 2008, mas muito melhor do que a maioria dos 
países que enfrentaram a crise econômica ao longo de 2009. E 
o que isso nos projeta? Projeta-nos um ano de 2010 com um 
crescimento econômico vigoroso. Dependendo do instituto de 
análise, calcula-se uma média acima de 6% para o crescimento 
da economia. Isso significa que nosso turismo vai ter um cresci-
mento ainda superior a esses índices, ou seja, em torno de 6 a 7% 
projetados para a economia.

Realizei uma pesquisa com a Fundação Getúlio Vargas, a 6ª 
Pesquisa Anual de Conjuntura Econômica do Turismo (Pacet), 
com o empresariado, nas principais atividades de turismo. Em 
média, a expectativa anunciada pela Fundação Getúlio Vargas 
foi de 14,6% de aumento no faturamento para 2010. Isso é o 
que os empresários do setor de turismo têm como perspectiva ao 
longo de 2010. E se verificarmos o cenário de janeiro, fevereiro 
e março, há vários dados que não só colaboram com isso, mas 
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comprovam o andamento e o crescimento do nosso turismo ao 
longo de 2010.

Vou pegar um único número, o mais expressivo: a viação aé-
rea doméstica brasileira. Se você pegar os três primeiros meses, 
janeiro, fevereiro e março de 2010, e comparar com 2009, houve 
um crescimento de 32% dos desembarques domésticos no terri-
tório brasileiro. Isso significa um crescimento acima do cresci-
mento chinês da nossa viação aérea doméstica, e demonstra a vi-
talidade que o turismo interno teve nos últimos três meses. E se 
pegarmos também os índices de desembarques internacionais, 
nos primeiros três meses deste ano, houve um crescimento não 
tão expressivo como o nacional, mas na ordem de mais de 16%. 
Portanto, temos também um crescimento expressivo no desem-
barque internacional ao longo desses três primeiros meses. Não 
chega a ser superior a 30%, como o doméstico, mas é superior a 
16%. Isso demonstra vitalidade tanto do turismo interno quanto 
do internacional, que recupera um patamar ainda superior ao de 
2008, que já tinha sido um excelente ano.

Portanto, enfrentamos bem o ano de 2009 em relação ao turis-
mo, por causa do mercado interno. A queda que tivemos, em 2009, 
foi em decorrência do mercado internacional, da crise da Europa e 
dos Estados Unidos. E o que sustentou nossa economia do turismo 
ao longo de 2009 foi a vitalidade do nosso mercado interno.

Esses números expressam um pouco isso, e o otimismo está 
calcado na expectativa positiva ao longo de 2010, não apenas 
para o turismo.

Se falarmos com o setor automobilístico, com outros setores 
da economia, todos vão expressar otimismo, porque os três pri-
meiros meses demonstram isso.

Para ilustrar, vemos que o Brasil, hoje, ultrapassou a Alema-
nha e é o quarto maior mercado consumidor de automóveis — 
índice obtido no mês de março.

Portanto, não só crescemos mais de 30% no turismo como a 
indústria automobilística fechou o mês de março sendo o quarto 
maior mercado consumidor de automóveis, superando a Alema-
nha. Isso demonstra que a economia de fato aponta positiva-
mente para 2010.
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Aí estão os números de crescimento do transporte aéreo — 
para ilustrar. Nós passamos de um patamar de 30 milhões de de-
sembarques nacionais para quase 56 milhões. Ou seja, quase do-
bramos o número de desembarques nacionais nos últimos anos.

No âmbito internacional houve crescimento também, como 
disse, mas não na mesma magnitude que o interno, devido ao 
sofrimento ocorrido em 2009.

Agora, vamos entrar em uma questão que considero a mais 
importante do Ministério: a infraestrutura turística. Há uma ta-
bela que demonstra a evolução dos recursos que temos investido 
diretamente do Orçamento Geral da União (OGU) ou de emen-
das parlamentares de Comissão, de bancada e individuais, em 
infraestrutura turística — que é o tema mais importante não só 
para o turismo atualmente, mas, pensando na Copa do Mundo, 
é um dos principais eixos da nossa intervenção. Fora todas as 
obras de mobilidade urbana, de transporte e de infraestrutura 
aeroportuária, no caso do turismo há um tema fundamental que 
é essa evolução dos investimentos de infraestrutura. Vocês têm 
contribuído muito com nossa perspectiva.

Além desse investimento de 6 bilhões ao longo dos últimos 
anos em infraestrutura, temos o Programa Nacional de Desen-
volvimento do Turismo (Prodetur). Todos vocês conhecem o 
Prodetur. Quem é do Nordeste conhece ainda mais o Prodetur. 
Ele está muito vinculado ao Nordeste. Hoje nós nacionalizamos 
o Prodetur. A experiência bem-sucedida no Nordeste se transfor-
mou em uma experiência nacional. Hoje, temos 22 Estados que 
entraram no Prodetur. Portanto, ele é hoje muito maior do que 
era o Prodetur/NE I e Prodetur/NE II.

Quero informar a todos que estou indo a Washington, na se-
mana que vem, com Frederico Costa, secretário dessa área, para 
tentar obter do Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID) 
um aumento de recursos. Aquele 1 bilhão já foi ultrapassado por 
esses 22 Estados que adentraram no Prodetur nacional. Portanto, 
na hora de aprovar todos os procedimentos, já estamos com um 
valor superior à linha inicial que o BID disponibilizou.

Portanto, estamos em tratativas com o Presidente Luís  
Moreno, do BID, para poder avançar. Há uma concordância do 
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BID. Nós vamos negociar exatamente quanto vai ser o aumento 
dessa linha.

Felizmente, a Cooperação Andina de Fomento (CAF) entrou 
na linha do Prodetur. 

Quero dizer que estendi, visando a Copa do Mundo, não só 
para os Estados, mas para as Capitais brasileiras que sediarão os 
jogos, também a oportunidade de entrar diretamente no Prodetur. 
Várias cidades, como por exemplo Fortaleza, já entraram direta-
mente no Prodetur, além dos Estados. O Rio de Janeiro também 
entrou. O Otavio sabe que, além do Estado, a cidade do Rio de Ja-
neiro já entrou no Prodetur, assim como Goiânia e Manaus. E está 
facultado a todas as capitais brasileiras entrar diretamente. Natal 
também está apresentando uma carta específica.

No entanto, precisamos ter outros parceiros do Prodetur. Fe-
lizmente, a CAF está colaborando com uma linha de 700 mi-
lhões de dólares, o que nos dá uma margem de tranquilidade, 
fora 1 bilhão do BID já aprovado, que vamos estender. Isso já 
dá quase 2 bilhões de dólares para os próximos anos. Com isso 
teremos tranquilidade para trabalhar toda essa demanda positiva 
que tem o nosso Prodetur. Temos que esperar para que possamos 
continuar aumentando os recursos para a área de infraestrutura 
no OGU, que totalizaram 6 bilhões.

Um segundo eixo importante, que eu gostaria de trabalhar 
com vocês, é o crédito.

Aqui, para ilustrar um pouco, temos uma linha importante. 
Não é um trabalho direto, mas indireto do Governo, para vocês 
verem como aumentou, em relação aos bancos públicos — não 
estou falando dos bancos privados —, o volume de financiamen-
tos para os trens turísticos brasileiros.

Em 2003, era em torno de 1 bilhão; em 2009, nós fechamos 
com 5,5 bilhões. Certamente, em 2010, a gente baterá todos os 
recordes de financiamento público, de crédito, de financiamen-
to dos bancos públicos para o setor do turismo. Aqui vale o capi-
tal de giro, vale para qualquer tipo de modalidade.

Agora já entramos na questão da preparação da Copa do 
Mundo. Na hotelaria, que é um eixo fundamental da Copa, o 
crédito é fundamental.
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Vou repetir um pouco o que havia dito. Aquilo que era, na 
última vez que eu vim aqui, apenas uma promessa se concreti-
zou. Lançamos, de fato, em fevereiro de 2010, uma linha espe-
cial do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social  
(BNDES) Pró-Copa Turismo. Portanto, essa linha se chama BNDES 
Pró-Copa Turismo, e destina-se a financiar hotelaria, não só hote-
laria com novas construções, mas também para reforma e moder-
nização do atual parque hoteleiro.

Portanto, já há uma linha disponível no BNDES, desde feve-
reiro, de 1 bilhão de reais, para que toda a hotelaria brasileira 
possa não só reformar o atual Programa de Aceleração do Cresci-
mento (PAC), mas expandi-lo e fazê-lo crescer, devido à deman-
da específica para a Copa.

No entanto, fizemos mais do que isso. Eu estive em Fortaleza, 
na sede do glorioso Banco do Nordeste, lançando também uma 
linha especial, aproveitando as vantagens do Fundo Constitucio-
nal com o qual o Banco do Nordeste opera para a Região Nordes-
te; fizemos a mesma coisa no Banco da Amazônia S.A. (Basa), na 
Região Norte, e igualmente com o Fundo Constitucional Centro-
Oeste, operado pelo Banco do Brasil, no Centro-Oeste brasileiro.

Portanto, além da linha do BNDES, outros bancos públicos 
estão trabalhando com linhas especiais. No caso dos fundos 
constitucionais, até vinte anos para novos equipamentos, e até 
quinze anos para reformas, com as melhores condições de juros 
e prazos. Eu tenho certeza de que o Nordeste, a Região Norte e 
a Região Centro-Oeste saberão aproveitar essa linha. Trata-se de 
quase 1 bilhão disponíveis nos três bancos públicos: Banco do 
Brasil, Basa e Banco do Nordeste.

Portanto, essa linha do BNDES atende o Brasil todo, com condi-
ções muito vantajosas. Tenho certeza de que teremos todas as con-
dições de dar um salto de qualidade na hotelaria e enfrentar não 
só a Copa do Mundo, mas também os Jogos Olímpicos de 2016.

Portanto, no caso da hotelaria, as coisas estão andando. Nós 
temos informações crescentes de investimentos privados na ho-
telaria, fundamentalmente na Região Nordeste, mas que se espa-
lha pelo Brasil todo.
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Nós estamos com certa tranquilidade de que não faltarão ho-
téis para a Copa de 2014 e também para 2016.

Estamos também com um trabalho muito forte com os cru-
zeiros, navios, transatlânticos, nos sete portos que margeiam 
as doze cidades. Eu não consegui trazer o mar ainda para Belo 
Horizonte, Cuiabá e Brasília, mas nas outras cidades em que o 
mar está próximo faremos também um trabalho específico nos 
terminais portuários, para que os transatlânticos possam dar um 
reforço, porque também temos que pensar na sustentabilidade. 
Não adianta fazer hotéis, se não houver no pós-Copa sustentabi-
lidade e viabilidade econômica.

Portanto, temos que ser também muito pé no chão nisso. Cer-
tamente, o mercado privado regulará essa questão. Ninguém fará 
investimentos sem estudos de viabilidade econômica. Eu tenho 
certeza de que o Brasil dará conta do recado no tema da hotelaria.

O segundo tema é o da qualificação profissional, muito caro 
e importante para a Professora Raquel Teixeira, que eu considero 
eixo fundamental de trabalho. Nós temos uma perspectiva, ao 
longo dos próximos anos, de vários treinamentos e capacitações.

Considero muito importante o tema do projeto Olá, Turista! e 
da qualificação profissional, também importante. A meta é trei-
nar em torno de 310 mil trabalhadores até 2013, com orçamento 
de 440 milhões.

Isso não significa que o Sistema S não continuará trabalhan-
do, que as universidades, Prefeituras, os Governos dos Estados, 
todas as iniciativas da sociedade possam e devam crescer. Eu es-
tou dizendo que a responsabilidade do Ministério do Turismo 
é atuar com aqueles trabalhadores e aquelas entidades do trade 
que já têm trabalho específico. É isso o que nós estamos fazendo.

Eu irei a São Paulo amanhã lançar o Bem Receber Copa, um 
convênio com cinco entidades representativas do trade turísti-
co: a Associação Brasileira de Bares e Restaurantes (Abrasel), a 
Associação Brasileira da Indústria de Hotéis (Abih), a Associação 
Brasileira das Empresas de Transporte Aéreo Regional (Abetar), 
a Associação Brasileira das Empresas de Ecoturismo e Turismo 
de Aventura (Abeta) e a Associação Brasileira das Locadoras de 
Automóveis (Abla).
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Na sequência, eu farei convênios com guias turísticos, com 
os eventos. Enfim, vou percorrer os principais setores do trade 
turístico e em cada um firmarei um convênio.

Por que eu quero firmar convênios com a área privada? Por-
que ela é que sabe as demandas exatas, precisas. Não sou eu de 
Brasília que determinarei, na hotelaria do Rio de Janeiro, quan-
tas camareiras ou quantos recepcionistas são necessários. Enfim, 
não sou eu que entrarei nesse detalhe.

Eu forneço um conteúdo pedagógico básico, customizado 
para cada setor. Evidentemente, trabalhar com motorista é di-
ferente de trabalhar com camareira ou garçom. Tem que haver 
uma customização específica.

Nós fornecemos material pedagógico básico. São cinco eixos 
básicos em cima dos quais cada entidade trabalha de forma cus-
tomizada para seu público-alvo, que é fundamental para nós.

Nós estamos privilegiando quem já trabalha na área, quem já 
está no mercado e aquele que tem relação direta com o turista. O 
que isso significa? Que em bares e restaurantes, eu prefiro traba-
lhar com o garçom do que com o cozinheiro, porque o garçom é 
aquele que terá contato direto com o turista. O cozinheiro pode 
ser tratado de outra maneira, em outro momento.

Então, eu estou privilegiando aquilo que eu considero a linha 
de frente, aquele que tem contato direto.

Por exemplo — o Deputado Fábio está aqui —, no caso de Na-
tal, eu fiz uma coisa específica com os bugueiros, que em Natal é 
importante. Em cada região nós também pinçaremos categorias 
fundamentais. Bugueiro em São Paulo não existe, mas em Natal, 
sim. Então, eu procurarei também trabalhar com esses setores im-
portantes em cada região. E já estamos trabalhando dessa forma.

Um terceiro eixo importante é o tema da promoção. Acho 
que é a maior oportunidade, e volto a repetir: o Brasil talvez não 
tenha outra oportunidade como essa de se tornar conhecido e de 
aumentar o fluxo turístico nos próximos anos. E a promoção, o 
marketing, a comunicação são fundamentais.

Nós não teremos, nas décadas de 30 e 40 deste século, uma 
olimpíada e uma copa acontecendo num espaço curto. Quer  
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dizer, é uma grande oportunidade de aumentarmos o grau de 
conhecimento do Brasil, o relacionamento.

E é uma grande oportunidade de aproveitarmos o bom mo-
mento que o Brasil vive. Imaginem organizarmos uma copa, 
uma olimpíada numa situação econômica de crise? Seria uma 
imensa dificuldade. Temos que aproveitar o bom momento eco-
nômico do Brasil com esses grandes eventos que têm calendário 
pela frente.

Portanto, é um bom casamento, que tem tudo para dar cer-
to. Agora, como tudo, tem que ser trabalhado, planejado, e é 
isso que estamos tentando fazer na órbita do turismo. Há outras 
questões também. A Presidenta Raquel já me disse que vocês te-
rão contatos com a Empresa Brasileira de Infraestrutura Aero-
portuária (Infraero), com outros setores, e há um conjunto de 
ações para a Copa relacionadas à infraestrutura aeroportuária, à 
infraestrutura de maneira geral, que são temas relevantes e fun-
damentais para o êxito de uma copa do mundo.

Tratando do turismo, temos esse terceiro eixo da promoção. 
Temos aí o gráfico do crescimento dos gastos do Instituto Bra-
sileiro de Turismo (Embratur). Aí são só gastos no exterior, não 
tem nenhuma relação com o mercado interno. Portanto, não 
há nenhum tipo de vínculo com o Governo. O produto que nós 
vendemos lá fora é o produto Brasil.

Estamos fazendo uma inflexão, sugerida pelos técnicos e por 
mim mesmo, ou seja, ter uma inserção maior no continente sul-
americano. Se é verdade que o México tem muitos turistas e que 
90% dos turistas mexicanos são americanos; se essa mesma dinâ-
mica vale para a França e para a Espanha, mais de 80% são euro-
peus, por que não vale para o Brasil o continente sul-americano?

Então, nós faremos um grande esforço para aumentar não só 
o volume da Europa, dos Estados Unidos, mas fundamentalmen-
te da América do Sul, pois nós temos relações terrestres, temos 
proximidade, temos todas as condições de aumentar nosso volu-
me turístico nesse continente.

Nós trabalharemos fortemente com essa nova imagem de 
País. E é importante. Quem é do turismo sabe o esforço do Go-
verno brasileiro para mostrar uma imagem de maior complexi-
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dade do nosso País. Nós não podemos vender o Brasil dos anos 
50, no século XXI. Nós temos que vender, no século XXI, uma 
imagem do Brasil no século XXI.

Somos um País que caminha para ser a quinta maior econo-
mia do mundo, um País diverso, com imensas complexidades, 
que tem o pré-sal, que tem uma indústria desenvolvida, o quarto 
mercado de produção de automóveis; mas é um País também de 
diversidade cultural, de uma gastronomia muito rica e que atual-
mente tem um conjunto enorme de destinos turísticos.

Já foi o tempo que o Brasil tinha só Foz do Iguaçu e Rio de 
Janeiro. Adoro Foz do Iguaçu, adoro o Rio de Janeiro, mas hoje 
o Brasil é muito mais que Foz do Iguaçu e Rio de Janeiro. Nós 
temos um conjunto grande e diverso, e não só do segmento sol e 
praia, mas temos nosso interior, nosso segmento de ecoturismo, 
de turismo de aventura, de turismo de inverno também. Nós dis-
putamos também com nossos vizinhos, Monte Verde, em Minas; 
Campos do Jordão, em São Paulo; Gramado, no Rio Grande do 
Sul; Petrópolis, no Rio de Janeiro.

No Nordeste também há vários segmentos que disputam ou-
tras áreas. Sem falar no grande segmento que já é mais de 30% 
do nosso turismo, o de negócios, feiras, eventos, business.

Portanto, o Brasil tem que passar essa imagem de maior com-
plexidade, e é esse o esforço que nós estamos fazendo.

No caso específico da África do Sul, eu quero dizer a vocês que 
nós receberemos, no dia 11 de julho de 2010, oficialmente, o 
bastão da Copa de 2014. Portanto, teremos liberdade para vincu-
lar nossa produção ao tema da Copa do Mundo, mas antes disso 
já estamos nos preparando.

O que faremos? Vamos ter uma presença forte na África do 
Sul. Vamos repetir o mesmo modelo que fizemos nas Olimpíadas 
de Pequim, maior que lá, a Casa Brasil junto com o Ministério 
dos Esportes, Ciência e Tecnologia, Ministério do Desenvolvi-
mento, Indústria e Comércio Exterior (MDIC), Agência Brasileira 
de Promoção de Exportações e Investimentos (Apex-Brasil), para 
poder apresentar as doze cidades e as doze sedes da Copa para 
o mundo, apresentar o Brasil para o mundo, o novo destino da 
Copa do Mundo de 2014. 
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Portanto, vamos ter uma presença nessa Casa Brasil, em par-
ceria com o Ministério dos Esportes; vamos fazer um conjunto 
de atividades de rua durante a Copa do Mundo; vamos lançar 
uma nova campanha publicitária mundial. Acabou a Copa do 
Mundo, nas principais redes internacionais, no primeiro break, 
o primeiro anúncio comercial de vários países vai ser a inserção 
publicitária do Brasil chamando para 2014. Vamos aprovar esse 
filme. O Diretor do filme é o Fernando Meirelles, que vocês co-
nhecem. E na sequência do final da Copa já entramos com uma 
campanha publicitária do Brasil, com vários materiais como li-
vros, que já apontam a direção de 2014. A promoção e a nova 
imagem são questões fundamentais. 

Passo para um tema que considero importante e tem a ver 
diretamente com essa promoção. São dois temas que vocês estão 
tratando diretamente na Comissão de Turismo: primeiro, a fle-
xibilização do visto, tema com o qual conto com a colaboração 
de vocês. Sei que o Otavio e outros, o Cadoca, o Marcelo, vários 
Deputados batalham há vários anos para termos uma solução 
em relação ao tema do visto, não a solução desejada, que era a 
quebra da reciprocidade, mas a solução possível, acordada com 
o Congresso e com o Itamaraty. E tenho certeza de que o Presi-
dente Michel Temer será sensível, e o Congresso, se Deus quiser, 
votará o mais rápido possível essa flexibilização. 

Outro tema que implica diretamente na Copa do Mundo é o au-
mento do capital internacional nas empresas aéreas, um aumento 
de vinte para quarenta e nove, que certamente dará um gás no grau 
de competitividade das empresas aéreas nacionais para enfrentar 
esse crescimento, eu diria chinês, da aviação aérea brasileira. 

Portanto, essa pauta é muito importante. Queria dizer para 
vocês que esse é o nosso esforço nesses quatro eixos: hotelaria, 
infraestrutura, qualificação profissional e promoção, que são os 
quatro eixos principais do tema da Copa. Eles se reproduzem 
no trabalho cotidiano do Ministério. Tenho certeza de que vou 
continuar contando com a colaboração de vocês. 

Tenho também um conjunto de informações sobre o grupo 
da Copa. Hoje, às 16h30, temos uma reunião com o Presidente 
para fazer um balanço sobre o GT Copa, que é coordenado pelo 
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Ministro Orlando Silva, dos Esportes, e conta com o Turismo, a 
Casa Civil, o Planejamento e o Ministério da Fazenda, aquele 
grupo executivo que coordena todas as nossas ações relativas à 
Copa do Mundo e às Olimpíadas. Vamos fazer um balanço hoje. 

Vocês sabem que em relação às arenas esportivas, o financia-
mento do BNDES já se materializou, várias cidades já realizaram 
os processos de licitação em relação aos estádios. 

No que diz respeito ao tema da mobilidade urbana, houve um 
lançamento oficial com as cidades em torno de um financiamen-
to superior a 8 bilhões. Todas as cidades participam com progra-
mas de transporte urbano e de mobilidade urbana, e temos agora 
um grande desafio que é o tema aeroportuário brasileiro. 

Esse é um tema importante sobre o qual vamos nos debruçar 
agora. Considero muito importante o anúncio que a Infraero 
fez recentemente. Além das questões de longo prazo, o famoso 
terceiro terminal em Cumbica e outras questões, eles vão privi-
legiar, naqueles aeroportos em que já há um grau grande de sa-
turação, os chamados módulos pré-moldados. Isso significa, em 
curto prazo, aumentar a capacidade de Cumbica, de Viracopos, 
de Brasília, de Goiânia, de Vitória e de outros aeroportos, assim 
como eles fizeram em Florianópolis, em que há mais de um ano 
e meio já se tem um módulo pré-moldado funcionando. 

O nosso pessoal viajou para Vancouver, nas Olímpiadas de 
Inverno do Canadá, que é um país de Primeiro Mundo, e lá fize-
ram um módulo pré-moldado em frente ao aeroporto para poder 
acolher a demanda extra de um evento esportivo. Portanto, é 
uma experiência internacional. Não significa que a Infraero vai 
abandonar as obras de longo prazo, mas é uma resposta de cur-
to prazo. Levando em consideração o crescimento da aviação, o 
problema não é em 2014, o problema é imediato. 

Essa notícia de que a Infraero vai montar módulos que pos-
sam, até 2011, funcionar em Cumbica, em Viracopos e em ou-
tros aeroportos como Brasília significará uma tranquilidade para 
o consumidor e para o turista que vai ter mais espaço com a 
aviação, o que é muito importante. 

Há outros temas que certamente vão ser discutidos aqui. Que-
ro agradecer mais uma vez. Procurei fazer um resumo rápido e 
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um balanço a partir do que tinha falado com vocês ao longo do 
ano passado. Estou totalmente à disposição de vocês, amigos e 
amigas do turismo. 

A SRA. PRESIDENTA (Deputada Professora Raquel Teixeira) – 
Muito obrigada, Sr. Ministro. Agradecemos pela sua exposição. 

Temos treze Parlamentares inscritos. Para racionalizar nossa 
discussão, vou chamar cinco Parlamentares de cada vez. Está cer-
to para o senhor, Sr. Ministro? Portanto, será um bloco de cinco 
Parlamentares. V.Exa. responderá aos cinco, ou prefere respon-
der um por um? 

O SR. MINISTRO LUIZ BARRETTO – Não, não, de cinco 
em cinco.

A SRA. PRESIDENTA (Deputada Professora Raquel Teixeira) – 
Vamos de cinco em cinco.

Com a palavra o Deputado Fábio Faria. 
O SR. DEPUTADO FÁBIO FARIA – Ministro Luiz Barretto, 

queria parabenizá-lo pelo brilhante trabalho à frente do Ministé-
rio e o trabalho que tem realizado em parceria com a Comissão de 
Turismo, com a Presidente, Deputada Professora Raquel Teixeira. 
Cumprimento os Deputados presentes. 

Observei o crescimento de 6% a 7%, que é um crescimento 
acima da economia, e o Nordeste contribuiu muito. Tenho cer-
teza de que o crescimento em alguns Estados do Nordeste foi até 
mais do que 10%, como é o caso do Rio Grande do Norte, que 
tem como sua principal atividade o turismo. 

Vim aqui parabenizar o Ministério pelo investimento em li-
nhas de crédito de hotelaria, qualificação de mão de obra. Temos 
ainda um gargalo, que é a questão de infraestrutura. Nos Estados 
Unidos temos vários aeroportos hubs, Dallas, Los Angeles, Nova 
Iorque, Miami, e aqui no Brasil temos praticamente Guarulhos e 
Galeão e o aeroporto São Gonçalo do Amarante, no Rio Grande 
do Norte, que vai ser um aeroporto que vai distribuir os voos 
para o Nordeste, não por Natal ser uma cidade turística, mas a 
escolha foi só pela localização geográfica. Natal é o ponto mais 
próximo da África, da Europa, e dali iriam ser distribuídos os 
voos. Por isso esse crescimento doméstico de 32% ou 34% e o 
internacional de 16%. Com o Brasil investindo em dois ou três 
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grandes aeroportos e com a flexibilização do visto, tenho certeza 
de que iríamos pegar o turista americano que não vem ao Brasil. 

O Brasil, indiscutivelmente, hoje pode receber qualquer tipo 
de turista. Essa questão de o Brasil ser apenas o país do carnaval 
e do futebol é coisa de 50 anos atrás. 

Sr. Ministro, queria entrar num tema que está sendo ampla-
mente discutido, embora fuja um pouco da palestra. Tenho cer-
teza que os membros da Comissão, por se tratar de esporte e tu-
rismo, alocaram muitas emendas para o turismo e para o esporte, 
mais ainda para o turismo. Queria ver se poderíamos chegar a 
um consenso. 

Vou falar por mim, mas tenho certeza que outros falarão 
também sobre o assunto. Existe um problema sério em relação 
às Prefeituras dos Estados. Fizemos uma divisão com Prefeitos, 
eles elaboraram projetos, contrataram bandas para eventos, e 
hoje tivemos um enorme corte de 65%. Fizemos a escolha das 
principais cidades, e isso foi lançado no Sistema de Convênios 
(Siconv). As cidades que foram preteridas estão reclamando dos 
Deputados: “Por que você escolheu a cidade tal e não escolheu a 
minha? Quero que você mude, que envie um relatório.” Nosso 
gabinete está comunicando que foi uma escolha do Ministério 
do Turismo, uma escolha aleatória. 

Queria sugerir que o Ministério de Turismo elaborasse uma 
nota oficial para que possamos enviar às cidades, e que possamos 
fazer uma reunião com a Comissão de Orçamento para agilizar a 
aprovação do Projeto de Lei do Congresso Nacional (PLN), para 
que essas cidades que foram preteridas consigam logo a aprova-
ção das emendas de infraestrutura. Falei com o Secretário Fre-
derico Costa. Ele disse que conseguindo aprovar ele garante. Se 
você fez um projeto e perdeu, mas se você ganha da infraestrutu-
ra, rapidamente você consegue com que essa cidade fique mais 
ou menos satisfeita.

Então, eram essas as minhas sugestões.
O SR. MINISTRO LUIZ BARRETTO – Eu vou quebrar o 

protocolo e responder a essa questão porque acho que ela é im-
portante e será repetida.

Vou começar pelo final.
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Em relação ao que o Deputado Fábio Faria disse S.Exa. tem 
inteira razão. Não aconteceu apenas com V.Exa. mas com outros. 
Já pedi para alterar isso, quer dizer, para não jogar a responsabili-
dade sobre os Deputados no que diz respeito a esse tema que não 
é deles. E que não criem nenhuma dificuldade no relacionamen-
to do Deputado com a sua cidade. Isso já está sendo corrigido.

Eu trouxe aqui o Durvalino e o Paulo Pires que estão aqui. 
Eu vou fazer, sim, um comunicado, vou retirar do Siconv, vou 
modificar isso. A razão é o PLN, a razão é a falta de limite, não 
a escolha pessoal do Deputado. Não cabe a mim publicizar esse 
tipo de coisa.

Então, isso já está resolvido. Isso não é apenas um caso que 
aconteceu com o Deputado Fábio Faria, houve uma falha. Nós 
estamos corrigindo isso o mais rápido possível e não haverá ne-
nhum tipo de prejuízo. A gente vai assumir, porque é uma ques-
tão devido ao PLN e devido à falta de limite orçamentário. Não 
tem nada a ver com um desejo ou um capricho do Deputado “a”, 
“b” ou “c”, ou de um desmérito naquela cidade. Portanto, isso 
já está sendo corrigido e não haverá nenhum tipo de problema. 
Se for necessário uma nota, tudo bem. Mas acho que nem será, 
porque já sai corrigido direto no Siconv. A gente vai corrigir.

No que já aconteceu vamos refazer. E se o Deputado, por aca-
so, quiser um apoio, uma nota que expresse isso, não tem ne-
nhum problema. A área técnica fará uma nota dizendo que foi, 
sim, um problema de limite orçamentário, tendo em vista o Pro-
jeto de Lei (PL) n. 001, que tramita na Câmara dos Deputados.

Então, V.Exa. tem razão. Eu já quis responder, porque eu já vim 
aqui preparado, eu soube disse. O Valadares me informou sobre 
esse problema. Já corrigimos hoje esse problema. Os que ficaram 
para trás serão corrigidos da maneira melhor possível. A gente fará 
um atendimento privilegiado para que não haja nenhum ruído 
nesse procedimento de relacionamento do Deputado com suas 
regiões de atuação.

O SR. DEPUTADO FÁBIO FARIA – Obrigado, Sr. Ministro. 
Quero apenas que nessa nota, se fosse o caso, se explicite que a 
escolha foi do Ministério, porque a pressão das cidades em cima 
do Parlamentar é muito grande.
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O SR. MINISTRO LUIZ BARRETTO – A gente vai ver como 
serão os detalhes. É evidente que, do ponto de vista formal, eu 
só posso dar andamento à emenda individual com a carta do 
Deputado. Portanto, onde não tem carta eu não posso. Agora, 
eu posso dizer que a justificativa para a não extensão para outros 
municípios é a falta de limite orçamentário e o PL que limita o 
número de eventos. Dou uma explicação técnica para isso. Acho 
que isso contempla exatamente, Deputado.

Sobre aeroportos, que é o segundo tema, acho que esse é o 
principal desafio que temos. Dia 19 de maio será a audiência. A 
Deputada Professora Raquel Teixeira terá uma audiência, junto 
com a Comissão, com o Ministro Nelson Jobim, para tratar dessa 
importante questão dos aeroportos.

Quero dizer a V.Exas. que a Infraero está contemplada tanto 
nas obras do PAC 1 como nas obras do PAC 2. Há uma linha de 
investimento, não sou da área, mas conheço, porque participo 
desse grupo de trabalho. Há investimentos em torno de 6 bi-
lhões para os aeroportos. Eu dei aqui uma boa notícia: a questão 
das obras de curto prazo, desses módulos que tenho certeza que 
vão aliviar hoje os aeroportos mais complicados, como o de São 
Paulo e de Brasília. Evidentemente há obras no Galeão em anda-
mento e há várias outras questões.

Nós temos aí a primeira concessão privada que vai ser São 
Gonçalo do Amarante. É a primeira concessão, é o novo modelo 
que se ensaia, se Deus quiser. Não sei se o edital já saiu ou se está 
no forno, é a concessão do São Gonçalo do Amarante, que é um 
novo modelo.

Portanto, esse é um debate sobre o qual não tenho governabi-
lidade, mas acho que V.Exas. já encaminharam positivamente o 
diálogo com o Ministério da Defesa e com a Infraero.

Vamos esclarecer. O PL oportuniza a possibilidade da libera-
ção da integralidade das emendas individuais. O Governo, por 
meio da Secretaria de Relações Institucionais, vai liberar essas 
emendas.

O que depender de mim, as listas que eu receber, vou fazer 
na integralidade. Agora, eu não posso garantir algo que não me 
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corresponde. V.Exas. sabem a dinâmica natural de liberação de 
emendas.

O que eu posso garantir é que as listas que chegarão de infra-
estrutura serão empenhadas no Ministério em tempo hábil.

A SRA. PRESIDENTA (Deputada Professora Raquel Teixeira) – 
Bom, o Sr. Ministro, antecipando que essa pergunta se repetiria, 
fez questão de respondê-la primeiro. Daqui para a frente nós va-
mos seguir nosso agrupamento de cinco Parlamentares.

Com a palavra o Deputado Rômulo Gouveia.
O SR. DEPUTADO RÔMULO GOUVEIA – Sra. Presidente, 

Professora Raquel Teixeira, Sr. Ministro, primeiro quero cumpri-
mentar o Sr. Ministro, parabenizando-o pelo seu trabalho.

A minha preocupação, Sr. Ministro, é em relação à Copa do 
Mundo. V.Exa. falou sobre o esforço. Estou muito preocupado 
com a questão de prazo.

Tive a oportunidade de presidir a Comissão de Fiscalização 
Finan ceira e Controle. Fizemos várias audiências. Temos, inclusi-
ve, um relatório que foi elaborado pelo Deputado Paulo Rattes. Nesta 
Comissão, a Sra. Presidenta e o Deputado Silvio Torres estão também 
empenhados. Faço, portanto, um apelo para que se priorize.

Tivemos a oportunidade de visitar a África do Sul e vimos o 
esforço. Mas em relação ao tempo de execução, numa avaliação 
que fizemos, vimos que o Brasil está de certa forma atrasado. Te-
mos uma adversidade: estamos num ano eleitoral. Independente 
do processo eleitoral, independente de quem venha a ganhar é 
importante que o Governo tenha essa sensibilidade, essa preo-
cupação e celeridade.

Essa é a minha preocupação. De antemão, parabenizo o Mi-
nistro e reconheço o trabalho e o esforço que V.Exa. vem fazen-
do à frente do Ministério.

A SRA. PRESIDENTA (Deputada Professora Raquel Teixeira) – 
Obrigada, Deputado Rômulo Gouveia.

Com a palavra a Dra. Gorete Pereira.
A SRA. DEPUTADA GORETE PEREIRA – Primeiro, gos-

taria de parabenizar o Ministro pelo seu trabalho, uma pessoa 
muito objetiva.
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Sr. Ministro, também sou muito objetiva no que gostaria de 
lhe perguntar. E um dos problemas que gostaria de citar é o pro-
cesso de eventos no Ministério do Turismo. Nossas emendas, que 
eram ligadas às emendas de eventos, não estão sendo mais con-
sideradas como emendas individuais. Antes, o Deputado tinha a 
liberdade de colocar emenda para o que ele quisesse e onde ele 
quisesse. De repente, com o jogo já andando, isso foi modifica-
do. E o fato está criando um problema incrível. 

Não sou Deputada campeã de emendas de evento. Não sou. 
Mas sou uma das Deputadas que têm emendas em eventos, que 
são características fundamentais para o desenvolvimento prin-
cipalmente do nosso Estado do Ceará. Vou dar um exemplo a 
V.Exa. do São João de Maracanaú. Hoje já se torna o terceiro São 
João mais importante do Brasil. É um São João feito em vinte 
dias. Isso já era uma análise que o Ministério tinha corriqueira-
mente. Há três anos já se vem trabalhando. Foi feita a captação 
de emendas individuais, que são aquelas que a gente pensava 
que podia pôr o que quisesse. E hoje foi retirada essa prerrogativa 
em relação ao Ministério do Turismo.

O que disseram para a gente foi que uma quantidade muito 
grande de emendas tinham entrado para serem analisadas; e que 
o Ministério não tinha condições de analisar uma quantidade de 
emendas daquela.

Como é que pode? O que já existia antes e que já tinha sido 
analisado não podia ser penalizado. Até acredito que se poderia 
formalizar alguma coisa que fosse nova. Municípios que estão 
pedindo emendas novas para eventos, etc. Mas festas caracte-
rísticas que já existiam lá, como é o caso desse Município que 
eu estou citando e tradicionais no Brasil, não se admite essas 
festas terem caído na vala comum das análises de todas as outras. 
Quando essa análise já é prioritária do Ministério, o Ministério 
já sabe tudo sobre ela, já foi feita fiscalização, nunca houve um 
problema nessas análises. Esses municípios não poderiam — e 
fica uma sugestão que a gente faria a V.Exa. — cair nessa vala 
comum. Muitos de nós não apresentamos emendas individuais 
para a área da Saúde, porque queríamos as emendas tradicionais, 
que não são muita coisa.
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Sei que existiu acréscimo muito grande, isso já foi dito pelo 
Ministério, mas gostaria que V.Exa. olhasse o que já é tradição do 
Ministério e o que são projetos novos.

Não acho justo o jogo ser mudado com o jogador em campo, 
como se diz. A cinco meses de uma eleição, já foram feitos com-
promissos com os municípios e apenas agora está sendo dito isso.

A segunda questão refere-se a uma problemática. Há uma 
cidade tradicional nossa, Juazeiro do Norte, que tem o maior 
turismo religioso depois de Aparecida do Norte. Agora estamos 
querendo colocar o nome de Juazeiro do Padre Cícero. Nessa 
cidade não há um aeroporto. Foi feito grande trabalho com a 
Infraero, foi apresentada emenda de bancada, mas perdemos no 
ano passado.

Nessa cidade, recebe-se o turismo religioso do Brasil inteiro, 
mas estamos com esse gargalo. O aeroporto não evolui, não sai 
do papel. Apenas existem promessas constantes sobre isso.

O terceiro ponto é que um município do Ceará tem um está-
dio que foi iniciado com verbas do Governo Federal. Esse estádio 
vai servir para o treinamento da Seleção da Copa do Mundo. No 
entanto, existe a mesma problemática em relação ao processo de 
emendas.

Gostaria que isso fosse analisado. Solicito que as emendas 
individuais sejam dos Deputados, que as indicassem para onde 
quisessem. 

Em Maracanaú também, porque é metropolitana. Foi inicia-
do um estádio e ele está lá como um elefante branco. Fizemos 
também uma emenda de bancada, mas ainda não foi viabilizada 
a obra.

Portanto, gostaríamos que as festas e os eventos que são ver-
dadeiramente tradicionais no Brasil fossem mantidos à parte das 
prerrogativas do Ministério no momento.

Muito obrigada.
A SRA. PRESIDENTA (Deputada Professora Raquel Teixeira) – 

Obrigada, Deputada.
Com a palavra o Sr. Deputado Marcelo Teixeira.
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O SR. DEPUTADO MARCELO TEIXEIRA – Muito obriga-
do, Sra. Presidenta.

Caro Ministro Luiz Barretto, quero neste instante parabeni-
zar V.Exa. por sua condução à frente do Ministério do Turismo. 
Conseguiu V.Exa. montar uma equipe e, quando os Parlamenta-
res procuram o Ministério, o Dr. Mário Moysés, o Pirelli, o Fred, 
o Bortolotto, o Carlos Silva, o Durvalino, o Paulo Pires, o Dr.  
Gilberto, todos nos recebem muito bem.

Tem V.Exa. recebido, ao longo desse tempo, um grande in-
cremento no Orçamento Geral da União, com certeza devido ao 
sucesso que o Ministério do Turismo vem obtendo no Governo 
Lula. Opera V.Exa. o Ministério com rapidez, dinamismo e com-
petência e hoje tem dado exemplo de competência a todos os 
Ministérios da Esplanada. Isso nos deixa muito satisfeitos.

V.Exa. se referiu há pouco à questão do visto, assim como o 
Governador Albano Franco, o Deputado Cadoca e o Deputado 
Otavio Leite. 

Cara Sra. Presidenta, Deputada Raquel, ontem V.Exa. despa-
chou com o Presidente Michel Temer. Essa matéria é muito im-
portante para o País, visto que a Copa do Mundo se aproxima. 

Ao falarmos de turismo, esse tema com certeza é muito impor-
tante, inclusive tem sido discutido em reuniões do Fórum Nacio-
nal de Secretários e Dirigentes Estaduais de Turismo (Fornatur). 
Portanto, é necessária uma solução, se possível, para esse item 
imediatamente.

Quanto à questão do capital estrangeiro, há vários proje-
tos em pauta, inclusive o que veio do Executivo, do Ministro  
Jobim. Eu também tenho um projeto. O Senador Paulo Octávio 
tem outro projeto. Recentemente, estivemos com V.Exa., com o  
Deputado Cadoca, conversando com o Presidente Michel Temer, 
que nos prometeu que, na primeira janela de votação que abrir, 
colocará em pauta esses importantes projetos para o desenvolvi-
mento do País.

Sra. Presidenta, temos também a votação do projeto sobre o 
Adicional de Tarifas Aeroportuárias (Ataero). Com certeza, isso 
vai gerar mais recursos para que a Embratur possa dinamizar e 
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fazer a promoção do turismo no exterior. O projeto é muito im-
portante e deve ser votado proximamente.

Há ainda um projeto de autoria do Deputado Alex Canziani 
que trata da regulamentação da profissão do agente de turismo, 
projeto este muito relevante para ser votado proximamente.

Sr. Ministro, V.Exa. falou com muita propriedade sobre essa 
questão. Estive no Banco do Nordeste, conversando com o Presi-
dente Roberto Smith, onde fui muito bem recebido. Há oferta de 
recursos para a questão da hotelaria, de sorte que cada vez mais 
poderemos melhorar essa área.

Tudo isso é questão de prosperidade. Repito, V.Exa. montou uma 
equipe no Ministério e tem dado grande visibilidade a essa Pasta. 

Estivemos com o Ministro Orlando Silva. Na pauta consta-
vam as reuniões que estávamos fazendo para tratar da questão da 
Copa do Mundo. A Sra. Presidenta, Deputada Professora Raquel 
Teixeira, teve a ideia de fazer, dia 20 ou 21 — dependendo da 
agenda de V.Exa. —, uma reunião em Fortaleza. Seria importante 
o comparecimento de V.Exa., uma vez que o Estado do Ceará 
tem seis parlamentares nesta Comissão. Com certeza, a bancada 
gostaria imensamente da presença de V.Exa., como também da 
do Ministro Luiz Barretto.

Muito obrigado e meus parabéns por sua atuação.
O SR. DEPUTADO JOSÉ ROCHA – Pela ordem, Sra. Presidenta.
A SRA. PRESIDENTA (Deputada Professora Raquel Teixeira) – 

Pois não.
O SR. DEPUTADO JOSÉ ROCHA – Sra. Presidenta, vou ter 

de me ausentar porque a reunião de bancada está acontecendo 
agora. Mas não podia deixar passar a oportunidade para parabe-
nizar publicamente o Ministro Luiz Barretto pelo grande traba-
lho que realiza à frente do Ministério do Turismo.

Obrigado.
A SRA. PRESIDENTA (Deputada Professora Raquel Teixeira) – 

Obrigada, Deputado José Rocha.
Antes de passar a palavra ao Ministro, gostaria de explicar 

que, na nossa audiência de ontem com o Presidente Michel  
Temer, apresentamos três projetos: o projeto sobre flexibilização 
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do visto — facilita aos estrangeiros acesso pela Internet ao vis-
to de turista; o projeto sobre a regulamentação das agências de 
viagem; e o projeto acerca da possibilidade de aumentar de 20% 
para 49% a participação do capital estrangeiro nas companhias 
aéreas brasileiras.

O Presidente Michel Temer concorda inteiramente com esses 
projetos. Acha inclusive que essa é uma agenda positiva impor-
tante, quando a Casa discute temas polêmicos, complexos. Essa 
é uma agenda positiva. O Presidente tem interesse. No entanto, 
há um trancamento de pauta. Estamos vivenciando isso. São seis 
projetos que trancam a pauta.

O Presidente Michel Temer tem colocado Propostas de Emen-
da à Constituição (PECs) em votação, apesar do trancamento de 
pauta, mas os três projetos que apresentamos tratam de lei or-
dinária. Portanto, é impossível colocá-los na frente, mas S.Exa. 
assumiu conosco o compromisso de que, assim que desobstruir-
mos a pauta, colocará as matérias em votação.

Mais um esclarecimento. Quanto à reunião em Fortaleza, a pre-
ferência do Ministro Orlando Silva e da Assembleia Legislativa do 
seu Estado é de que seja no dia 20 e não no dia 21, quinta-feira.

Portanto, se V.Exa. puder trabalhar com a ideia do dia 20, é 
uma data melhor do que o dia 21.

Com a palavra o Sr. Ministro.
O SR. MINISTRO LUIZ BARRETTO – O Deputado Rômulo 

Gouveia me disse da preocupação da Comissão em relação a atra-
sos e velocidades das obras para a Copa do Mundo.

Eu fui a alguns países que organizaram eventos dessa magni-
tude, seja Copa, seja Olimpíadas, e constatei que esse início das 
obras é o período mais difícil. É quanto se faz a modelagem, os 
processos licitatórios, as licenças ambientais. De fato, é o perío-
do mais difícil. Mas acho que estamos superando essa fase. 

Em relação aos estádios, o Ministro Orlando Silva pode dar o 
detalhamento disso. Felizmente, o tema teve andamento. Hoje, 
por exemplo, o Ministro está no Maracanã, no Rio, iniciando os 
procedimentos. Cuiabá já realizou, a Bahia também. Enfim, há 
movimentação. Há trinta ou quarenta dias parecia que estava 
tudo parado. Hoje já temos resultado. De modo que eu acho que 



aç
ão

 p
ar

la
m

en
ta

r

40
Copa de 2014: o desafio a ser vencido

esta é a fase mais difícil. Esta é a fase de se tentar fazer o carro pe-
gar. Depois que o carro pega, vai embora. Agora, isso não signi-
fica que vocês, a sociedade, não tenham um papel de cobrança, 
de fiscalização, que é fundamental. A Câmara dos Deputados, o 
Senado Federal, os Ministérios, todos os órgãos da sociedade civil 
têm um papel importante de fiscalizar. Mas a fiscalização não é 
só sobre o Governo Federal, há responsabilidades municipais e 
estaduais também. O Governo Federal não realiza nenhum pro-
cesso de concorrência. Quem realiza é o Estado ou a Prefeitura. 
Portanto, tem essa complexidade, mas teríamos de ter mais cal-
ma para fazer a avaliação. Acho que o sinal vermelho ainda não 
acendeu, mas nós estamos de fato no sinal amarelo. Eu estou 
pegando um tema, que é o dos estádios. 

Em relação à mobilidade urbana, já há vários processos de 
licitação sendo feitos: o T5, no Rio de Janeiro e outros mecanis-
mos. Então, nós temos de fazer um balanço permanentemente 
para ter, eventualmente, cenário um, cenário dois, alternativas 
que evitem, na véspera, problemas que signifiquem encareci-
mento das obras. Acho que vocês têm um papel importante e 
esse acompanhamento mês a mês, trimestre a trimestre é funda-
mental que seja feito.

A Deputada Gorete Pereira tratou de vários temas. Mas em 
relação ao estádio ainda não terminado em Maracanaú, eu vou 
transmitir ao Ministro Orlando Silva, já que é uma área do es-
porte, para saber exatamente como andam os procedimentos lá.

Sobre o aeroporto regional de Juazeiro, quero dizer que o 
Ministério recebe muitos pedidos de construção de aeroportos 
regionais. Nós não fazemos nenhum grande aeroporto, mas os 
regionais fazemos. No seu Estado, o Ceará, nós estamos fazendo 
dois aeroportos regionais. Um deles é o de Aracati, que está prati-
camente pronto, e o outro é próximo a Camocim e Jericoacoara 
— está em processo licitatório, a partir das demandas que o Esta-
do forneceu. Eu não posso daqui realizar, sem ter uma demanda 
concretizada. Mas eu tenho certeza de que incorporaremos com 
a maior tranquilidade o terceiro aeroporto regional no Ceará, 
que se faz necessário, haja vista que Juazeiro, hoje, é um grande 
destino religioso, um pólo turístico importante. Nós temos todas 
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as condições de dialogar e ver se é possível viabilizar, ainda este 
ano, um projeto também para um terceiro aeroporto regional no 
glorioso Estado do Ceará, que merece isso. 

Em relação ao tema levantado pela Deputada, eu também 
acho e sou daqueles que não gostam de mudar a regra do jogo. 
Só faço isso porque não tive outra hipótese de trabalho. Vocês 
sabem que só temos o balanço do processo orçamentário em 
dezembro. Se eu soubesse do processo final em setembro, teria 
tomado outras medidas. Mas eu só soube em dezembro — como 
fato consumado — do volume de emendas individuais para esse 
tema. Eu seria mais leviano se eu deixasse tudo como está e en-
frentasse o problema agora. Então, foi a medida. Quer dizer, eu 
não supus que cresceria de 200 para quase 800 milhões. Não 
é uma pequena alteração, é quase quatro vezes mais. E eu não 
tenho uma equipe que vá aumentar quatro vezes mais, para ter 
uma logística de equipe para dar conta de quase 800 milhões de 
emendas individuais só para esse tema, fora mais de 1 bilhão 
para infraestrutura e outros temas, principalmente sabendo que 
é um ano excepcional. Não é um ano de doze meses ou de nove, 
de março a dezembro — tradicionalmente a abertura do nosso 
orçamento é feita em março. Então é um ano mais curto. Por-
tanto é impossível, do ponto de vista da logística, da capacidade 
administrativa, de fiscalização e outros mecanismos, dar conta 
de um volume tão grande. 

Por isso nós tomamos a iniciativa de oferecer uma possibilida-
de de os Deputados não serem penalizados na sua integralidade, 
que é essa transposição de rubrica, passando de evento para infra-
estrutura, porque nós temos uma equipe com maior capacidade; é 
um outro trâmite, o que facilita muito o nosso trabalho. Foi o que 
pudemos fazer. Quer dizer, constatamos um problema, tínhamos 
que trabalhar em cima desse problema. Talvez não tenha sido o 
melhor jeito, mas foi o jeito possível de enfrentar a questão.

Com referência aos casos de Maracanaú, Campina Grande 
e Caruaru, evidentemente vai ter uma atenção especial. Ou de 
Barretos, que é lá no meu Estado, que tem uma tradição. É evi-
dente, nós não somos insensíveis a isso. Aquelas grandes festas 
nacionais, não regionais, não municipais — tais como as grandes 
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festas de São João, por exemplo, que têm hoje Campina Grande 
e Caruaru —, terão uma sensibilidade, dentro da realidade pos-
sível. E Maracanaú está incluída nisso. Disseram-me aqui que 
vamos ter uma atenção especial em relação a esse tema.

A SRA. DEPUTADA GORETE PEREIRA – É porque o pra-
zo termina sexta-feira, Ministro. Queríamos saber a quem deve-
mos procurar.

O SR. MINISTRO LUIZ BARRETTO – Está ali o Durvalino.
A SRA. DEPUTADA GORETE PEREIRA – O Durvalino. 

Então, pronto. Muito obrigada.
O SR. MINISTRO LUIZ BARRETTO – O Deputado Marcelo 

Teixeira falou dos programas. Eu vou fazer o possível para, no dia 
20 de maio, estar lá. 

Muito obrigado.
A SRA. PRESIDENTA (Deputada Professora Raquel Teixeira) – 

Obrigada. 
Concedo a palavra ao próximo inscrito, Deputado Otavio Leite.
O SR. DEPUTADO OTAVIO LEITE – Sra. Presidenta, Sras. e 

Srs. Deputados, eu gostaria também, Sr. Ministro, de me associar 
às palavras positivas a seu respeito trazidas pelos demais colegas. 
É bem verdade que o tema ajuda, por outro lado, deve-se fazer 
justiça e registrar que a postura do Ministro tem sido de altíssimo 
nível, tem sido uma postura republicana. E eu que advogo in-
clusive a tese de que o turismo é tão importante, tão estratégico, 
que requer um tratamento suprapartidário. Não tenho dúvida de 
que a práxis de V.Exa. converge para essa finalidade. Então, eu 
quero me associar e me congratular com V.Exa. 

Aliás, quero também registrar, de início, que estou absoluta-
mente de acordo com as medidas acautelatórias tomadas pelo 
Ministério, mercê de duas ou três portarias editadas no início do 
semestre, que eu não tenho dúvida que são positivas para esse 
espírito republicano que V.Exa. procura imprimir à sua gestão. 

Nós sabemos que o orçamento é a alma de uma ação adminis-
trativa, os recursos estão ali. Não é de hoje que nós observamos o 
crescimento das dotações no Ministério. Para se ter uma ideia, nas 
dotações de 2010 para infraestrutura estão previstos 2,5 bilhões. 
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Infelizmente os empenhos — data de hoje — estão muito magros, 
precários; 50 milhões apenas. 

Eu fico a imaginar que, se V.Exa. tivesse a caneta do Planeja-
mento, esse assunto estaria mais adiantado. Mas não é o caso. 
Nós sabemos e compreendemos. 

O fato é que eu aqui apenas ilustro. Isso tem uma sintonia 
com as preocupações dos colegas. Por exemplo, no orçamento 
deste ano: eventos, 798 milhões, 800 milhões; apenas empenha-
do até agora, 37.

Atenção, Ministro Paulo Bernardo: o turismo pede um aumen-
to dessa autorização para empenhos, porque, do contrário, nós 
vamos ficar naquela velha máxima: “a ver navios”, ou “sonhos 
de uma noite de verão”. Mas são informações importantes, assim 
como também são importantes os números relativos às contas do 
turismo brasileiro no âmbito das transações correntes nacionais. 

Eu estou aqui com os números saídos agora do Banco Central. 
Em 2008, nosso déficit foi de 5 bilhões; em 2009, nosso défi-
cit foi de 4,8 bilhões; em 2010, nós estamos com um déficit de  
1,6 bilhão até março, o que significa dizer que se projeta um 
déficit de 6 bilhões.

Então, só se resolve isso trazendo mais turistas. E as medidas 
já estão diagnosticadas, os remédios apontados. É uma questão 
de vontade política, associação nossa, peso, força. E, ontem, a 
Presidenta mostrou a que veio na Comissão para requerer a colo-
cação em pauta dessas matérias.

Eu quero solicitar duas coisas, Sr. Ministro. Uma é dentro des-
sa ótica do fortalecimento do nosso turismo receptivo, que é o 
que interessa, que é o que traz divisas, gera emprego e renda. 
Devo dizer que a Medida Provisória n. 487, recém-editada esta 
semana, cuida de aumentar de 44 para 120 bilhões o lastro para 
fortalecer as ações de fomento adotadas pelo BNDES na conta 
do Fundo de Garantia à Exportação (FGE). Ora, se é um fundo 
para lastrear, beneficiar exportações, esse fundo tem que estar 
disponibilizado também para os agentes econômicos que trazem 
turismo, pelas razões todas que sabemos. 

Apresentei uma emenda — pela enésima vez batemos nessa 
tecla neste mandato — para também estender os benefícios de 
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equalização de taxa de juros, de fomento, etc. aos agentes econô-
micos do turismo receptivo. Quero deixar com V.Exa., para que 
possa fazer gestões junto à Casa Civil, que examina as propostas. 
Quem sabe, isso possa prosperar, até dentro de outra redação, se 
for o caso.

Finalmente, quero perguntar se há alguma novidade sobre a 
regulamentação da Lei Geral do Turismo.

Obrigado.
A SRA. PRESIDENTA (Deputada Professora Raquel Teixeira) – 

Obrigada, Deputado Otavio Leite. 
Tem a palavra o Deputado Albano Franco.
O SR. DEPUTADO ALBANO FRANCO – Sra. Presidenta, 

Sr. Ministro Luiz Barretto, em primeiro lugar, por um dever de 
justiça, Sr. Ministro, desejo ressaltar e destacar que em 2008 tive-
mos, exercendo a Presidência desta Comissão, o melhor relacio-
namento, a melhor parceria entre esta Comissão e o Ministério 
do Turismo. 

É importante destacar também e reconhecer o valor da sua 
equipe, a seriedade e a competência dos que fazem o Ministério 
do Turismo. 

Para V.Exa. saber da importância desse Ministério para o Es-
tado de Sergipe é que quatro parlamentares do meu Estado são 
titulares nesta Comissão. Metade da bancada federal de Sergipe 
faz parte, como titulares, desta Comissão. V.Exa. imagine a im-
portância desse Ministério para nós. 

Também quero agradecer a V.Exa. e parabenizá-lo e felicitá-lo, 
por ter inclusive comparecido quatro semanas atrás à inaugura-
ção da Ponte Joel Silveira, que contou com 70% de recursos do 
Ministério do Turismo. A Ponte vai beneficiar a Linha Verde, o 
turismo de Sergipe e da Bahia. 

Quero dizer a V.Exa. que o Governador Marcelo Déda, de Ser-
gipe, já iniciou a construção da Ponte em Terra Caída e Estância. 
Há um ano e meio, na Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO), tí-
nhamos colocado 149 milhões para essa ponte, que, construída, 
Ministro Luiz Barretto, vai reduzir em 62 quilômetros a distância 
entre Salvador e Aracaju. 
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Ressalto ainda, Ministro, que, mesmo não sendo da base do 
Governo, reconheço que o Ministério do Turismo muito tem fei-
to em favor do meu Estado e do Brasil. 

Ministro, V.Exa. tocou num assunto muito importante para o 
Brasil: Prodetur. Sinto-me muito à vontade para dizer que Sergipe 
foi o primeiro Estado a concluir o Prodetur 1. Por uma propos-
ta nossa na Superintendência do Desenvolvimento do Nordeste 
(Sudene), com a presença do Presidente da República de então e 
do Ministro do Planejamento de então, Dr. José Serra, nós conse-
guimos viabilizar a contrapartida por parte do Governo Federal 
para os Estados do Nordeste. Os maiores investimentos do Nor-
deste na época foram do Prodetur. 

Tenho também, por dever de justiça, de reconhecer o traba-
lho do Presidente Lula ao realizar o Prodetur 2, só que desta vez 
beneficiando todos os Estados brasileiros. Então, quero me con-
gratular com V.Exa. também.

Ministro Luiz Barretto, V.Exa. falou também de um assunto 
importante para Sergipe, para nós: a questão do aeroporto. Há 
dez anos inauguramos a nova estação de passageiros, quando 
Governador de Sergipe, inclusive na época construímos e deixa-
mos prontas as pontes rolantes para a colocação das passarelas, 
os famosos fingers, e até hoje infelizmente não foram colocadas. 

A estação de passageiros foi na época construída com recur-
sos do Prodetur. Por aí V.Exa. veja a importância realmente para 
todos nós. 

Ministro, V.Exa. também nos deixou hoje mais animados, 
quando diz que determinadas cidades, determinados eventos 
não podem deixar de ter os recursos. 

Sergipe é considerado hoje o país do forró. Tem realmente, 
em termos de forró hoje, o melhor do Brasil, passando Campina 
Grande e todos os outros, desculpe-me Rômulo.

Realmente em Estância, o Forró Caju e todos esses eventos 
não podem ser sacrificados. Saio daqui animado, vou transmitir 
aos Prefeitos de Aracaju e de Estância que realmente esses recur-
sos serão destinados, não haverá corte. Isso é muito importante, 
e V.Exa. mais uma vez irá, como já o fez, ao Forró Siri. V.Exa. se 
lembra que foi ao Forró Siri, em Nossa Senhora do Socorro, que 
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é o segundo maior Município do meu Estado? V.Exa. assistiu ao 
vivo. Imagine em Estância, com a queima do Barco do Fogo e no 
Forró Caju. 

Quero dizer que foi muito importante para nós suas obser-
vações, Ministro. Nós continuamos a confiar e a acreditar no 
trabalho de V.Exa. e da sua equipe. Sergipe agradece e reconhece. 

Muito obrigado, Sra. Presidenta Professora Raquel Teixeira.
A SRA. PRESIDENTA (Deputada Professora Raquel Teixeira) – 

Eu é que agradeço, Deputado Albano Franco.
Quero combinar uma coisa com V.Exas. O Ministro terá uma 

audiência com o Presidente às 16h30. Temos nove Parlamen-
tares inscritos. Vou pedir que daqui para a frente falemos mais 
objetivamente, fazendo um blocão, para que o Ministro possa 
responder a todos. 

Tem a palavra o Sr. Presidente Paulo Henrique Lustosa.
O SR. DEPUTADO PAULO HENRIQUE LUSTOSA – Sra. 

Presidenta, Sr. Ministro, bem-vindo à Comissão. Não vou entrar, 
mais uma vez, no debate sobre qual é o maior forró do Brasil, 
porque não terminaríamos hoje esta audiência. 

Ministro, associo-me a todos os que me antecederam nos elo-
gios à competência e ao trabalho que V.Exa. e seu Ministério, sua 
equipe, vêm desempenhando. Acho que este momento que es-
tamos vivendo hoje diria que são as dores do sucesso, ou o preço 
do sucesso; as dores do crescimento, o preço do sucesso. 

O Ministério foi um Ministério que respondeu adequadamen-
te, que agiu prontamente às demandas do Parlamento e, como 
consequência, assistiu a um orçamento de investimento em in-
fraestrutura, que era de 50 milhões, chegar a mais de 2 bilhões 
este ano; os investimentos em eventos, que eram irrisórios, che-
gando a 700 milhões; e a situação paradoxal de termos deman-
da, termos orçamento e não termos capacidade de executar. 

Na Comissão, como resposta até a essa situação que estamos 
enfrentando, propusemos à Presidenta, e a Comissão aceitou, a 
criação de uma Subcomissão. E hoje devemos estar instalando essa 
Subcomissão para tratar da questão do acompanhamento da exe-
cução orçamentária do Ministério, como um apoio. Propusemos, e 
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também já foi acatado pela Presidenta, a criação de uma proposta 
de fiscalização e controle para esse processo de transição das emen-
das do Grupo de Natureza de Despesa III (GND III) para o Grupo 
de Natureza de Despesa IV (GND IV), uma vez que entendemos 
que isso vai ser um tema que tenderá a gerar dúvidas, questiona-
mentos e que a Comissão quer apoiar o Ministério nesse processo, 
criando esse canal adicional de diálogo, de prestação de contas e 
de transparência para os membros do Parlamento, uma vez que, 
como alguns colegas já mencionaram, essa é uma situação inaudi-
ta. É a primeira vez, que me recordo, na relação do Legislativo com 
o Executivo, que há um contingenciamento e uma necessidade de 
remanejamento tão significativos das emendas dos Parlamentares. 

Isso já temos conversado muito com o Deputado Edio Lopes, 
Relator do PLN, pedindo a S.Exa. celeridade. Propusemos, inclu-
sive, uma emenda que garantia — ainda que houvesse a palavra 
de V.Exa., confiamos nela, mas já que estamos falando numa 
Casa Legislativa — que nesse processo de conversão de GND III 
para GND IV a alocação dos recursos por Unidade da Federação 
seria mantida, o que é mais do que razoável, e facilitaria como 
mecanismo de controle. 

Além disso, gostaria de propor e já colocar em discussão...
A SRA. PRESIDENTA (Deputada Professora Raquel Teixeira) – 

Meu querido Vice, vou cortar sua palavra.
O SR. DEPUTADO PAULO HENRIQUE LUSTOSA – Estou 

terminando. Porque acho que esse evento vai requerer que todos 
nós deixemos claros os limites, os parâmetros para a LDO, que 
chega agora, e para o Projeto de Lei Orçamentária Anual (PLOA), 
que vai chegar. 

Concordo com o Deputado Otavio Leite quando elogia os cri-
térios e os regulamentos feitos pelo Ministério. Mas, para evitar 
isso, já na Lei de Diretrizes Orçamentárias, poderíamos estabele-
cer parâmetros e limites, deixando claro, como disse o Deputado 
Albano Franco, como é que vamos em 2010 e nos próximos anos 
dar tratamento diferenciado a esses eventos, como Forró Caju, São 
João do Maracanaú, Campina Grande, Carnaval de Salvador, os 
grandes eventos nacionais. Não há como o Ministério ficar de fora.

Muito obrigado, Ministro.
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A SRA. PRESIDENTA (Deputada Professora Raquel Teixeira) – 
Obrigada, Paulo.

Com a palavra a Deputada Lídice da Mata.
A SRA. DEPUTADA LÍDICE DA MATA – Sra. Presidenta, 

Srs. Deputados, inicialmente, quero saudar o nosso Ministro, as-
sim como fizeram outros companheiros. Quero ressaltar a parce-
ria, a competência, o tratamento estabelecido entre a Comissão 
de Turismo e Desporto e o Ministério do Turismo em todas as 
gestões, mas especialmente na gestão do Ministro Luiz Barretto, 
por sua disponibilidade, por sua presença na nossa Comissão, 
pelos debates nesta Casa, e mesmo nos eventos do turismo na-
cional, dos quais também somos parceiros e participantes.

Quanto ao plano aqui apresentado, Sr. Ministro, creio que um 
problema explícito é a questão do São João. Em relação a isso, 
queria propor — é claro que o problema já se instalou — que 
para o próximo ano pensemos numa modificação para o mode-
lo, primeiro porque creio que há grande preconceito do Brasil 
em relação aos eventos do São João no Nordeste. Um precon-
ceito explícito nos comentários da imprensa, tratando sempre a 
relação entre as festas de São João e a Câmara dos Deputados de 
forma promíscua.

Então, penso que seria necessário combater isso. O próprio 
Ministério já iniciou, através de portaria, se não me engano — e 
também o Tribunal de Contas da União —, determinando al-
guns limites, algumas diretrizes, levando em conta a questão da 
relação com a população de cada cidade. Mas poderíamos esta-
belecer um debate e avançar, quem sabe até criando uma comis-
são de trabalho envolvendo a Câmara, para que tenhamos essas 
regras mais claras para fortalecer a relação que acho indispensá-
vel entre o Ministério e todo o Nordeste brasileiro.

O São João é uma festa que movimenta a economia de todo o 
Nordeste. Se Sergipe é o Estado do forró, a Bahia reivindica para 
si o maior São João, porque estabelecido em todo o Estado, com 
mais de 300 municípios com festas de São João nesse período. 
Amanhã mesmo lançaremos o São João em São Paulo, num im-
portante evento de promoção turística. Na semana passada, lan-
çamos em Belo Horizonte. No ano passado, Deputado Marcelo 
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Teixeira, tivemos cerca de 22 mil visitantes no São João da Bahia, 
numa articulação com a CVC.

Portanto, é uma questão que diz respeito ao turismo nacio-
nal, especialmente na nossa região. Acho que precisamos de um 
tratamento específico, diferenciado, respeitoso do Sudeste, o 
que implica talvez até pensarmos na participação do Ministério 
numa grande promoção no País inteiro: “Participe do São João do 
Nordeste”, algo que marcasse a presença do Brasil no São João do 
Nordeste. O Ministério promoveria isso de forma unificada.

Confio em que o Ministério vai solucionar essa questão que 
angustia a todos nós, pelos compromissos que obviamente fir-
mamos com cada um dos municípios. Mas, finalmente, queria 
também falar da minha preocupação em relação à qualificação 
profissional para a realização da Copa do Mundo.

Penso até em apresentar requerimento ao Plenário para que 
possamos tratar desses processos, especificamente sobre qualifi-
cação profissional, numa próxima audiência pública.

Muito obrigada
A SRA. PRESIDENTA (Deputada Professora Raquel Teixeira) – 

Também sinto falta disso. Vamos nos programar para isso, Ministro.
Com a palavra o Deputado Valadares Filho.
O SR. DEPUTADO VALADARES FILHO – Sr. Ministro, 

Luiz Barretto, Sra. Presidenta, nobres Deputados desta Comissão, 
serei breve, até pela questão do tempo.

Gostaria de me somar aos nobres colegas no reconhecimento 
do trabalho do Sr. Ministro e de sua equipe, não só na parte téc-
nica e administrativa, mas também na relação com a Comissão, 
com os Parlamentares, que faz jus ao sucesso do Ministério do 
Turismo no Governo Lula.

Agradeço a S.Exa., que esteve no meu Estado, há uns vinte 
dias, na inauguração da Ponte Joel Silveira, quando assinou vá-
rios convênios com o Governo do Estado, várias ações do Minis-
tério do Turismo no Estado de Sergipe, mostrando a parceria que 
o Ministério tem com o nosso Estado, com o Governo liderado 
pelo Governador Marcelo Déda. S.Exa. também fez um anúncio 
importantíssimo de que não faltarão recursos para a outra ponte; 
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também anunciou a liberação de uma emenda de bancada para a 
Copa de 2014, que é a reforma do Complexo Lourival Batista, o 
Batistão, para que Aracaju possa ser sede. Essa emenda do espor-
te, no valor de 10 milhões de reais, inclusive de nossa autoria, foi 
aprovada por toda a bancada.

Então, Sr. Ministro, seriam esses os agradecimentos a V.Exa.. 
Mais uma vez mostro que o trabalho de V.Exa. e de sua equipe é 
reconhecido por todos. O Governo Lula está de parabéns por ter 
uma equipe como a de V.Exa.

A SRA. PRESIDENTA (Deputada Professora Raquel Teixeira) – 
Obrigada, Deputado.

Concedo a palavra ao Deputado José Chaves.
O SR. DEPUTADO JOSÉ CHAVES – Sra. Presidenta, Sr. Mi-

nistro, Sras. e Srs. Deputados, vou seguir a Sra. Presidenta, que 
pede rapidez. Eu me sinto, não só nas perguntas, como nas res-
postas, atendido pela maioria dos Parlamentares.

Serei breve, não queria deixar de falar sobre o que foi o tu-
rismo no início do Governo Lula e o que é hoje. É realmente 
espantoso. Pego um pequeno folder, representado na versão an-
terior, e sinto o entusiasmo na questão da infraestrutura. Senti 
que a unanimidade do Parlamento sabe. Faça infraestrutura que 
o setor privado se encarrega de fazer o resto: a micro, a pequena, 
a média, a grande empresa se encarrega completamente.

Sr. Ministro, essa é a maior preocupação. Então, pergunto: de 
que forma poderíamos, primeiro, particularizar mais a infraes-
trutura turística? Vejam bem: a coincidência de procedimentos 
dos portos, aeroportos, estradas e telecomunicações é imensa em 
relação a qualquer outra atividade econômica. Quem sabe não 
imaginaríamos o Prodetur como alguma coisa específica para o 
turismo, e não uma coisa genérica? 

Veja, é um raciocínio que só o Executivo pode ter através de 
um debate. Por que o Prodetur não está mais específico na ati-
vidade fim do turismo? De que forma, Sr. Ministro, num recur-
so extremamente burocratizado... No início do Governo Lula 
pegamos o Prodetur em Pernambuco parado há oito anos, e a 
Ministra Marta Suplicy ouviu, com satisfação, que destravamos 
o Prodetur em Pernambuco. Quer dizer, tudo isso é um grande 
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sonho. Pergunto: de que maneira? Será que o BNDES não pode-
ria auxiliar essa questão da infraestrutura? Se Belo Monte está 
aí, nós a aplaudimos, mas aplaudimos mesmo a participação do 
Banco de Desenvolvimento. Por que não? Acho que quem sai de 
52 milhões, Sr. Ministro, e chega a 1,728 bilhão, com um total de 
6 bilhões, tem uma excelente vitória. Eu fico feliz. Lembro-me de 
Walfrido dos Mares Guia, lembro-me de Marta Suplicy e de sua 
passagem que complementa todo esse time ou aumenta o nível 
desse time.

Eram somente essas palavras.
A SRA. PRESIDENTA (Deputada Professora Raquel Teixeira) – 

Obrigada, Deputado.
Com a palavra o Deputado Eugênio Rabelo.
O SR. DEPUTADO EUGÊNIO RABELO – Tem que virar. Eu 

já fui até alertado pelo Fábio Faria sobre o nepotismo do Estado 
aqui. Temos seis membros do Ceará na Comissão.

Ministro, eu tinha muita coisa para falar aqui, mas o tempo é 
tão pouco e eu não quero atrapalhá-lo. V.Exa. falou muito bem 
sobre os Estados, sobre o setor hoteleiro, sobre a aeroportuária, 
sobre a capacitação, sobre o porto. Então, foi muito importante a 
sua visita aqui, tirou várias dúvidas de todos os Parlamentares. E 
o que vamos dizer nos nossos Estados? Que foi muito importan-
te a participação de V.Exa. E sobre o Prodetur também, para nos 
inteirarmos. Quero parabenizar a Presidência por essa iniciativa, 
pelo acordo que fizeram para trazê-lo. 

Agora, só para fechar aqui, para não me alongar — não exis-
te um bom Ministro se não tiver uma boa equipe, Ministro. Eu 
sempre fui muito bem atendido pelo Dr. Fred, pelo Gilberto, 
pelo Pirelli, que está aqui, e pelo Paulo Pires. V.Exa. tem um ex-
celente quadro de assessores que dão essa sustentabilidade para 
que V.Exa. possa fazer um grande trabalho no Ministério, porque 
eu sei que ser Ministro é uma ocupação muito grande. 

A última pergunta é sobre as emendas. Sempre fui desta Co-
missão. Desde o meu primeiro ano de mandato até hoje, nunca 
saí desta Comissão. Já fui Vice-Presidente e membro titular. 

Vamos à pergunta, que é sobre esses eventos, sobre a infraes-
trutura para esses eventos. Eu não coloco minha emenda para 
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educação, para a saúde, para segurança. Coloco somente para 
os Ministérios do Esporte e Turismo. Então, como é que vamos 
proceder?

Eu acho até que V.Exa. entendeu o que o Paulo quer dizer no 
que se refere a emendas, eventos. O que podemos alocar no pró-
ximo ano? Para não alocarmos e depois termos que remanejar. 
Porque, se for o caso aqui, os meus 100% vão ser desta Comissão 
de Turismo e Desporto. Então, no caso, eu tiro do Turismo e boto 
tudo para o Ministério do Esporte, caso o Turismo não tenha 
competência para administrar nesse sentido. Só queríamos saber 
esse valor.

De resto, quero parabenizar V.Exa. e a Presidência por esse 
grande debate nessa audiência pública e esse quadro de assesso-
res que V.Exa. trouxe, porque sem eles eu teria muitas dúvidas e 
questionamentos a V.Exa., mas eles já me tiraram quase todos os 
questionamentos que eu tinha.

A SRA. PRESIDENTA (Deputada Professora Raquel Teixeira) – 
Obrigada, Deputado Eugênio.

Concedo a palavra ao Deputado Fernando Melo.
O SR. DEPUTADO FERNANDO MELO – Ministro, eu sou 

do Estado do Acre onde o nosso turismo é muito incipiente. Mas 
o Governo Federal está fazendo uma grande obra em parceria 
com o Peru: a Estrada Interoceânica. O Peru é um país muito vi-
sitado, além de ter uma população de 40 milhões de habitantes. 

O que o Ministério pensa, do ponto de vista estratégico e tu-
rístico, para aquela região? Esta é a pergunta. Quero me somar 
aos colegas e parabenizá-lo pela sua gestão, junto com os seus 
assessores.

A SRA. PRESIDENTA (Deputada Professora Raquel Teixeira) – 
Encerrando o bloco de perguntas, vou passar a palavra ao Ministro, 
mas antes quero apresentar uma preocupação que tenho. Como é 
que nós vamos solucionar a carência de modais de transporte para 
a captação de turistas no mercado regional? Se V.Exa. puder dizer 
alguma coisa sobre isso, eu agradeço. 

Obrigada.
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O SR. MINISTRO LUIZ BARRETTO – Vamos lá. Eu vou 
responder a todas as perguntas.

Ao meu amigo Otavio Leite, que não se encontra aqui, eu 
queria dizer que ele tem razão, sim, a questão das transações 
correntes é um tema para o qual o Governo precisa ficar atento, 
no que se refere à evolução. Certamente, hoje não nos preocupa, 
mas é um tema importante.

Em relação ao contigenciamento de recursos, é natural que, 
no início do ano, haja um maior contingenciamento e, ao longo 
do ano, o Ministro do Planejamento vai facilitando a nossa vida. 
O que é diferente nesse ano é que temos um ano com três meses 
de interrupção, de julho a outubro. Então, isso vai dar uma ca-
racterística especial para este ano. 

Agora, como sempre, teremos um dezembro muito dramáti-
co. Vamos ter um junho e um dezembro muito intenso e vamos 
nos preparar para isso.

O Governador Albano Franco falou do Prodetur, falou da 
importância da Ponte Joel Silveira, da ponte em Estância; falou 
do aeroporto regional — eu vou levantar esse problema para a  
Infraero, vou transmitir à Infraero a necessidade do Aeroporto de 
Aracaju. Eu quero dizer a ele que nós vamos tratar com sensibili-
dade os grandes eventos nacionais. 

Agora, não podemos, de antemão, listar quais serão contem-
plados. Então, só para depois não me cobrarem uma coisa que eu 
não disse aqui. Nós vamos trabalhar com os eventos nacionais 
e vamos ver o que é possível fazer nesses grandes eventos, como 
Campina Grande e outros, tendo em vista que temos uma situ-
ação nova que merece algum tipo de trabalho novo, para que 
possamos eventualmente ter a melhor solução. Nem sempre vai 
ser o que talvez gostaríamos, mas a melhor solução possível.

O Deputado Paulo Henrique Lustosa colocou uma questão 
que eu acho muito importante. Primeiro, acho que os senho-
res devem nos ajudar nessa transição. Eu espero que o PL seja 
aprovado o mais rápido possível. O Deputado Édio Lopes me 
garantiu que aprova rapidamente isso. No meu entendimento — 
eu não quero modificar nada —, acho que devemos respeitar a 
integralidade dessa transição. Acho que seria o melhor para todo 
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mundo. Não tenho nenhum interesse em me meter nisso, muito 
pelo contrário, mas acho que os senhores podem ajudar, sim.

Toda situação nova gera intranquilidade, gera insegurança, e 
é natural. E em um ano eleitoral gera mais ainda. Então, estou de 
acordo em que façamos o possível. São quase 500 milhões que 
vão entrar na rubrica de infraestrutura, portanto, fundamental. 
E eu tenho o maior prazer em ver detalhadamente isso. 

Agora, quero repetir, a liberação das emendas não é feita por 
mim, é vista a possibilidade de integralidade, e nós vamos bus-
car, porque, no caso do Turismo, todo ano tem sido assim, a li-
beração tem sido imensa. Então, vamos manter o mesmo padrão 
do ano passado e acho que a proposta do Paulo é boa.

Acho também que a questão da LDO é mais importante ainda. 
Eu sou pela democracia. Mudar a regra do jogo com o jogo andan-
do é a pior situação. Só fazemos isso diante da gravidade. Então, se 
pudermos, na LDO, dar parâmetros — respondendo o Eugênio — 
para que os senhores possam, entre setembro e dezembro, que são 
os meses em que se alocam emendas, saber exatamente o que vai 
acontecer em 2011, é o ideal. Eu não gosto de fazer isso, nem te-
nho prazer em fazer, mas foi uma situação excepcional. Eu tenho 
certeza que, em 2011, nós não viveremos isso.

O Paulo tem razão, eu já estou estudando a LDO, o Mário 
Moysés já falou com o João Bernardo, Secretário Executivo do 
Ministro Paulo Bernardo, para que ele pense um pouco em como 
as minhas portarias podem se traduzir em diretrizes na LDO. 
Falta previsibilidade, e eu acho que o importante é ter previsibi-
lidade. Então, eu estou totalmente de acordo em que não só se 
faça um grupo de acompanhamento dessa transição, mas que 
também se faça um debate sobre a LDO.

Estou respondendo a várias questões levantadas, mas, espe-
cificamente a questão levantada pela Deputada Lídice da Mata, 
quero dizer que o Carnaval é, sim, mais conhecido no Sudeste, 
mas o São João gera economia. As pessoas compram roupa no 
São João. Eu não sabia disso, mas passei a aprender há três anos. 
Assim como, no Sudeste, compra-se roupa no Natal, o São João 
movimenta não só o turismo, mas toda a cadeia. Então, eu sou 
defensor do São João, das tradições. Acho que ele é gerador de 
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fluxo turístico e que podemos diferenciar. Aí, nós vamos ter que 
fazer um exercício aqui para diferenciar esses grandes eventos 
daqueles eventos regionais ou municipais. 

Ninguém questiona Campina Grande e Caruaru, por exem-
plo, nem o Carnaval de Salvador, o Carnaval de Olinda, o Car-
naval do Rio de Janeiro ou a Festa Literária Internacional (FLIP) 
de Paraty. Nós temos grandes eventos nacionais que precisam 
ser diferenciados daqueles eventos pequenos e médios regionais. 
Temos que ter algum mecanismo para diferenciar isso.

Barretos, por exemplo, no meu Estado. Alguém tem dúvida 
de que ele é gerador de fluxo turístico, de que melhora a econo-
mia do interior de São Paulo? Ninguém tem dúvida disso. Então, 
nesses grandes eventos, nós temos que ter uma engenharia ins-
titucional, os nossos jurídicos e os nossos técnicos, para poder 
diferenciar isso, dar uma tranquilidade e separar um pouco desse 
outro tema, que é o que estamos debatendo aqui.

O SR. DEPUTADO PAULO HENRIQUE LUSTOSA – Mi-
nistro, nós podíamos fazer, quem sabe, um grupo de trabalho 
para a Comissão se envolver nessa discussão.

O SR. MINISTRO LUIZ BARRETTO – Agora, a LDO tem 
prazo. Então, nós temos aí...

O SR. DEPUTADO PAULO HENRIQUE LUSTOSA – Cla-
ro, até o fim do semestre.

O SR. MINISTRO LUIZ BARRETTO – ...até o fim do se-
mestre para pensar isso.

O SR. DEPUTADO RÔMULO GOUVEIA – Sra. Presidenta, 
como estou indicado pelo partido para a Comissão de Orçamen-
to, inclusive como Relator Setorial do Turismo, então, quero me 
colocar à disposição para ser inclusive essa ponte junto à Comis-
são de Orçamento. 

E só uma questão de justiça: eu terminei não parabenizan-
do também, Ministro, sua equipe. Então, quero me associar aos 
demais, porque é claro que um gestor sem uma boa equipe não 
realiza um bom trabalho. É só por uma questão de justiça. Quero 
agradecer, em nome de Campina Grande.
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O SR. MINISTRO LUIZ BARRETTO – Então, temos essas 
questões, e acho que vamos ter tranquilidade. Eu sei que é um 
ano diferente, um ano eleitoral. Não sou Parlamentar, mas sei da 
dificuldade que os senhores passam. Sou solidário. Agora, temos 
que ver como compatibilizar essas duas questões com o nosso 
calendário. Mas acho que a sugestão é importante.

O Deputado Eugênio fala dessa questão de previsibilidade. Nós 
estamos tratando disso aqui também. O Deputado José Chaves 
fala do Prodetur. Eu acho que temos que avançar no Prodetur. 
Estamos superando; é uma corrida de obstáculos mesmo. Pegar 
financiamento no BID não é uma coisa simples, não é só para o 
turismo, para todas as áreas; demora, na melhor das hipóteses três 
anos, se tudo der certo. Então, é realmente uma corrida difícil. 
Não é de mil metros, é de 10 mil metros, portanto, difícil, tem 
que ser constantemente trabalhado e tenho certeza que vamos 
melhorando, e a CAF está entrando também. 

O Fernando falou do Acre. Estou superentusiasmado com a 
idéia. Estamos trabalhando com o Cassiano, que é o Secretário 
Estadual de Turismo, para fazer um roteiro. Há uma linha aérea 
e rodoviária que está fazendo Cuzco-Rio Branco. Nós vamos tra-
balhar fortemente a integração do roteiro Cuzco-Machu Picchu 
com a Amazônia brasileira, com Puerto Maldonado e outros. 
Meus técnicos já fizeram, mesmo a estrada não estando pronta, 
o trajeto. E eu tenho certeza de que isso vai ser um dos grandes 
roteiros turísticos brasileiros. Para a economia da Região Norte é 
muito importante, bem como a abertura para o Pacífico e o que 
tudo isso significa. E o Cassiano pode detalhar tudo o que esta-
mos pensando fazer nessa região tão importante.

A Presidenta Raquel falou de dois temas importantes, a quali-
ficação e o modal. Sobre qualificação, temos que depois fazer um 
debate específico sobre isso — a Deputada Lídice também falou 
disso. E sobre o modal a mesma coisa. Não há um bom turismo 
no Brasil se não tiver uma aviação regional, por exemplo, forte, 
se não tiver acessibilidade, que são as estradas. Essa é uma coisa 
em que temos que pensar. Falou-se também do Prodetur, no caso 
do Estado de Goiás. O nosso grande desafio é aproveitar esses 
eventos para deixar um grande legado. Como eles têm data, isso 
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favorece o nosso planejamento. Se não sair normalmente, sai na 
marra — como se diz na minha terra —, porque tem um hori-
zonte muito próximo. Mas acho que temos condições de fazer 
um bom planejamento e os senhores têm todo direito de nos 
cobrar, de nos fiscalizar, assim como o Ministério Público e todos 
que possam ajudar o Brasil a aproveitar essa chance.

A SRA. PRESIDENTA (Deputada Professora Raquel Teixeira) – 
Ministro, agradeço, em meu nome e de toda a Comissão, a sua boa 
vontade e disponibilidade. O fato de V.Exa. vir aqui, acompanha-
do de toda a sua equipe, mostra o respeito e o valor que dá a esta 
Comissão. V.Exa. não veio sozinho, veio acompanhado daqueles 
que efetivamente vão desenvolver esse trabalho daqui para a frente. 
Agradeço muito aos Parlamentares que maciçamente vieram tam-
bém aqui, mostrando a importância dessa conversa. 

Eu gostaria, Ministro, que já deixássemos a possibilidade de 
uma nova vinda sua para discutir a questão da capacitação e 
talvez um pouco mais essa questão dos modais de transporte. 
Mas eu acho que está claro a essa altura, para o Ministério e para 
a Comissão, que nós queremos apoiar e reforçar este assunto; é 
um problema de agenda. O nosso objetivo é racionalizar o seu 
trabalho, o nosso, e otimizar os resultados. Portanto, agradeço 
mais uma vez. 

Muito obrigada a todos e até uma próxima ocasião. 
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Audiência Pública para Debater  
Atrasos e Problemas na Realização de 
Obras para a Copa do Mundo de 2014

Ministro Marcio Fortes e Deputada Professora Raquel Teixeira.

Foto: Akimi Watanabe

Audiência Pública realizada em conjunto com a Comissão de 
Fiscalização Financeira e Controle, em 29 de abril de 2010, com 
o objetivo de debater atrasos e problemas na realização de obras 
para a Copa do Mundo de 2014 e as medidas necessárias para 
contornar essa situação, sem prejuízo aos cofres públicos.

Convidado:
Marcio Fortes – Ministro de Estado das Cidades.
A SRA. PRESIDENTA (Deputada Professora Raquel Teixeira) – 

Declaro aberta esta audiência pública conjunta da Comissão de 
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Fiscalização Financeira e Controle e da Comissão de Turismo e 
Desporto.

O objetivo desta Comissão, como todos sabem, é discutir com 
o Ministro das Cidades, Marcio Fortes, que nos dá a honra de 
estar conosco, os atrasos, os problemas e os possíveis gargalos da 
Copa do Mundo.

Tenho o prazer enorme de convidar o Ministro Marcio Fortes 
para compor a Mesa. Bom dia a todos os Srs. Deputados e con-
vidados.

O Brasil vai sediar, entre o ano que vem e 2016, os maiores 
eventos esportivos do mundo: os Jogos Mundiais Militares; a 
Copa das Confederações; a Copa do Mundo; os Jogos Olímpicos 
e os Jogos Paraolímpicos. Nenhum país vai conseguir repetir essa 
dose de grandes eventos no curto e no médio prazo.

Ministro, queremos fazer dessa captação de grandes eventos 
uma oportunidade para consolidar, de forma sustentável, o tu-
rismo e a infraestrutura. 

É claro que sabemos que a Copa do Mundo vai acontecer em 
2014, mas ela pode ser mais cara, mais irracional, se não tiver-
mos o devido planejamento e o devido cuidado no acompanha-
mento das obras, com respeito ao dinheiro público e obediência 
ao cronograma. Nesse sentido, estamos aqui na manhã de hoje.

Tenho muito prazer em passar a palavra ao nosso convidado, 
Ministro Marcio Fortes.

O SR. MINISTRO MARCIO FORTES – Deputada, bom dia. 
Agradeço a gentileza do convite. É importante sempre esse diá-
logo com o Legislativo para esclarecer o andamento dos proje-
tos que dizem respeito em particular a situações tão importantes 
como a Copa do Mundo. 

Estamos acompanhando não só a Copa do Mundo, mas as 
Olimpíadas também.

Deixo claro que, no âmbito do nosso Ministério, temos área 
específica de atuação em relação à Copa do Mundo: a mobilida-
de urbana. 

Deixo esse ponto esclarecido, porque sei que o nosso colega 
Orlando estará aqui em seguida para falar dos estádios.
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A Deputada apresentou a questão dos atrasos. A pergunta fei-
ta é a seguinte: “Marcio, você tem compromissos com a FIFA, por 
exemplo, em relação às obras de mobilidade?” No caso do está-
dio, exige compromisso expresso quanto à conclusão das obras, 
tanto que o Ministro tem falado da importância de começar logo 
a atender aos cronogramas da FIFA para não haver preocupação 
quanto à corrida no final, para o término das obras.

Quando anunciamos o chamado PAC da Copa, dois temas 
foram colocados basicamente: a questão do estádio e a mobilida-
de, o que deu a entender que a mobilidade estivesse dentro desse 
compromisso, mas não é bem assim. Temos o compromisso da 
mobilidade com a população, com a sociedade, com nós mes-
mos, com o Executivo, com o Legislativo.

Ao selecionar os projetos, tivemos o extremo cuidado de ter 
alguns critérios pontuais. Um deles era o cronograma, que é im-
portante. Não posso fazer com que uma obra, que deveria ser 
uma solução, vire problema. 

O cronograma pode estar apertado. É sempre a regra da enge-
nharia, quem é engenheiro sabe disso. Se acontece alguma coisa 
durante a obra, damos uma solução. Aquela obra é crucial para 
deslocamento da torcida, deslocamento do turista para chegar 
ao estádio. Tivemos o cuidado de selecionar quais eram as obras 
prioritárias dentro do cronograma, inclusive trocando modal, se 
houvesse algum risco.

Posso dar o caso concreto de Porto Alegre, porque veio a dis-
cussão sobre o metrô daquela cidade. O tema é importante. Vai 
sair o metrô ou não? Importante também saber se a solução de 
dois BRTs (Bus Rapid Transit) traria o conforto de se ter o deslo-
camento da população e dos torcedores, com a garantia de que a 
obra estivesse pronta a tempo.

Deixo bem claro que o cronograma foi um detalhe funda-
mental na seleção dos projetos. Partimos do princípio de que o 
compromisso é nosso. Nós, brasileiros, temos de ter o cuidado de 
melhorar a qualidade de transporte urbano nessas cidades.

Até me permiti falar em outros termos relativos à seleção. Não 
foi exclusivamente o cronograma. 
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Pensamos, claro, no primeiro ponto que tivesse esse envol-
vimento entre deslocamento da arena, que é o local da compe-
tição, para a rede hoteleira, a rodoviária, o aeroporto, o porto, 
quando for o caso. Temos de ter o deslocamento entre esses pon-
tos de referência.

Outro ponto é o legado. Não basta eu pensar num modal que 
seja excelente para resolver o problema da Copa e ele ser defici-
tário. O que vai acontecer, Deputada? Todos vão correr atrás de 
um subsídio tarifário. Mais um problema. A operação tem de ser 
redonda do ponto de vista do pós-Copa. Isso valeu também na 
questão dos estádios, do tamanho dos estádios. Tem de haver 
garantia de que no pós-Copa, com uma pequena tradição fute-
bolística, haverá ocupação do estádio sempre aos fins de semana, 
e não haverá um esqueleto sem uso. Poderá haver um uso misto 
para utilização de eventos culturais.

Em nosso caso, tem de haver cronograma, tem de servir ao 
legado e ter uma operação também eficiente. Por conta de quem 
fica a operação de um VLT (Veículo Leve sobre Trilhos) ou de 
um BRT? Seria da municipalidade? Seria do Governo do Estado? 
Seria concessão? Há também os investimentos. Quem teria o en-
cargo de fazer a obra? Quem teria o encargo de disponibilizar o 
material rodante? Esse é outro detalhe.

E é claro que tivemos de ver a capacidade de endividamento 
de cada sede. Apareceram muitos projetos. Existem projetos de 
várias naturezas, projetos mais simples, projetos mais comple-
xos, projetos que podem ser às vezes não faraônicos, mas impo-
nentes, e às vezes não seria necessária a sua realização.

Estou colocando apenas alguns pontos de diferença para dizer 
porque foi anunciado junto com o PAC da Copa, dos estádios, o 
PAC da Copa, da mobilidade. Há prazos que não são curtos. As 
obras, justamente nessa área, têm prazos longos, de acordo com 
o modal que for ser colocado. Para um VLT ou um BRT longo, 
tem de haver muitas obras. 

Então, para se fazer essa obra com tranquilidade, fizemos o 
anúncio logo. São os termos da Copa. Tem de se pensar no aten-
dimento hospitalar e na segurança, por exemplo, só para citar 
dois pontos. Também estão merecendo exame nas áreas respec-
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tivas, mas o nosso caso aqui é de obra, e para obra tem de haver 
muito cuidado. Trabalhamos com o PAC. Temos de ter o acom-
panhamento diuturno, para que tudo seja apresentado a tempo 
e a hora.

Apenas como referência, os senhores sabem que os pro-
jetos apresentados totalizaram algo em torno de 11 bilhões  
467 milhões de reais para as doze cidades-sede. Vão me pergun-
tar: “Você vai financiar tudo?” Não. É financiar ou é OGU? Há 
pouco me faziam essa pergunta. Esse programa de apoio é de 
financiamento, a partir do Pró-Transporte, usando recursos do 
Fundo de Garantia, já com o orçamento definido e com o voto 
do Conselho Monetário para excepcionalização, a fim de permi-
tir a utilização desses recursos.

Tivemos de ver de um lado a capacidade de endividamento 
para que os projetos fossem aprovados. Não adianta eu achar 
que um projeto de 5 bilhões de reais ou 10 milhões de reais vão 
ser apresentados, e o ente não ter capacidade além de 1 bilhão de 
reais. No caso estou falando em termos gerais. 

Tivemos o cuidado de verificar como os projetos também, 
dentro daqueles pensamentos básicos, se enquadravam na rela-
ção de capacidade de endividamento. O tema passa pela Caixa 
Econômica, já que o programa é para transporte e ela é a opera-
dora do sistema e analisa o risco. A operação vai também para 
análise do Tesouro Nacional. Há o risco da operação, a capaci-
dade de endividamento no Tesouro. Analisamos tecnicamente, 
juntamente com a Caixa, os projetos que estão sendo apresenta-
dos. Esse é o esquema de trabalho.

Dos 11 bilhões 467 milhões de reais, disponibilizamos recur-
sos do Fundo de Garantia, totalizando 7 bilhões 685 milhões de 
reais.

Quando dissemos que poderíamos ter algo em torno de  
5 bilhões... Os senhores se lembram que anunciamos lá atrás que 
trataríamos do....

O SR. DEPUTADO SILVIO TORRES – A diferença é...
O SR. MINISTRO MARCIO FORTES – Perdão, Deputado, 

deixe-me completar. É exatamente isso que vou completar, só 
um minutinho.
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Quando anunciamos que trataríamos de algo em torno de  
5 bilhões de reais, fizemos uma referência. Alguns pensaram que 
iríamos dividir 5 bilhões de reais por doze. Não é bem assim. Não 
se trata simplesmente de resolver problemas numericamente por 
uma divisão por doze. Não é isso. Tínhamos de ver quais eram os 
problemas que haveria na cidade. Por exemplo, uma cidade com 
menor população poderia ter um problema muito maior do que 
uma cidade com maior população. Nada tem a ver uma coisa 
com a outra. Tínhamos de ver qual era o problema no desloca-
mento dos torcedores, da torcida e da população local.

Ao tecermos detalhes na análise dos projetos, vimos o que 
seria necessário fazer.

Por isso, há valores bem diferenciados entre as cidades-sede, 
não tendo nada a ver essa relação com população, nem esse  
divisor por doze. 

Colocamos, então, 11 bilhões 467 milhões de reais. A pergunta 
do Deputado Silvio é se a diferença é a contrapartida. Chegou-se 
a perguntar se a contrapartida era isso tudo. Não. Acontece que, 
em muitos casos, já havia o ente mantido contato com outras 
entidades financeiras, até internacionais, para o financiamento 
respectivo. Ele precisava apenas de um valor para completar. A 
regra básica, por exemplo, seria 5% a contrapartida. Temos casos 
concretos, como o de Fortaleza, Natal, Porto Alegre e Brasília que 
são 5%, redondo, que seria a regra do Fundo de Garantia. Mas 
quem já tem outra linha de financiamento não precisa tomar 
esse financiamento do Fundo de Garantia, vai juntar os dois la-
dos e aí nós chegamos aos 11 bilhões de reais. No total oferecem 
dois terços, 67% é pura coincidência. Ninguém calculou 67%. 
É pura coincidência. Se se quisesse acertar os 67%, não se faria 
assim; ao contrário, fizeram os projetos e, quando se fez a conta, 
deu exatamente dois terços. Os 67% são pura coincidência.

Meu querido Deputado Silvio, os valores são diferenciados da 
contrapartida em função desse um terço. Estou respondendo a 
sua pergunta. A diferença, claro, é sempre a contrapartida de al-
guma origem: da própria exigência de 5%, ou de outra linha que 
já vinha, ou até do próprio ente de já ter algum investimento 
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programado com o Orçamento Geral da União local. Pode ser 
alguma coisa desse tipo.

Deixo bem claro que não trabalhamos com financiamento 
de desapropriações. Em alguns casos, era muito pesado. O regu-
lamento do Pró-Transporte não previu isso. Deixo esse aviso aos 
senhores: a desapropriação não entrou nesse jogo. O que esta-
mos financiando é a obra em si.

Os valores variam de 1 bilhão e 600 milhões de reais. Um bi-
lhão e 190 milhões de reais foram aprovados no caso do Rio de 
Janeiro. São Paulo, um caso concreto: 2 bilhões e 860 milhões de 
reais de valor de projetos. Está com valor de financiamento de  
1 bilhão e 82 milhões de reais. Veja, bem claro, que São Paulo 
tem já o complemento de operação com outro financiamento. 
No caso de Fortaleza, é justo nos 5%. O que temos de acompa-
nhar aqui, na verdade, agora, é a apresentação das propostas, o 
que está ocorrendo.

Deixo a informação atualizada — a última que temos é de 
ontem — sobre carta-consulta enviada para análise à Caixa e/
ou ao Ministério. A análise será feita em nosso Ministério, na 
Secretaria. Está aqui presente o Sr. Luiz Carlos, Secretário Nacio-
nal de Transporte e da Mobilidade Urbana, a quem peço que se 
levante para que todos os senhores o vejam. A análise passa pela 
sua Secretaria. 

Em relação às cartas-consulta, até posso dizer como está o 
quadro. Falta a de Porto Alegre, sendo que a palavra “falta” é 
quase entre aspas, porque o Vice-Prefeito, que deve chegar hoje, 
vai assinar o documento restante comigo e com o Orlando. Não 
sei se ele virá à Câmara ou irá a outro local. Ele está vindo para 
assinar hoje e, como falta apenas isso, considero a carta-consulta 
entregue, ou seja, que não falta mais nada. 

As outras cartas-consulta estão sendo entregues no princípio 
de maio: Salvador está prevendo entregar até o dia seis; Natal, na 
primeira semana de maio; Porto Alegre, já falei; e Cuiabá, tam-
bém na primeira semana de maio. São essas as quatro situações, 
sendo que Cuiabá, Salvador e Natal entregarão as cartas-consulta 
ao Ministério ou à Caixa na primeira semana de maio, e Por-
to Alegre vai entregar hoje, possivelmente, após a assinatura do 
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aditivo à Matriz de Responsabilidades — como houve mudança 
no valor, talvez o aditivo seja assinado hoje, bem como entregue 
o projeto. 

Não temos compromisso de cronograma com a FIFA, mas 
com nós mesmos. Dentro dessa ideia, temos, juntamente com o 
trabalho desta Comissão e dos Deputados aqui presentes, o cui-
dado de verificar o andamento das obras. Todo mundo fala que 
é regra da Engenharia haver atraso nas obras. Lido com o PAC e, 
quando os jornalistas falam que as obras estão atrasadas, sempre 
brinco: “Quem não fez uma obra no seu banheiro?” Isso porque, 
quem fez obras no banheiro sempre diz: “Ah, está contratado o 
mestre de obras, em quinze dias está pronto e vai custar duzen-
tos”. A pessoa leva dois meses, gasta quinhentos e a obra não 
sai como quer. Imaginem, então, obras de 500 milhões de reais, 
importantes.

Por exemplo, as obras em favelas são complicadas, porque 
se faz o projeto básico, mas o projeto executivo, diria, é on-line, 
pois, cada vez em que conseguimos entrar na comunidade, ve-
mos os problemas que aparecem. Engenharia tem uma regra, 
mas temos cuidado. 

Existe um ponto importantíssimo, minha querida Presidenta, 
sobre aquela pergunta que diz respeito à situação do Pan-Ame-
ricano de 2007. Vão dizer assim: “Marcio, o Governo Federal 
socorreu o Pan em cima da hora”. Não foi isso? Bem, estamos 
dizendo o porquê. Não houve a contrapartida apresentada, por 
qualquer motivo ou porque o custo subiu. 

Na nossa Matriz de Responsabilidades, está dito qual é o valor 
que estamos financiando. Desse modo, será de exclusiva respon-
sabilidade do ente local complementá-lo caso haja qualquer au-
mento de custos, em virtude de fator superveniente ou mudança 
de projeto que implique, por exemplo, mais 10, 20, 50 milhões. 
Ele vai ter de comparecer e assumir a responsabilidade. 

Outra pergunta que me foi feita hoje: “Marcio, o Governo Lula 
termina no final do ano; o Ministro das Cidades, pelo que esta-
mos acompanhando do Presidente Lula, deverá ser trocado; e os 
Governadores poderão ser ou não reeleitos. Como fica essa rela-
ção?” Quero deixar bem claro que a Matriz de Responsabilidades é 
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institucional, não é entre Marcio Fortes e determinado secretário, 
mas entre o Governo Federal e a Prefeitura. Então, a essa pergun-
ta, respondo dessa maneira: é institucional. “Ah, mas o outro vai 
querer continuar.” Isso já é compromisso.

 Inclusive sei que essa pergunta vem do caso específico do 
PAC com relação à última eleição de prefeitos, que, ao chegarem, 
pedem tempo para analisar e repensar o projeto. Isso aconteceu 
até em muitos casos de urbanização de favelas. Demos a eles 
o prazo de dois a três meses, mas o repensar deles tinha de se 
converter em confirmação ou, então, eles teriam de apresentar 
alternativa viável, porque, se não o fosse, não aceitaríamos. 

No caso, quero lembrar que esse tema é candente e diz respeito 
a cada um de nós. Quem não gosta de futebol? Outro dia, aliás, 
encontrei um brasileiro que me disse que não entendia nada de 
futebol. Até achei estranho, pois deve ser raridade. Como toda 
regra tem exceção... 

Todo mundo quer que as coisas aconteçam. Dificilmente, 
essa situação dos programas do PAC, originada pela mudança 
dos prefeitos, irá se repetir, porque os compromissos estão sen-
do assinados para serem cumpridos. Trata-se de financiamentos, 
portanto, quem já assumiu tais compromissos sabe que, ao lon-
go do tempo, o pagamento deve ser realizado porque não se trata 
de transferência sem ônus — como, por exemplo, ocorre com o 
Orçamento Geral da União. 

Esse é o quadro geral em relação à apresentação das cartas-
consulta que estão sendo completadas agora, sendo que algu-
mas, inclusive, sofreram alguns ajustes e tinham erros de apre-
sentação.

O Deputado Silvio Torres perguntou se a diferença era a con-
trapartida. Foi feito um quadro a respeito do que seria a con-
trapartida, pois todo mundo está perguntando se é 5%. Não, a 
contrapartida é o que falta para completar o projeto, não interes-
sando a origem. A exigência da contrapartida é de 5%, no míni-
mo. O que vier a mais é porque o Estado ou Município já tinha 
recursos para complementação, ou com financiamento ou com 
o próprio OGU. Portanto, deixo bem clara a situação.
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Como fazemos o acompanhamento? Fui até indelicado ao 
dizer que está faltando a entrega, portanto é importante dizer 
quem já entregou e quando. Hoje é dia 29. Recife entregou no 
dia 27; Curitiba deve ter entregue ontem, dia 28; São Paulo en-
tregou no dia 23; Salvador vai entregar até o dia 6; Natal, na 
primeira semana de maio; Manaus entregou no dia 20; Fortaleza 
entregou no dia 27; Brasília deve ter entregue ontem, porque 
faltava apenas a assinatura do Governador; e Belo Horizonte en-
tregou no dia 22.

No caso de Manaus, foi entregue somente a carta-consulta 
relativa ao BRT, porque lá há um projeto duplo, sendo uma parte 
de BRT e outra de monotrilho. Quero deixar claro que existem 
apenas duas cidades onde está sendo colocado monotrilho: Ma-
naus, em situação parcial, e São Paulo.

É bom registrar que, em São Paulo, o monotrilho será muito 
interessante. Ele nasce na Estação Jabaquara do Metrô, em duas 
linhas, São Judas e Jabaquara; abraça o Aeroporto de Congonhas 
por dois lados; depois segue, em uma única linha, em direção ao 
Morumbi, onde faz entroncamento com a Companhia Paulista de 
Trens Metropolitanos (CPTM); e depois se encontra com a Linha 4 
do Metrô. Ele envolve investimentos em saneamento e drenagem, 
que irão resolver alguns problemas de alagamento ao longo da 
via. Portanto, o projeto também tem a questão de saneamento.

Perguntaram: “Marcio, para a Copa do Mundo, o senhor só 
está tratando de transporte?” Sim, no anúncio da Copa do Mun-
do foi feito isso. Mas, é claro que atuamos no Brasil inteiro — o 
Ministério e suas equipes, a Secretaria Nacional de Saneamento, 
a Secretaria Nacional de Habitação — com os termos de habita-
ção, saneamento e urbanização de assentamentos precários.

Isso está previsto no PAC grande, o Pacão, desde 2007, e terá 
continuidade com o PAC 2. Foi feito o anúncio e haverá discussão 
com o Congresso, com a apresentação da respectiva legislação, se 
tiver de ser alterada. Possivelmente, na parte de habitação, have-
rá necessidade de apresentar algo sobre o Programa Minha Casa, 
Minha Vida, por exemplo. A legislação previa tetos da última vez 
e temos de verificar como apresentar o projeto, se há necessidade 
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de mudar um ou outro critério. Sempre aprendemos na vida, nin-
guém nasce onisciente. Vamos aprendendo e aperfeiçoando.

No caso específico do PAC 2, há 18 bilhões de reais para mobi-
lidade. Dirão: “Mas não joga com isso aqui?” Pode-se jogar com 
tudo, menos com o cronograma do PAC 2, com relação às obras 
que temos no momento. Por exemplo, existem obras no Metrô 
de Fortaleza, em conjunto com o Governo do Estado, e, no de 
Salvador, com o apoio da Prefeitura. Em Porto Alegre, estamos ex-
pandindo a Linha de São Leopoldo a Novo Hamburgo, numa ope-
ração nossa, com a Empresa de Trens Urbanos de Porto Alegre S.A 
(Trensurb). São nove quilômetros, nessa operação de 690 milhões 
de reais, para extensão do trecho.

No PAC 2, há previsão da compra dos trens necessários para 
as novas linhas. Não se pode simplesmente dizer que, em Recife, 
a Linha Sul está funcionando, pois temos de colocar os trens — a 
previsão é de que poderemos comprar dez trens para lá. 

Em Belo Horizonte, nossa operação, já existente, está pratica-
mente concluída e funcionando muito bem, inclusive, com taxa 
de funcionamento altíssima, de 64%. O que está faltando para 
chegar a 90%? Mais trens, portanto, no PAC 2, está prevista essa 
compra para Belo Horizonte.

Em Porto Alegre, também teremos de comprar trens, senão o 
headway, o tempo de intervalo entre os trens poderá aumentar um 
pouco, visto que o trecho da Trensurb está sendo expandido em 
nove quilômetros. Isso está previsto no PAC 2. São 18 bilhões par-
cialmente para metrôs, com um misto de financiamento e OGU.

Os projetos de metrô já apresentados são de Porto Alegre, 
Curitiba, Belo Horizonte. Cito os três porque já estão na carteira, 
sendo que alguns deverão ser aperfeiçoados, para saber se haverá 
Parceria Público-Privada (PPP). No caso de Belo Horizonte e de 
Porto Alegre, além disso, deve-se saber se a PPP vai se sustentar 
em pé, qual a participação dos Governos Federal e local e do se-
tor privado e, também, quem opera o modal. Isso é importante 
diante da ideia de haver novos modais e operações: quem propor 
certamente vai ser responsável pela operação ou fazer concessão, 
pois o setor privado poderá operar. Esses temas serão discutidos.
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Nos 18 bilhões também estão previstos projetos de BRTs e 
obras viárias. Preferimos os BRTs aos VLTs, porque, em termos 
de custo, têm custo sete vezes menor. Os dois ocupam espaço na 
cidade da mesma maneira, mas, possivelmente, o investimento 
em BRTs nessas áreas será maior do que em VLTs.

Quero lembrar, portanto, que, no projeto da Copa, apenas 
duas cidades terão monotrilhos e duas terão VLTs, Fortaleza e 
Brasília. 

Brasília interessa a todos os senhores. Quem aqui não está 
cansado de perder o avião às 6 horas da tarde, quando não con-
segue passar naquela rotunda da D. Sarah? Aqui, o projeto prevê 
um BRT do aeroporto até o entroncamento do metrô, na 316 
Sul. Ainda haverá um futuro VLT, a ser feito pelo Governo local, 
que sai seguir pela W3. Faremos a ligação com o terminal de 
metrô e, se chegar outro BRT, haverá mera coincidência de ações 
ali. No meio do caminho, vamos mexer naquela rotunda da D. 
Sarah, fazer um mergulhão e acabar com o entroncamento, que 
é um problema seriíssimo. Sei porque, para poder chegar ao ae-
roporto, muitas vezes entro pela Base Aérea e dou a volta, senão, 
sempre vou perder o avião às 6 horas da tarde. É um problema 
crônico que o mergulhão vai resolver. Portanto, essa é uma ação 
que tem VLT. 

Em Fortaleza, o VLT irá ligar a região hoteleira de Mucuripe 
ao centro da cidade, fazendo entroncamento com outros modais 
e passando próximo ao estádio novo, que será feito no Castelão.

É bom assinalar que a situação é peculiar para os casos dos 
dois VLTs e dois monotrilhos. O interessante é que Manaus já 
entregou a carta-consulta sobre o monotrilho, mas, não, a do 
BRT. Há um pequeno problema, porque o Ministério Público 
está entrando com questionamento sobre o projeto do mono-
trilho — a Deputada Rebecca Garcia deve nos dar melhores no-
tícias sobre isso. 

Na seleção dos projetos, além daquilo que já disse — crono-
grama, legado, etc. —, tínhamos de verificar se realmente ha-
via o projeto ou se era ideia, desejo ou sonho. Isso era o básico. 
Tudo tinha de estar ordenado: previsão, projeto básico, projeto 



ação
 parlam

en
tar

71
 Comissão de Turismo e Desporto

executivo. E, mais do que isso, tínhamos de ver o andamento da 
questão ambiental, se havia solicitação de autorização ou não. 

Muitas vezes, o problema pode aparecer após essa solicitação 
ter sido feita. No caso de Manaus, não sei como o Ministério 
Público — a Deputada Rebecca Garcia poderá melhor esclarecer, 
porque é de lá — está vendo a questão ambiental versus monotri-
lho, qual problema está havendo.

Temos muita experiência com o PAC e sabemos que, ao fa-
zer escavação em determinada obra com licença ambiental, de 
repente, pode se encontrar uma nascente. Aí, para tudo para se 
solicitar nova licença. É normal. Outro exemplo: desapropria-se 
área para fazer projeto de saneamento ou de habitação e, na hora 
de pagar, surgem herdeiros ou uma situação específica de famí-
lia, e alguém manda parar tudo porque outros têm direito a rece-
ber também. Também, no caso de escavação, pode se encontrar 
um cemitério indígena, então se paralisa a obra para a Fundação 
Nacional do Índio (Funai) organizar. Ou, como aconteceu no 
Metrô de Salvador, encontraram um conjunto arquitetônico his-
tórico durante as escavações e tiveram de paralisar as obras por 
causa do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional 
(IPHAN). 

Então, temos muitos motivos para paralisar obras, todos res-
peitáveis. A regra é que sempre haverá atrasos, ou pela própria 
obra ou por fatores que aparecem na condução da mesma. Essa 
é a situação específica de Manaus — a Deputada Rebecca Garcia 
já está sabendo.

Falei aqui das datas das entregas. Agora, vamos acompanhar 
toda a discussão relativa ao andamento dos projetos básico e 
executivo, para que tudo seja realizado a tempo e a hora.

Feita essa apresentação geral, pararei por aqui e ouvirei as per-
guntas do nobres Deputados sobre o tema. 

Apenas quero dizer que o acompanhamento que fazemos 
com a Caixa é de várias maneiras. Juntamente com a Caixa, en-
viamos grupos para visitas in loco e fazemos videoconferências 
presenciais pela tela — é incoerente falar “presencial pela tela”, 
mas, hoje em dia, essa vivência é quase presencial, porque há  
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interatividade na conversa. Também enviamos equipes até o lo-
cal para verificar o andamento.

Alguém pode perguntar: “Você manda equipe lá para quê? 
Para ver como é que está?” Não, para ajudar a resolver. Primei-
ramente, papel não tem perna e é preciso ajudá-lo a andar, em 
segundo lugar, há muitas situações específicas. Por exemplo, no 
caso do cemitério indígena, é preciso atuar juntamente com a 
Funai, para ver a importância do sítio, como se vai contornar 
aquilo, se o projeto terá de ser mudado ou não.

É isto o que fazemos: acompanhamos, fiscalizamos e damos 
apoio. Nosso eterno problema é justamente fazer as obras anda-
rem, que não são pequenininhas, de 100 mil reais, mas gigan-
tescas. Por exemplo, no caso do Complexo do Alemão, no Rio 
de Janeiro, será de 820 milhões de reais nossa operação com o 
Governo do Estado e a Prefeitura. 

Temos de acompanhar o que está acontecendo até do ponto de 
vista geológico, como aconteceu no Pavão-Pavãozinho, também 
no Rio de Janeiro, onde previram uma estrutura de 5 metros, mas, 
com 25 metros não se conseguia. E toma estaca entrando, então, 
o custo operacional mudou muito. 

Ainda aparecem novas ações que podem ser incorporadas. 
Quem vai se responsabilizar por isso? Como já disse, a matriz é 
local, portanto, quem inventar algo novo vai ter de responder 
por isso. Além do mais, a previsão é de que o cronograma tem 
mesmo de ser atendido. São cronogramas confortáveis, mas es-
taremos de olho diuturnamente. 

Faltou apenas mencionar uma situação diferenciada, mas não 
estou vendo aqui os Deputados do Rio de Janeiro.

No Rio de Janeiro, não vai ser o Pró-Transporte, do Fundo de 
Garantia, mas, sim, com o BNDES, porque será a continuidade 
de financiamento anteriormente concedido para determinada 
obra. Esse financiamento segue com recursos do Fundo de Am-
paro ao Trabalhador (FAT), se não me engano. Essa é a única 
situação excepcional para transporte.

No caso específico, é o T5, linha do BRT que sai do Aeroporto 
Internacional, passa pela Penha e vai até a Barra. É o BRT que 
está na seleção dos projetos do Rio de Janeiro.
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Quero dizer que, com relação ao Rio de Janeiro — já que é a 
cidade que está em foco —, também estamos tratando dos pro-
blemas das Olimpíadas, pois temos de pensar no que vamos fa-
zer agora e no futuro. Um caso concreto de discussão é se cabe 
ou não a Linha 4 do Metrô do Rio de Janeiro, indo até a Gá-
vea ou até a Barra. Isso é motivo de preocupação, embora seja  
outro cronograma, outro compromisso e outro livro, o do Comi-
tê Olímpico Internacional (COI) e, não, da FIFA. Também temos 
de pensar na integração entre ramal ferroviário, Metrô e BRT, 
num evento tão importante como a Olimpíada. No caso da Copa 
do Mundo, temos de fazer tudo funcionar, não podemos errar.

Esse BRT é muito importante porque leva direto à Copa. Ele 
vai ter centro de mídia, que está previsto inicialmente para a Bar-
ra — se bem que, agora, há quem fale em trazer o centro de mí-
dia para a área portuária. Não sei se os senhores acompanharam, 
mas fizemos algo na zona portuária, que teve repercussão mun-
dial: o Fórum Urbano Mundial, realizado pelo Programa das Na-
ções Unidas para os Assentamentos Humanos (UN-Habit), que 
contou com cerca de 13.700 pessoas. Durante toda a semana, fui 
o Presidente do Fórum, que contou com a presença de chefes e 
secretários de Estado e incrível quantidade de Ministros das áreas 
de habitação, saneamento e obras. Todos estiveram presentes ao 
evento, que teve repercussão internacional. Regina Pires, minha 
Assessora Especial para Comunicação Social, está fazendo a sele-
ção das sete caixas de papeis relativos a sites que deram notícias 
do Fórum, ou seja, do Rio de Janeiro. 

Em função dessa repercussão, há agora quem fale em levar o 
centro de comunicações e de mídia para a área portuária do Rio 
de Janeiro. Então, temos que pensar como fazer a eventual alte-
ração do projeto para essa mudança.

O estádio é o Maracanã, mas a Confederação Brasileira de Fu-
tebol (CBF) vai ter um centro de treinamento na Barra. As tor-
cidas vão querer ver a Seleção Brasileira treinar, porque é uma 
atração — não apenas nós, mas todo mundo quer ver como ela 
treina. Então, temos de pensar no deslocamento até lá.

Esse é o quadro geral em termos das Olimpíadas e da Copa no 
Rio de Janeiro. Em todas as sedes, as preocupações, no momento, 
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também são com os estádios. Quando se trata de cidade com tra-
dição futebolística, tudo bem, de outra forma, temos de ficar mais 
atentos. Com relação à mobilidade, precisamos ver se há fluxo e 
carga de passageiros para justificar o modal, porque pode haver 
deslocamentos importantes durante a Copa. 

Sou preocupado sempre com tais aspectos. Serão apenas al-
guns dias de Copa, portanto, não significa que, nos dois meses, 
haverá jogo todo dia. Algumas cidades vão saindo do circuito, 
vai se afunilando nas eliminatórias, até chegar às semifinais e fi-
nais. A quantidade de competidores vai diminuindo: começa-se 
com 64 times, se não estou equivocado — jogo futebol, mas não 
sei exatamente todos os dados da Copa — e vai se afunilando até 
chegar ao campeão. As cidades vão sendo excluídas progressiva-
mente, portanto, é preciso ver a capacidade do estádio e quantos 
passageiros levaremos nos modais que estamos colocando.

Quero lembrar uma última frase: o privilégio é para o trans-
porte urbano coletivo. Quando falei em viários, eu me referia a 
algumas adaptações que devem ser feitas, até para se chegar ao 
estádio. No caso de Porto Alegre, estamos mexendo no Corredor 
Avenida Tronco e no Corredor Padre Cacique, para ver a possi-
bilidade de se chegar ao estádio — porque a exigência da FIFA 
é mexer no entorno para que a população consiga chegar, ou 
então, fazer BRTs. 

Lembro que a Copa não se restringe apenas ao local da rea-
lização do evento, pois há também os chamados fun fests, que, 
muitas vezes, são até melhores que o estádio. A pessoa assiste ao 
jogo na rua, de graça, pelo telão, podendo comemorar, brincar, 
dançar, tomar chope. Acho que até é permitido soltar foguete 
nesses fun fests, enquanto que, no estádio, não. Então, é preciso 
ver onde vão ficar os fun fests.

Estou brincando, não sei quais são as regras do fun fest.
Pode haver mais de um fun fest, então, é preciso pensar em 

como deslocar as pessoas para essas áreas. Lembro que essa tam-
bém foi a preocupação com relação aos BRTs, que é praticamen-
te o metrô sob pneus e tem o deslocamento favorecido por via 
exclusiva e fechada. Temos, ainda, corredores para transportar 
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as pessoas que estão utilizando carro particular, porque muitas 
virão de outros Estados. 

Também é importante saber como transportar aqueles que 
compram as entradas para estádio inclusas no pacote de hotel e 
transporte. Já pensaram nisso? Há o sujeito que acertou o hotel 
e a van, portanto, não vai pegar nem o BRT, nem o VLT, nem o 
metrô. Como fazer a van chegar? Há necessidade de um corredor 
que possibilite isso, pois o sujeito já comprou tudo no pacote tu-
rístico e vai querer utilizar a van. Então, temos de pensar nesses 
deslocamentos, criando corredores para desafogar o trânsito.

Espero ter dado uma visão geral, minha cara Presidenta. Não 
sei se V.Exa. esperava esse tipo de apresentação, mas, se quiser 
algo mais detalhado, posso aprofundar informações sobre cada 
cidade, o que vai ser feito e as curiosidades. Também posso res-
ponder às perguntas relativas a fiscalização e acompanhamento 
de cronogramas.

A SRA. PRESIDENTA (Deputada Professora Raquel Teixeira) – 
Obrigada, Ministro. Acho que V.Exa. fez apresentação bastante 
abrangente dessa questão complexa, a mobilidade urbana, moti-
vo de grande preocupação de todos nós. 

Eu e muitos, que já assistimos a shows em Nova Iorque e em 
São Paulo e vimos como a questão logística é diferente nos dois 
países, pensamos bastante sobre mobilidade urbana. A apresen-
tação de V.Exa. nos dá bastante segurança, pois demonstra preo-
cupação com os modais e o legado.

 Com certeza, há perguntas específicas, por isso, abro agora 
para que os Deputados se manifestem. Não sei se o Deputado 
Felipe Bornier deseja continuar com o questionamento, do con-
trário, passo a palavra ao Deputado Silvio Torres. 

Como não fizemos inscrição formal, sugiro que cada Parlamen-
tar se manifeste. Vou chamar S.Exas. à medida que solicitarem.

Com a palavra a Deputada Rebecca Garcia.
A SRA. DEPUTADA REBECCA GARCIA – Em primeiro 

lugar, cumprimento o Ministro Marcio Fortes, a quem agradeço 
a presença e a pontualidade, própria dos Progressistas.
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O SR. MINISTRO MARCIO FORTES – Espero que os pro-
jetos sejam todos pontuais também. Vamos acompanhá-los, não 
só o Ministro tem de ter pontualidade.

A SRA. DEPUTADA REBECCA GARCIA – Exatamente. 
Até vou falar da pontualidade na entrega dos projetos.

Ministro, no início, V.Exa. falou de algumas obras que teriam 
sido escolhidas como cruciais. É possível nos dizer quais seriam 
elas, que foram escolhidas como prioridade no trabalho?

O SR. MINISTRO MARCIO FORTES – Todos os projetos 
têm essa característica, pois, aquele que não está relacionado 
com o deslocamento entre os pontos de referência que mencio-
nei, não está incluído. 

Não havia dito anteriormente, mas o PAC da Copa não foi fei-
to para resolver todos os problemas de mobilidade das cidades, 
e, sim, para atender às necessidades de deslocamento durante 
os dias dos jogos, com a preocupação de que pudesse haver sus-
tentabilidade depois da Copa, para evitar o deslocamento de um 
modal vazio.

Qualquer modal — VLT, BRT e sistema viário — que esta-
mos apoiando possui as características que apresentei: todos são 
importantes e cruciais em maior ou menor extensão; sejam de 
maior ou menor valor, mesmo as pequenas obras. Acertar, no Rio 
Grande do Sul, aquela entrada no Corredor Padre Cacique pode 
ser muito mais importante do que fazer o metrô, do contrário, 
ninguém entra na região em volta. Também, no Rio de Janeiro, 
está sendo feito o acesso para outros caminhos. De nada adianta 
fazer obras muito bonitas e grandes, temos de saber o que é cru-
cial porque, às vezes, o pequeno é bonito, small is beautiful. 

A SRA. DEPUTADA REBECCA GARCIA – O valor de 11 
bilhões 467 milhões de reais a que V.Exa. se referiu é, única e 
exclusivamente, para mobilidade urbana? 

O SR. MINISTRO MARCIO FORTES – Sim.
A SRA. DEPUTADA REBECCA GARCIA – O senhor sabe 

me informar qual o valor total do PAC da Copa?
O SR. MINISTRO MARCIO FORTES – Para cada estádio foi 

estabelecido o teto de 400 milhões de reais, conforme a previsão.
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Eu mostrarei um quadro — certamente o Orlando vai apre-
sentá-lo, pois o levou hoje — que mostra infraestrutura, turismo, 
consumo, geração de empregos e tributos. Estou adentrando a 
área dele — ele não me deu procuração, espero que depois não 
fique bravo comigo.

Isso é um pouco diferente da pergunta de V.Exa. Existem im-
pactos econômicos projetados, não propriamente investimentos, 
de que a Copa terá repercussão civil de 23 bilhões de reais em 
infraestrutura e 10 bilhões de reais em serviços. Conforme disse o 
Orlando, isso equivaleria, mais ou menos, a construir 24 mil qui-
lômetros de estradas, ou seja, 50% das rodovias federais. 

Em investimentos no turismo, com a repercussão do evento, 
esperamos ter 600 mil turistas estrangeiros e 3 milhões nacio-
nais. Isso corresponde, em números, a dois terços da população 
da cidade do Rio de Janeiro. 

Em termos de empregos permanentes e temporários, serão ge-
rados aproximadamente 700 mil. 

Espera-se incremento do consumo de 5 bilhões de reais, o que 
é um terço, por exemplo, das vendas de geladeiras no Brasil.

Para cada área, há um Ministério respectivo. Quando falo que 
devemos pensar no problema crucial de transportes, refiro-me 
ao transporte urbano. Pode-se ter cuidado com o Departamento 
Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT), para saber as 
condições de alguma estrada, no caso de desembarque em outra 
cidade. Até posso adequar algo em conjunto, como no caso da 
chegada dessa estrada do DNIT. Mas, às vezes, é necessário fazer 
um viaduto para levar as pessoas a algum lugar, pois de nada 
adianta chegar à cidade e não conseguir trafegar. Existe, portan-
to, o entrosamento entre o DNIT e nós. 

O caso de aeroportos cabe ao Ministério da Defesa e à Infrae-
ro. É um tema específico, importante e crítico, não porque haja 
problema, mas por ser fundamental à circulação das pessoas, 
ainda mais em Brasília que é um hub. 

 Já discutimos, em reunião da Sudene, a inclusão de linhas 
regionais para facilitar a circulação entre as Capitais, que, sabe-
mos, não é fácil no Nordeste. Muitas vezes, a pessoa tem de vir 
a Brasília para chegar ao destino, que fica ao lado. Os Deputados 
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sabem disso, pois sofrem ao terem de circular por Brasília para 
chegar a outra Capital. 

Esses casos são da Infraero e do Ministério da Defesa, não da 
minha Pasta. Se há problema de saúde, os investimentos devem 
ser feitos pelo Ministério da Saúde, interligado a secretarias esta-
duais e municipais. 

Enfim, há uma série de pontos. Com relação à segurança, cito 
o exemplo do Pan, em que houve ação conjunta do Ministério 
da Justiça e do Governo do Estado do Rio de Janeiro, com a dis-
ponibilização de veículos. Foi muito importante. 

A SRA. DEPUTADA REBECCA GARCIA – Certo. Em re-
lação ao cronograma, V.Exa. citou o exemplo de uma obra em 
banheiro, falando que a programação é de duas semanas, mas 
acaba demorando dois meses...

V.Exa. acredita, pelo acompanhamento do cronograma e pela 
experiência que tem em obras e mobilidade urbana, que haverá 
tempo suficiente para entregar tais obras?

O SR. MINISTRO MARCIO FORTES – Fizemos, conforme 
eu disse, a seleção com o cronograma muito confortável. Veja 
bem: no que diz respeito a estádios, o cronograma não é para a 
Copa do Mundo de 2014, e, sim, para a Copa das Confederações, 
em 2013. 

No nosso caso, lembro que a Copa das Confederações é uma 
competição limitada, não possui 132 jogos, mas número restrito 
de participantes, pois dela participam os campeões das confede-
rações. Esse cronograma, portanto, é para 2013. 

V.Exa. vai me perguntar se a mobilidade tem de estar pronta 
em 2013. Não necessariamente em todas as cidades, porque os 
jogos da Confederação não serão em todas. Inclusive, se houver 
algum problema, veremos qual estádio estará pronto e onde há 
maior mobilidade. Certamente, onde serão feitos os jogos será 
uma discussão entre a FIFA e o Ministério do Esporte.

Portanto, repito que o nosso cronograma é para que esteja 
tudo pronto em 2013. Apesar de não ter compromisso com a 
FIFA, estabeleci que tudo deveria estar pronto em 2013, já pen-
sando na Copa das Confederações. Meu compromisso é com 
2014, por isso, demos um ano de antecedência em quase todos 
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os casos, para termos as obras concluídas — e não aceitamos ne-
nhum metrô, porque poderia haver problema.

V.Exa. pode me perguntar: há um caso específico a mencio-
nar? Existe o exemplo concreto de Curitiba, terra do Lerner, 
o pai do BRT, que o lançou na década de 70, com repercussão 
mundial. Lembro que, na apresentação para o COI, fui eu quem 
falei sobre transportes e citei o Lerner, que estava presente e foi 
aplaudido por todos. Ele é o cérebro que criou o BRT. Há quem 
diga que Curitiba está chegando ao limite, outros, que não, por-
que com pequenas adaptações pode-se até ultrapassar o momen-
to da Copa. 

Segundo interpretação dos técnicos, a solução seria pegar 
aquele BRT e ir escavando progressiva e sucessivamente, fazendo 
a linha do metrô naquele trecho. Isso me preocupou porque o 
cronograma era muito apertado. Aquele ponto é crucial porque 
o metrô é próximo ao estádio. Mas, se o metrô não ficar pron-
to, ninguém chegará. É preferível contar com o BRT, fazendo 
pequenas adaptações e chegando ao limite da sua capacidade, 
do que arriscar um metrô nessas condições e, depois, ficar sem 
alternativa. 

Então, os metrôs estão sendo transferidos para o PAC 2, sem 
preocupação com cronograma. Volto a dizer: nossos cronogra-
mas estão previstos para 2013 em quase todos os casos.

A SRA. DEPUTADA REBECCA GARCIA – E estão dentro 
do prazo certo?

O SR. MINISTRO MARCIO FORTES – Houve alteração 
de prazo, pois demos aproximadamente mais vinte dias para 
apresentação das cartas-consulta, porque houve adaptações de 
algumas. Conforme o Deputado Silvio Torres perguntou, exis-
tiram lançamentos equivocados com relação à contrapartida, 
pois alguém estava colocando 5%, embora ela seja o que falta 
completar, venha de onde vier. As cartas-consulta precisaram de 
pequenas correções para se adaptarem ao quadro.

A SRA. DEPUTADA REBECCA GARCIA – Tinha mais al-
gumas perguntas a fazer, mas vou passar a palavra à Presidenta, 
para que S.Exa. possa continuar o debate. Se necessário, volto a 
me manifestar depois.
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A SRA. PRESIDENTA (Deputada Professora Raquel Teixeira) – 
Obrigada.

O SR. DEPUTADO SILVIO TORRES – Bom dia, Ministro. 
Também agradeço a V.Exa. a presença, atendendo ao convite des-
ta audiência conjunta com a Comissão de Desporto e Turismo. 

A Comissão de Fiscalização Financeira já havia instalado esta 
Subcomissão há mais de um ano. O Presidente da Legislatura 
passada era o Deputado Rômulo Gouveia, da Paraíba, e o Re-
lator era o Deputado Paulo Rattes, do Rio de Janeiro. Agora, eu 
assumi a Presidência e a Deputada Rebecca Garcia, a relatoria. 
Nosso objetivo é acompanhar as obras, não apenas fiscalizando 
os recursos — o que é fundamental, pois é obrigação da nossa 
Comissão —, mas controlando e acompanhando o desenvolvi-
mento dessas obras.

Temos tido muitos motivos para ficar preocupados, Ministro. 
O Brasil, em outubro de 2007, ao ser escolhido para sediar a Copa 
de 2014, assinou compromissos com a FIFA para a realização do 
evento, que, conforme V.Exa. disse, terão de ser resgatados por 
qualquer Governo, são institucionais. 

Infelizmente, Ministro, acho que andamos muito pouco, de 
2007 para cá. Estamos há dois anos e meio da assinatura dos 
compromissos, mas uma série de providências relativas a obras e 
organização estão atrasadas.

Os aeroportos são cruciais. Não dá para imaginar que pos-
samos realizar a Copa sem que eles estejam adequados ao flu-
xo hoje estimado de turistas, 600 mil estrangeiros e cerca de  
2,5 milhões nacionais.

Já vivemos uma realidade muito preocupante em alguns 
aeroportos. O de Brasília e os de Congonhas e Guarulhos, em 
São Paulo, são exemplos disso. Há aeroportos comprometidos 
também no Nordeste. Com relação a isso, preocupa-nos que a 
Infraero confirmou, anteontem, em relatório que expediu, que 
nenhuma das obras previstas para os aeroportos foram iniciadas 
e, pior ainda, que a grande maioria sequer tem projeto executivo 
pronto.

O Tribunal de Contas da União (TCU) determinou, há algum 
tempo, que nenhuma obra, especialmente de aeroportos, seja 
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iniciada sem que o projeto executivo esteja pronto. Isso porque  
tivemos, Ministro, exemplos bem evidentes dos prejuízos causa-
dos aos cofres públicos por obras sem projeto executivo aprovado.

V.Exa. disse que os aeroportos são de responsabilidade do Mi-
nistério da Defesa — da Infraero, especificamente. Já marcamos 
audiência pública com a Infraero na semana que vem, para tra-
tarmos desse assunto, mas registro que aeroporto também se re-
fere a mobilidade. É muito difícil imaginar que o Ministério das 
Cidades não esteja também preocupado e totalmente envolvido 
nessa questão, já que a maioria das obras previstas para a Copa 
tem a ver com turistas, com o traslado aos locais de jogos e ho-
téis e aonde quer que seja.

Conheço um pouco melhor o projeto de São Paulo porque 
tive oportunidade de ir até lá, mais de uma vez. Embora ainda 
não tenham sido definidos a sede, o estádio, os projetos de São 
Paulo estão com recursos assegurados, com projetos executivos 
já prontos. Será o maior investimento de todos. 

Temos aqui o levantamento enviado pelo próprio Ministério 
das Cidades, sobre a Matriz de Responsabilidades efetivada em ja-
neiro deste ano, se não me engano. Basta olhar o cronograma pre-
visto para se constatar que 90% dele está, para usar expressão po-
pular, furado, porque as obras estavam previstas para terem início 
em abril, junho ou maio, mas as cartas-consulta estão chegando 
agora, conforme V.Ex.a. mesmo acabou de nos informar. Entre a 
chegada da carta-consulta, a análise da Caixa e toda a tramitação 
burocrática a que V.Exa aludiu, quando disse que papéis não têm 
pernas, vai demorar longo tempo. Então, como o cronograma de 
janeiro está sendo cumprido em abril, estamos atrasados.

V.Exa. mesmo disse que tais obras foram previstas especial-
mente para a Copa. Minha pergunta é: se não houvesse a Copa, 
elas seriam feitas?

Essas obras, que são decisivas para a Copa e já estão atrasadas 
no cronograma oficial, poderão sofrer comprometimento mais à 
frente, pela simples razão de estarmos em ano eleitoral e haver 
mudança de Governos. V.Exa., que é homem tão experiente na 
máquina pública, sabe que mudanças de Governo se traduzem 
em atraso, paralisação e novos estudos. Isso é quase compulsório, 
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embora não devesse ser assim. Mas, também vejo nisso o gran-
de risco de que essas mais de 11 bilhões de obras sobre mobili-
dade urbana acertadas na Matriz de Responsabilidades não este-
jam prontas. Então, pergunto a V.Exa: quem é o responsável pelo 
acompanhamento de tudo? 

V.Exa., é certo, está responsável pela mobilidade urbana, mas 
não fará nada sozinho, dependerá de iniciativas de outros Minis-
térios e órgãos do Estado. O Governo tem um coordenador exe-
cutivo, alguém que diga a qualquer setor — imprensa, Congresso 
Nacional — que é o interlocutor para responder às dúvidas e 
preocupações? 

Gostaria de saber isso porque, no decreto de abril, em que o 
Governo regulamentou o decreto de janeiro sobre o Comitê Ges-
tor, foi criado o Grupo Executivo do Comitê Gestor da Copa do 
Mundo – FIFA 2014 (CGCopa 2014). O Ministério das Cidades, 
que é fundamental, não está entre as cinco Pastas apontadas. 
Como o Ministério poderá agir? Não é importante que ele esteja 
incluído nesse grupo? Farei todas as perguntas, para que V.Exa. 
possa responder ao final. 

Outra questão: o que o Governo Federal está investindo em 
mobilidade urbana? Os Governos estaduais e municipais estão 
investindo através de financiamento ou recursos próprios orça-
mentários, mas o Governo Federal está investindo do próprio 
orçamento, sem contar o financiamento da Caixa e do Fundo 
de Garantia?

Quando V.Exa. fez alusão aos critérios, achei importante ter 
explicado por que algumas cidades-sede estão recebendo mais 
investimentos do que outras. Isso teve compensação no PAC? 
Em Salvador, por exemplo, serão investidos recursos de 576 mi-
lhões de reais, se não me engano, apenas em um corredor, que 
é o BRT de lá — ontem esteve aqui o responsável pela Copa. 
Salvador apenas vai ter esse recurso de mobilidade urbana, quan-
do sabemos que é uma cidade com complexidade? Mas, para as 
cidades-sede existirá complementação ou algo desse tipo, com 
recursos do PAC 1 ou PAC 2?

O trem-bala está totalmente descartado das previsões do Gover-
no para a Copa de 2014 ou mesmo para o Rio de Janeiro, em 2016?
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Com relação aos recursos alocados através de financiamento, 
quais garantias serão dadas? Elas foram acertadas? Os Governos 
darão que tipo de garantias? 

Quanto à capacidade de endividamento, Ministro, V.Exa. 
mesmo disse que essa discussão foi feita agora, quando da Matriz 
de Responsabilidades. Todos os recursos alocados para possível 
financiamento já são financiáveis? Os Estados e Municípios têm 
condições de assumir esse endividamento ou o Governo enviará 
algum projeto de lei ou medida provisória para flexibilizar a Lei 
de Responsabilidade Fiscal, para atender às necessidades?

A Caixa Econômica Federal (CEF), Ministro, tem sido alvo de 
muitas reclamações no Congresso Nacional. Há poucos dias, a 
Presidenta da Caixa, que esteve em duas Comissões, participan-
do de audiência pública, foi muito cobrada, digamos assim, pelo 
fato de as emendas não estarem sendo liberadas, tanto individu-
ais quanto de bancadas.

Também ouvimos algumas queixas de representantes das ci-
dades-sede sobre a burocracia da Caixa na liberação dos recursos 
que estão pedindo. V.Exa. acredita que a CEF está em condições 
de dar a fluência necessária a essas demandas?

Outra questão que não sei se V.Exa. abordou é sobre sanea-
mento, que é uma das exigências contidas no Caderno de Encar-
gos da FIFA e pelo qual o Ministério das Cidades, salvo engano, 
responde. Já há investimentos previstos?

A Associação Brasileira da Infraestrutura e Indústrias de Base 
(Abdib) fez diagnóstico, me parece, com base em 2008, por meio 
de convênio com o Ministério dos Esportes e a CBF, levantando 
que chegavam a até 100 bilhões de reais os investimentos neces-
sários para a Copa. Os estudos da Abdib foram aproveitados na 
elaboração dessa Matriz de Responsabilidades pelo Ministério?

A Copa das Confederações, V.Exa. mesmo disse, é o crono-
grama mais urgente porque acontecerá um ano antes da Copa. 
No entanto, Ministro, as cidades que sediarão a Copa das Con-
federações somente serão definidas em 2012, o que significa que 
todas as obras já previstas terão de ser feitas. Nem V.Exa. nem 
o próximo Governo poderão solicitar urgência para as cidades- 
sede escolhidas, antes que a própria FIFA determine. Isso também 
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não pode ser fator de mais preocupações, na medida em que não 
poderá haver furos, digamos assim, em nenhum cronograma?

Em resumo, Ministro, são várias perguntas para V.Exa. res-
ponder. Depois, se houver mais alguma dúvida, poderemos con-
tinuar, porque, ao que parece, o Ministro do Esporte de tão atra-
sado, talvez não venha. Aí, aproveitaríamos a presença de V.Exa.

O SR. MINISTRO MARCIO FORTES – Deputado Silvio Torres, 
a primeira pergunta de V.Exa. é sobre quem é o responsável pela co-
ordenação de todas as áreas. É exatamente o Ministro Orlando.

Há questões de segurança, saúde, meio ambiente, sustenta-
bilidade, turismo e comunicações, que é uma área importante 
e passa, inclusive, por exigências da FIFA. Então, como vários 
Ministérios estão envolvidos, tem de haver uma coordenação, 
porque há compromissos diretos.

Estamos na situação de acompanhar e definir as obras logo 
no início. Temos a responsabilidade de atuar nisso, indepen-
dentemente da coordenação do decreto de que V.Exa. está fa-
lando, porque já o fazemos, de maneira muito forte, nas áreas 
de habitação e saneamento e temos a vertente de mobilidade 
urbana, no que diz respeito a metrôs. Então, como já temos tal 
responsabilidade, não há nada de novo em continuarmos nisso. 
O PAC original, o primeiro, o Pacão, como o chamamos, previa 
investimentos totais no nosso Ministério de 149 bilhões, entre 
habitação, saneamento e metrôs. O Metrô, respondendo à per-
gunta de V.Exa., tem originalmente no PAC recursos de 3,3 bi-
lhões. É o nosso envolvimento com a Companhia Brasileira de 
Trens Urbanos (CBTU), agindo diretamente ou não na operação 
de Belo Horizonte e de cidades do Nordeste como, por exemplo, 
João Pessoa, Natal, Maceió, que são operações menores. Também 
atuamos diretamente em Recife, onde temos uma operação im-
portante, e em Salvador e Fortaleza, onde atuamos na constru-
ção, em parceria, com recursos que passamos, financiamento em 
boa parte do nosso OGU. E temos a operação da Trensurb, em 
Porto Alegre, que também é nossa. Então, dentro do PAC inicial,  
146 bilhões mais 3 bilhões eram o valor colocado.

Esses valores são progressivamente alterados porque temos si-
tuações em que se vai acompanhando o que é necessário fazer 
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ou não fazer. Por exemplo, no caso de Salvador, temos o metrô e 
temos também ali o ramal ferroviário para atender a parte subur-
bana. Estamos liberando agora 46 milhões para resolver o proble-
ma da Ponte de São João. Antes somente a superestrutura, agora 
também a meso e infraestrutura estão sob risco. Vamos parar a 
circulação do ramal ferroviário e teremos de contratar ônibus. Es-
tamos disponibilizando recursos para a Prefeitura alugar ônibus 
para fazer o contorno da baía enquanto a ponte é substituída.

Então, progressivamente, há coisas que aumentam. A compra 
dos trens não estava prevista. São necessárias soluções adicionais. 
Em Porto Alegre, temos uma ação nossa que não mencionei an-
tes: um aeromóvel que irá do aeroporto até a Estação Aeroporto 
do Metrô. É uma coisa curta isso, já que são 800 metros do aero-
porto até a estação, mas vamos estender até a área comercial do 
aeroporto, o que deve resultar em 1,2 quilômetros. Essa comuni-
cação custará 30 milhões de reais e resolverá de vez o problema 
da saída do aeroporto e também resolverá de vez a chegada até 
o aeroporto com a extensão da linha até Novo Hamburgo, para 
se poder chegar até a Estação Aeroporto e ir direto ao aeroporto, 
porque ali é uma rodovia e V.Exa. sabe que pode acontecer um 
acidente. Há ali um intenso fluxo de pessoas envolvidas com a 
área calçadista, exportadores, importadores, designers, há muito 
movimento internacional. É Copa, mas há também atendimen-
to à região do Vale do Rio dos Sinos. 

Bem, já respondi a duas perguntas. O coordenador é o Minis-
tro do Esporte, e temos uma situação em paralelo porque já foi 
definido como nós fazemos, já temos a tradição de como fazer 
as coisas. E quanto a esse acompanhamento de que V.Exa. falou, 
eu já disse antes como se faz. Com a Caixa, fazemos o acompa-
nhamento e também mandamos equipes, os chamados grupos 
de integração, que vão visitar cada obra para ver o que está acon-
tecendo, não simplesmente por causa disso, para verificar como 
está, mas para ajudar a resolver os problemas. O mais importante 
de tudo nessas nossas visitas é como ajudar a resolver.

Vou adiantar logo a pergunta a respeito da Caixa, se ela tem 
condições ou não de atender. A Caixa vem se adaptando a cada 
necessidade, porque ela atende a “n” ministérios, tem uma 
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quantidade brutal de convênios nas áreas de habitação e sane-
amento, entre outras. No caso do Minha Casa, Minha Vida, ela 
se reestruturou e colocou lá um grupo específico para atender ao 
programa, o que está sendo feito também para a Copa, com uma 
área específica lá para analisar os projetos.

V.Exa. perguntou sobre demora ou não. Nós analisamos os 
projetos para o Ministério, e os estamos recebendo e vamos dar-
lhes o máximo de agilidade, que isso é responsabilidade nossa 
e sabemos como lidar com isso. Vamos correr com a análise e 
liberação daquilo que nos for apresentado.

Então, quanto ao que está sendo investido, o PAC começou 
com 3 bilhões, e esse valor foi crescendo. Para cada metrô te-
mos investimentos que crescem, porque é na operação em si que 
vamos constatando o que é necessário fazer: aperfeiçoar bilhe-
tagem, trocar os conjuntos de freios dos trens. Em Recife, já es-
tamos colocando todos os trens com ar-condicionado. Enfim, es-
tamos melhorando a operação no conjunto todo. Essa é a nossa 
ação em mobilidade.

Agora, vem o momento seguinte, que é o PAC da mobilidade 
em si, que terá os 18 bilhões que mencionei, fora outros recur-
sos para pavimentação, não incluídos na mobilidade. São recur-
sos adicionais que influem na qualidade da mobilidade urbana. 
Numa rua asfaltada e noutra toda esburacada as velocidades di-
ferem e ocorrem mais ou menos acidentes. Se um motoqueiro 
que cai e fica no meio de uma rua esburacada, ele bloqueia a rua 
toda; se dois carros batem ou se alguém quebrou a roda porque 
caiu num buraco, é terrível. Então pavimentação também é um 
item importante. Estamos até chamando de PAC do Asfalto a 
esses recursos, que vão ajudar a mobilidade.

Estou mencionando essa complementação do PAC 2, em 
cujos critérios colocamos a complementação de obras relativas 
à Copa do Mundo que auxiliem também para a preparação das 
Olimpíadas.

V.Exa. perguntou se essas obras seriam executadas se não hou-
vesse Copa.

O SR. DEPUTADO SILVIO TORRES – Essas da Matriz.
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O SR. MINISTRO MARCIO FORTES – Como mencionei 
aquela questão de Manaus, do Ministério Público, talvez a se-
nhora queira dar alguma informação antes de sair...

A SRA. DEPUTADA REBECCA GARCIA – Eu estava di-
zendo que o Presidente já tomou conhecimento da questão do 
Ministério Público do Estado do Amazonas. Nossa dúvida era se 
outros Ministérios Públicos, das outras subsedes, haviam entra-
do com algum impedimento, bloqueando algum tipo de traba-
lho. O Presidente enviará um requerimento de informação ao 
Ministério Público do Estado do Amazonas, para saber por que 
motivo pediram que parassem as obras. A partir da resposta que 
o Ministério Público nos der, veremos de que maneira podere-
mos atuar para que o andamento das obras seja mantido.

O SR. MINISTRO MARCIO FORTES – Bem, prosseguindo 
com as respostas, V.Exa. perguntou se essas obras seriam feitas 
ou não. No PAC 1, privilegiamos habitação e saneamento. Em 
todos os casos, havia também preocupação com acessibilidade, 
porque não adianta melhorar um assentamento se não lhe der 
condição de acesso. Principalmente infraestrutura de água e es-
goto, mas eletricidade e transporte também sempre receberam 
apoio. A prioridade para transporte, no entanto, foi estabeleci-
da fortemente agora no PAC 2, com esses 18 bilhões que estão 
sendo alocados para metrôs, VLTs, BRTs, com preferência para 
os BRTs ou para fazer obras viárias. E também houve a adição, 
como dizia há pouco, do chamado PAC do Asfalto, com mais  
6 bilhões de reais.

O SR. DEPUTADO SILVIO TORRES – Ministro, não sei 
se V.Exa. teria esse número, mas quanto dessa Matriz, desses  
11,6 bilhões seriam aplicados este ano?

O SR. MINISTRO MARCIO FORTES – Eu não tenho esse 
dado, porque os cronogramas estão sendo apresentados agora. 
Temos o cronograma de término de obra, e a cada caso vai ha-
vendo a apresentação dos cronogramas. É assim que se faz.

Quero também dizer que a Caixa analisa o risco de opera-
ção e — já respondendo a sua pergunta — o Tesouro Nacional, 
na ponta, vê a capacidade de endividamento. V.Exa. poderia 
perguntar: e se não houver capacidade de endividamento? Nós  
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fizemos, durante a seleção, uma análise preliminar da situação 
de cada município ou de cada governo. Tanto que, em alguns 
casos, entrou o Governo e não o município.

O SR. DEPUTADO SILVIO TORRES – Na Bahia foi assim.
O SR. MINISTRO MARCIO FORTES – Fizemos um levan-

tamento geral com o Tesouro. Não descemos a detalhe, porque 
isso é muito dinâmico: hoje, tem capacidade; amanhã não tem. 
Se o município liquida um empréstimo aumenta sua capacidade. 
Analisamos aquele momento. Trabalhamos com muita garantia, 
para que não houvesse atraso. Não colocamos o que pudesse vir 
a ser inviabilizado em seguida. 

O PAC 2, como eu disse, prevê a complementação de algumas 
coisas que podem ser necessárias. Cito um exemplo concreto. 
Não selecionamos nenhum projeto ainda. Colocamos critérios 
para o PAC 2, mas não há nada selecionado. Mas que tipo de 
obra poderia ser complementada? Por exemplo, como foi tra-
zido pela Prefeitura de Niterói, do outro lado da baía do Rio de 
Janeiro: como facilitar o acesso das populações de Niterói, São 
Gonçalo e da Região dos Lagos. Em Saquarema há um grande 
centro de treinamento de vôlei — meu esporte é futebol, mas 
também gosto de vôlei. Como fazer essa ligação? É um tipo de 
obra que vai para o PAC 2, para complementar o que está sendo 
feito pelo PAC 1.

Em relação à questão dos aeroportos, há a responsabilidade di-
reta do Ministério da Defesa, por meio da Infraero. Esse é um caso 
específico, mas a coordenação geral passa pela operação do Minis-
tro do Esporte, porque ele ficou como coordenador de todos os 
temas. V.Exa. disse que eu deveria estar um pouco envolvido com 
os aeroportos. Não é bem assim. Estádio é questão do Ministério 
do Esporte, hotel é questão do Ministério do Turismo, aeroporto 
e porto têm seus responsáveis. Vejam que não é só aeroporto: o 
Secretário de Portos está envolvido com isso também, porque ele 
tem uma série de obras em várias cidades que têm porto e que 
podem não só receber passageiros, mas também ajudar a hotela-
ria. No Rio de Janeiro, houve um recorde: num só dia apareceram 
sete grandes transatlânticos. Todos pararam lá. São um serviço de 
hotelaria flutuante que chega no momento do jogo.
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O SR. DEPUTADO SILVIO TORRES – Sr. Ministro, essa “re-
serva”, entre aspas, que tem sido considerada para atendimento 
do fluxo de turistas na Copa tem poucas possibilidades de ocorrer. 
Digo isso porque ouvimos aqui de representantes da Associação 
Brasileira das Empresas de Cruzeiros Marítimos (Abremar) que os 
navios, no período reservado para a Copa no Brasil, estão no ou-
tro Hemisfério. Eles conseguiriam deslocar para cá no máximo 
meia dúzia de navios.

O SR. MINISTRO MARCIO FORTES – O que dita isso é o 
mercado; se há mercado, eles poderão trazer os navios para cá. 
Certamente, se houver interesse, eles poderão trazê-los. A Copa 
do Mundo é um grande evento, com espectadores do mundo 
inteiro. Nem todos ficam só vendo pela televisão, muitos gos-
tam de ir aos jogos. Quantos daqui estão indo à África do Sul ou 
foram à Europa? Muitos virão ao Rio de Janeiro, e a vinda dos 
turistas poderá se dar via avião ou via navio. Isso pode acontecer. 
De modo que estamos investindo forte nos portos exatamente 
com o fim de dispor de melhores terminais de passageiros ou de 
construir novos terminais de passageiros em várias cidades, das 
quais tenho aqui a relação.

No que se refere à questão das garantias, que V.Exa. questio-
nou, são garantias normais que se pedem para os entes tomado-
res públicos. Cada caso é analisado pela Caixa, ou seja, é questão 
operacional que não tem nenhum mistério.

O SR. DEPUTADO SILVIO TORRES – O Governo Federal 
não está garantindo?

O SR. MINISTRO MARCIO FORTES – Não, nós não ga-
rantimos. Foi bom V.Exa. ter formulado essa pergunta, porque 
existe sempre um grande equívoco quando se publica nos jor-
nais que a obra está atrasada, que o Ministério das Cidades é res-
ponsável pela obra. Nós somos responsáveis pela política, pela 
destinação dos recursos, que podem ser do Orçamento Geral da 
União, e pelo controle do Fundo de Garantia — eu também sou 
Vice-Presidente do Conselho Curador do Fundo de Garantia. 
Nós acompanhamos a execução. 

Mas, na ponta, é o tomador, o município ou o Governo do Esta-
do, que toma o recurso e faz a licitação. Veja bem, já respondendo a 
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outra pergunta de V.Exa.: nenhuma prefeitura estará fazendo obras, 
nenhum Governo de Estado estará fazendo obras, porque a licitação 
quem faz é o setor privado, que já estará contratado na licitação. 
Então, a licitação será realizada e estará em curso. É uma obra que 
segue o seu curso normalmente. E se faltar dinheiro? Não faltará 
dinheiro, porque esse recurso está definido no Fundo de Garantia. 
Nós temos já a excepcionalização do Conselho Monetário e o Fun-
do de Garantia existe, está disponível. Ontem, um estrangeiro, o 
Ministro da Economia da Alemanha, que esteve aqui agora, me per-
guntou se o dinheiro estava garantido. Eu lhe disse que sim.

O dinheiro do PAC é um orçamento blindado para não ser 
tocado. Mas, no nosso caso específico, nem é orçamento do PAC, 
é orçamento do Fundo de Garantia, cujos recursos existem. Ele 
me perguntou se existiam, e eu disse que existiam, que não ha-
via problema nenhum: os recursos estão disponíveis, porque são 
fortemente aplicados em títulos, e temos reservas para aplicar 
em infraestrutura de habitação, saneamento e transporte. Por-
tanto, os recursos existem, sim. E as garantias são garantias ope-
racionais que a Caixa tradicionalmente discute com todos os 
seus tomadores.

O SR. DEPUTADO SILVIO TORRES – Sr. Ministro, a minha 
pergunta, permita-me adicionar, é: e se os custos aumentarem?

O SR. MINISTRO MARCIO FORTES – Eu já respondi isso 
anteriormente, V.Exa. não deve ter notado que o fiz. Se aumen-
tarem, a responsabilidade é local. Qualquer acréscimo, a respon-
sabilidade é local.

O SR. DEPUTADO SILVIO TORRES – Ou seja, esses 
11 bilhões não mudam, esses valores não serão mudados?

O SR. MINISTRO MARCIO FORTES – Não, o que não 
muda são os meus 7 bilhões.

O SR. DEPUTADO SILVIO TORRES – Os 7 bilhões não 
mudarão?

O SR. MINISTRO MARCIO FORTES – Os 7 bilhões não 
mudam. Os 7 bilhões e 685 milhões foram o compromisso as-
sumido. Qualquer acréscimo, qualquer contrapartida adicional 
será feita pelo ente local, o tomador. Lembro que se trata de fi-
nanciamento. 
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Portanto, há duas coisas: o financiamento, uma vez assinado, 
é um pouco diferente do OGU. Não se vai cancelar uma opera-
ção de financiamento, porque ela já está em curso. Nem quem 
vai pagar agora é o próximo, porque isso tem prazo de carência, 
são vinte anos para pagar — as condições de operação estão aqui.

Com o financiamento é diferente. Já foi assinado e está em 
curso. Além disso, quem executa a obra é o setor privado, que re-
ceberá religiosamente os recursos à medida que as medições vão 
sendo feitas. Há um cronograma de liberação de parcelas, isto é, 
uma operação financeira normal. Portanto, não existe essa preo-
cupação. Tem que ser aquilo que eu disse aqui: na ponta, temos 
de acompanhar para a obra não parar, e não parar por qualquer 
problema que possa surgir, um problema técnico novo, ou um 
problema ambiental, ou um problema com o IPHAN ou com a 
Funai, que, espero, não aconteça. Uma obra em Manaus — pena 
que a Deputada Rebecca tenha ido embora —, construção de 
algumas casas, foi paralisada, porque foi encontrado um sítio 
indígena. É um caso concreto. A obra teve de ser interrompida, 
mas será concluída um pouco mais adiante.

A respeito do documento da Abdib, ele foi referência, sim, mas 
recebemos um documento bem amplo. Ele dizia mais ou menos 
o que seria necessário para mudar toda a cidade e transformá-la 
adequadamente às necessidades de todos. Como eu disse, em 
relação à mobilidade, que cabe ao Governo, levada adiante pela 
Secretaria em conjunto com a Caixa e com o BNDES, no caso 
do Rio, o programa visa atender a um momento específico, o da 
Copa. Se assim não fosse, não haveria nenhum PAC 2, com esses 
18 bilhões adicionais; já estaríamos resolvendo tudo. Esses pro-
jetos foram definidos para atender ao momento da Copa, não 
para resolver tudo. A Abdib fez um estudo muito bom, comple-
xo e abrangente. Refere-se até à quantidade de táxis, bem como 
questões de segurança e de mobilidade. Ele foi levado em consi-
deração e foi referência importante para identificarmos os pro-
blemas mais sérios nas cidades e evitar que incluíssemos ações 
não prioritárias.

Lembro também aqui que nenhum projeto, Deputado, foi 
imposto pelo Governo Federal. A palavra básica é parceria.  
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Sabíamos dos problemas existentes nas cidades. Os projetos 
foram apresentados e realizamos discussões com cada cidade. 
Quando o projeto era só da cidade, sem a participação do Gover-
no do Estado, este não podia intervir. Mesmo assim, chamamos 
sempre Governo do Estado e Prefeitura. Estivemos sempre jun-
tos, até porque na hora acontecia aquele “eu passo para você”, 
“eu faço isso”. A discussão foi on line, presencial, com todo mun-
do dizendo o que queria. Foi de comum acordo que nós sele-
cionamos; nada foi imposto, foi parceria e sem nenhuma pre-
ocupação partidária. Sabe V.Exa. que o PAC é feito com todos. 
Rio Grande do Sul e São Paulo são PSDB (Partido da Social De-
mocracia Brasileira) e temos o maior carinho por esses Estados, 
onde realizamos as obras normalmente e de maneira intensa. 
Nos palanques, estavam presentes os Governadores Serra e Yeda, 
e geralmente eram as estrelas. Às vezes, assinávamos convênios 
menores, e a estrela era o Governador ou a Governadora.

O SR. DEPUTADO SILVIO TORRES – Ainda que o PAC 
tivesse a mãe, não é?

O SR. MINISTRO MARCIO FORTES – Eu sou apenas um 
peão do PAC. 

O SR. DEPUTADO SILVIO TORRES – Ministro, sobre sa-
neamento, como V.Exa. mencionou a Abdib, quero dizer que o 
estudo constatou que Salvador, por exemplo, tem problemas de 
saneamento. O estudo da Abdib deu um bom diagnóstico sobre 
a área de saneamento. Queria apenas fazer referência a isso.

O SR. MINISTRO MARCIO FORTES – V.Exa. mencionou 
Salvador, perguntou se há alguma coisa importante sendo feita 
lá? Estamos fazendo, em parceria com uma empresa privada e a 
Empresa Baiana de Águas e Saneamento S.A. (Embasa), o Emissá-
rio Submarino de Jaguaribe, uma das primeiras PPPs no Brasil, e 
está em fase bem adiantada.

Tenho feito muitas viagens para destinar casas a desabriga-
dos, até trocando programas, vendo o que está pronto para es-
sas populações tão sofridas, seja no Rio de Janeiro, seja em São 
Gonçalo, seja em Santa Catarina. Estive, sexta-feira passada, em 
Salvador, onde constatamos a falta de um pequeno detalhe, uma 
assinatura a um projeto de 170 milhões de reais adicionais. Fazia 
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parte do último PAC, na área de água potável e alguma coisa de 
esgoto. São 170 milhões de reais.

Então, a Abdib fez um retrato do que é preciso fazer.
Reconhecemos a necessidade de investimentos ao longo do 

tempo. Muitas vezes ouvimos as pessoas dizerem que é preciso 
resolver algo amanhã. Não é assim. Primeiro, porque as obras 
demoram algum tempo. Segundo, porque o passado é genérico. 
Não vou dizer aqui tal Governo foi o responsável, mas o passado 
como um todo pecou, por exemplo, com as migrações, com a 
falta de planejamento urbano.

V.Exa. foi Constituinte?
O SR. DEPUTADO SILVIO TORRES – Não, não fui.
O SR. MINISTRO MARCIO FORTES – A Constituição de 

88 trouxe, pela primeira vez, um capítulo sobre desenvolvimen-
to urbano. O Estatuto das Cidades apareceu em 2001, treze anos 
depois. O Ministério das Cidades foi criado em 2003. E muitas 
estruturas do passado — não estou me referindo a nenhum Go-
verno —, lá atrás, desapareceram. O Banco Nacional da Habi-
tação (BNH) desapareceu, bem como aquele departamento de 
obras e saneamento. Depois, foi criada, primeiro no Planejamen-
to e depois na Presidência, aquela secretaria de desenvolvimento 
urbano, também um núcleo inicial, como foi o Ministério das 
Cidades no início.

Hoje em dia, temos investimentos normais de habitação e 
saneamento. Foram quarenta bilhões de reais previstos no PAC 
para saneamento. Temos agora um número que pode chegar a 
45 bilhões de reais envolvendo água, esgoto, resíduos sólidos e 
drenagem — esta última tão importante nas inundações.

Estamos seguindo com as obras. A análise da Abdib é sobre o 
momento atual.

O SR. DEPUTADO SILVIO TORRES – Na realidade, é de 
2008. Por isso perguntei se não estava meio defasada...

O SR. MINISTRO MARCIO FORTES – Pode ser que al-
guma coisa foi feita, como o déficit habitacional. Falavam em  
7,2 milhões ou 7,9 milhões inicialmente, mas não se levava 
em consideração a coabitação. Foi refeito todo o estudo, com  
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mudanças de critérios e levando em conta o que nós fizemos. As 
casas estão sendo construídas e entregues. O déficit já está esti-
mado em 5,8 milhões. Os números mudam, mas o retrato feito 
pela Abdib foi muito importante e serviu de referência. Tivemos 
especial carinho por esse estudo. Agora, como disse, é um retrato 
para resolver tudo. E nós nos concentramos no que dizia respeito 
precisamente à Copa, o que era crucial fazer para resolvermos 
problemas da Copa.

V.Exa. perguntou se essas obras seriam feitas ou não. Seriam 
feitas naturalmente nesse novo enfoque do PAC 2. A vantagem do 
PAC da Copa é que ele saiu um ano na frente, saiu em janeiro, e 
por isso colocamos adiante os projetos ambientais, fundiários, tec-
nológicos e tudo o que fosse necessário para as coisas funcionarem.

Então, seriam feitas sim, dentro do PAC 2. Ganhamos tempo 
por causa da Copa. E foram compromissos nossos: melhorar a 
qualidade de vida da população através da mobilidade urbana 
e do saneamento, assim como da habitação. Estamos também 
incluindo recursos pesadíssimos em saneamento de assentamen-
tos precários.

Voltando à burocracia na Caixa, a qual já me referi antes, 
a palavra burocracia tem um sentido pejorativo. Vou explicar 
o que é burocracia na Caixa. A Caixa é nossa parceira, seja no 
OGU, seja no PAC, seja nos programas do PAC com o OGU, seja 
do PAC com financiamento do Fundo de Garantia. Já fazemos 
isso normalmente. Ela lida com recursos públicos do OGU e dos 
trabalhadores. 

Então, se eu chego lá e entro com um projeto, tem de haver 
uma análise cuidadosa por serem recursos públicos. Tem de ha-
ver transparência também com o que se faz. Pode acontecer um 
problema na Caixa quando da discussão do projeto em si, se ele é 
funcional ou não, se de engenharia ou de arquitetura. Vai ser exa-
minado o risco da operação, porque se trata de financiamento, o 
que a Caixa faz normalmente. Também muitas vezes depende da 
aprovação de certidões, para saber se está tudo correto, se a obra 
está em terreno identificado, se é público, se é privado, a quem 
pertence. Até para evitar que, depois, o Tribunal de Contas cons-
tate que a obra foi feita em um terreno privado. E aí? Tudo tem 
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que estar regularizado, com certidões, e isso toma tempo; não é 
feito de qualquer jeito. Sempre se espera que todos apresentem 
seus documentos em ordem, mas pode haver algum atraso com a 
obtenção dessas certidões e mesmo na discussão do projeto.

A preocupação está em liberar algo que seja adequado e corre-
to do ponto de vista da aplicação de recursos públicos. Senão se-
ria tudo muito fácil. Se a Caixa tem normalmente cuidado com 
aplicações privadas, imaginem com recursos do setor público.

Não sei como foi a entrevista da Maria Fernanda, mas, muitas 
vezes, há uma sobrecarga. Então, a Caixa vem criando dependên-
cias específicas, como fez para o Minha Casa, Minha Vida, como 
fará para a Copa do Mundo e certamente para as Olimpíadas, mais 
adiante. São equipes reservadas para acompanhar esses projetos.

No caso do Minha Casa, Minha Vida, tivemos de negociar 
com entidades ambientais a diminuição de prazos, ou a defi-
nição de prazos, concretamente, para começar as obras. Houve 
pactuação com entidades representativas, públicas ou privadas, 
para que houvesse um prazo definido pelo menos para iniciar as 
obras, a terraplanagem, a retirada de vegetação, desde que não 
afetasse a preservação ambiental de forma mais séria ou perma-
nente. Também houve muitas negociações com cartórios para 
rápida liberação das certidões e diminuição de custos no caso de 
habitação social. São muitas as negociações por trás disso.

Existe também uma crítica genérica quanto a que, tendo sido 
destinados 30 milhões de reais para uma obra, por exemplo, já 
estejamos no segundo ano e só tenha sido liberado 1 milhão. 
Comparo essa situação ao seguinte: no aeroporto, antes de em-
barcarmos no avião, ficamos na sala de espera; o avião chega, 
todos saltamos de nossas cadeiras, mas ninguém entra no avião, 
porque estão abastecendo a aeronave, revisando o motor, fazen-
do o catering, limpando o interior; eis que de repente aparecem 
comandante e copiloto, todo mundo bonitinho, e entram no 
avião, e nós, continuamos esperando, porque ainda se faz uma 
série de coisas; até que, num belo momento, entramos na aero-
nave, e voltamos a esperar, até que se conclua o checklist e seja 
dada a ordem para fechar a porta do avião; só então o avião  
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começa a taxiar, mas muitas vezes chega à cabeceira da pista e 
tem de aguardar para poder decolar.

Como se tem 30 milhões para uma obra que tem três anos para 
ser feita e não se gastou nada em um ano e meio? Ora, isso acon-
tece porque estamos na fase preparatória. Antes da decolagem, há 
muita coisa para ser feita, coisas relativas ao projeto, à licitação, 
que tem um processo complexo, aos recursos, à parte ambiental, 
à regulação fundiária. Às vezes vamos para a cabeceira da pista e 
somos obrigados a voltar, porque a Controladoria-Geral da União 
(CGU) ou o Tribunal de Contas, Estadual ou da União, ou mesmo 
a Polícia Federal detectou indício de alguma irregularidade, o que 
trava o andamento das coisas até que tudo seja apurado. O avião 
então volta para o fim da fila de decolagem.

Faço essa aproximação para dizer que as coisas estão aconte-
cendo. As pessoas não entendem, acham que tinha de ser 10, 10 
e 10, isto é, 10 milhões a cada ano. Não é assim, no primeiro ano 
ou ano e meio pode ser só 1 milhão, ou mesmo zero, e pode de 
repente haver a liberação do restante no ano e meio que falta. É 
assim que funciona, sem que isso signifique atraso.

Sei que há a questão das medições para os Prefeitos. Recebo 
muitos Deputados e Prefeitos, e não raro ouço que já foi feita a 
medição. A medição pode estar feita, mas ela tem de ser homo-
logada por um técnico. Antigamente as obras eram pequenas, 
de 100 ou 200 mil reais — eu já fui da Agricultura e liberava 
recursos para Patrulha Mecanizada no valor de 120 mil reais. 
Hoje falamos em 10, 20 milhões de reais, o que exige muito mais 
cuidado por parte do funcionário da Caixa que vai assinar a au-
torização, pois caso haja incorreções ele poderá responder por 
isso com seu patrimônio.

Enfim, muitas vezes confundimos burocracia com as exigên-
cias de todo o processo ou com esse cuidado específico que se faz 
necessário com o problema ambiental. Agora, por outro lado, há 
também o acúmulo, pois grande parte dos Ministérios trabalha 
com a Caixa, cujos funcionários têm de lidar com todos esses te-
mas. No fundo, o que há é preocupação com a correta utilização 
dos recursos públicos.
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Relativamente ao trem-bala, o Ministério das Cidades não 
participa especificamente, por se tratar de trem intermunicipal 
ou interestadual, e nós tratamos exclusivamente de transportes 
urbanos. Eu tenho acompanhado o assunto em razão das presta-
ções de conta da então Ministra Dilma por ocasião dos balanços, 
mas especificamente eu não participo do grupo. Sei que consta 
do PAC 2, em que há recursos previstos, mas, quanto aos cro-
nogramas, confesso que não os tenho: são uma ação direta que 
envolve o Ministério dos Transportes e a Casa Civil. Quando sei, 
quando tenho a informação, é porque a tenho; caso contrário, 
digo que não sei, que não a tenho.

Quanto à preocupação com a realização da Copa das Confe-
derações de 2013, portanto, um ano antes de 2014, eu disse aqui 
que não temos nenhum compromisso de prazo, mas temos com-
promisso com nós mesmos. Ou seja, como eu disse em minha 
explicação, coloquei um ano de antecedência para tudo estar 
pronto para a Copa das Confederações. Essa é a nossa expecta-
tiva, lembrando que se trata de uma Copa que não afeta todas 
as cidades. Vamos correr com todas as obras — falo de minha 
área, que é especificamente a de mobilidade — e, como disse o 
Deputado Silvio Torres, ver quais são as cidades que serão indi-
cadas pela FIFA para serem as sedes desses jogos, que são poucos, 
apenas entre os campeões das confederações.

Bem, creio ter respondido a todas as questões. Se eu estiver 
enganado, peço que me corrijam.

O SR. DEPUTADO SILVIO TORRES – Eu levantei inicial-
mente o fato de essa Matriz de Responsabilidades ter sido assu-
mida, instituída agora em janeiro e de nós já estarmos em abril, 
com o cronograma completamente defasado; já são praticamen-
te quatro meses de defasagem. O quanto isso vai implicar aquilo 
que V.Exa. mesmo disse, a aceleração posterior, que acaba geran-
do custos maiores? Os Jogos Pan-americanos foram um exemplo 
muito claro da falta de...

O SR. PRESIDENTE (Deputado Felipe Bornier) – Deixe-me 
aproveitar a oportunidade para cumprimentar o Ministro, falan-
do um pouco sobre os Jogos Pan-Americanos. Quero dizer que o 
Estado do Rio de Janeiro está muito otimista. V.Exa. é também 
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da cidade do Rio de Janeiro, e isso nos orgulha. V.Exa. tem feito 
um belíssimo trabalho através do PAC.

O SR. MINISTRO MARCIO FORTES – Obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Felipe Bornier) – Mas, como 

disse o nobre Deputado Silvio Torres, o Rio de Janeiro sofre muito 
em relação ao legado dos Jogos Pan-Americanos. Então, não po-
demos perder essa oportunidade de fazer com que não somente 
a Copa do Mundo de 2014, mas também os Jogos Olímpicos cor-
respondam realmente a essa expectativa que o cidadão vive hoje.

O objetivo desta Subcomissão da Comissão de Fiscalização 
Financeira e Controle é, acima de tudo, juntar as esferas do Go-
verno, chamar os Ministros à responsabilidade. Sabemos que o 
Ministério das Cidades tem feito a sua parte, tem trabalhado. Ve-
mos quantas vezes por semana o Ministro tem estado lá na nossa 
cidade. Passamos essas dificuldades decorrentes das enchentes, 
das chuvas. V.Exa. se manifestou no caso de Niterói.

Quero aproveitar a oportunidade também para saber se o 
Ministério tem algum plano emergencial para essas cidades na 
Copa do Mundo, porque esses fatores podem acontecer nova-
mente, e não somente o Rio de Janeiro, mas também a Bahia e 
outros Estados certamente estão muito preocupados. Então, a 
pergunta que quero fazer é se existe algum plano de emergência 
específico para essas cidades da Copa, uma vez que isso pode vir 
realmente a acontecer durante esses projetos.

Quero dizer acima de tudo da nossa satisfação de V.Exa. estar 
aqui e da nossa tristeza de o Ministro Orlando Silva não compa-
recer. Não sei qual foi o motivo da ausência de S.Exa., não sei se 
foi informado à assessoria.

O SR. DEPUTADO SILVIO TORRES – Parece que S.Exa. 
tinha a assinatura de algo importante e se atrasou. Resolvemos, 
então, deixar para outra data.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Felipe Bornier) – Espero que 
tenhamos essa oportunidade. Eu tinha muitas perguntas a fa-
zer também para o Ministro dos Esportes, uma vez que se falou 
muito da Caixa, mas vemos também as dificuldades, principal-
mente — não é o caso do Ministério das Cidades — no que diz 
respeito às emendas parlamentares. Eu, por exemplo, tenho três 
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Praças da Juventude, no valor de 800 mil reais, em municípios 
do interior. Sabemos que a Copa do Mundo vai estar na Capital, 
mas esses municípios poderiam ser beneficiados, com pessoas 
envolvidas com a Copa. 

Fala-se muito em fun fest. Onde, de fato, estarão esses fun fest? 
Vão estar na Capital? Então, os 91 municípios do Estado do Rio 
de Janeiro poderão participar, certamente, com esse incentivo 
ao esporte. É a nossa preocupação. E vejo com muita tristeza que 
essas três emendas minhas não estão sendo contempladas, não 
por dificuldade, mas creio que por burocracia ou até mesmo por 
falta de preparo dos Prefeitos. 

Eu gostaria, portanto, que os Ministérios visitassem in loco 
essas Prefeituras, para, de fato, tentar desburocratizar e fazer com 
que isso realmente venha a acontecer.

Sr. Ministro, quero dizer que a população do Rio de Janeiro 
está muito otimista. Não podemos de maneira alguma perder 
essa oportunidade, que será única. A população, acima de tudo, 
quer mais transparência, quer participar mais. Vivenciamos isso 
no dia a dia, com os jovens, com todas as pessoas. É uma cidade 
que vive do esporte, é uma cidade de muito carisma, de pessoas 
alegres, que visam aproveitar essa oportunidade única, não so-
mente dos Jogos Olímpicos, mas também da Copa do Mundo. 
Então, queremos fazer o melhor.

Nós, como representantes da cidade do Rio de Janeiro, do Es-
tado do Rio de Janeiro, temos a obrigação de passar essa transpa-
rência acima de tudo. E semanalmente temos reunido grupos de 
trabalho, através das Secretarias, dos Prefeitos, trazendo também 
para esta Casa esse debate, que certamente é muito importante 
para o País.

Foram feitas perguntas sobre muitos Estados, mas quero apro-
veitar a oportunidade para fazer perguntas em relação ao meu 
Estado especificamente. Qual será, de fato, o legado em relação 
à mobilidade urbana que fará com que o Rio de Janeiro, no dia 
seguinte à Copa, possa se orgulhar de ter sido uma das cidades– 
sede da Copa do Mundo? O que ficará, de fato, para a cidade, 
seja o BRT, seja a Linha 4 do Metrô? Esses projetos estão, de fato, 
em andamento? Eles vão acontecer? Há uma expectativa muito 
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grande e há uma insegurança muito grande. Como disse muito 
bem V.Exa., existe muita burocracia, muita dificuldade. Vejo isso 
na principal obra do Estado hoje, o Arco Metropolitano, há uma 
série de dificuldades. No Município de Seropédica, foi encontra-
do um sapo...

O SR. MINISTRO MARCIO FORTES – Uma perereca.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Felipe Bornier) – Uma pere-

reca. Então, isso está criando um imbróglio. É uma obra de suma 
importância para o nosso Estado, pois já está há mais de 35 anos 
no papel. Vemos que ela já está se iniciando, mas há uma série 
de burocracias. Eu gostaria que V.Exa. falasse um pouco dessa 
obra, uma vez que ela liga o Município de Itaboraí a Itaguaí. Será 
uma grande oportunidade de crescimento na área de transporte 
e de mobilidade em nossa cidade. 

Quero também aproveitar a oportunidade para perguntar so-
bre o Maracanã que, dizem por aí, é onde vai ser realizado o úl-
timo jogo da Copa do Mundo. Quais as dificuldades que as pes-
soas que moram naquela região vão encontrar durante os jogos? 
As favelas da região estão contempladas no PAC 1 ou no PAC 2? 

Essas são as perguntas e vamos dar oportunidade ao Ministro 
para responder. 

O SR. DEPUTADO SILVIO TORRES – Vou encerrar mi-
nhas perguntas.

Deputado Felipe Bornier, agradeço a V.Exa. que tem sido sem-
pre muito solícito em atender todos nossos pedidos para reali-
zação de audiências públicas. A presença de S.Exa. é muito im-
portante. E desejo que as previsões das obras sejam cumpridas 
porque estamos realmente muito preocupados com o que está 
acontecendo. 

E para finalizar, já que se falou no Maracanã, quero lembrar 
que ontem houve um problema de mobilidade dentro do está-
dio, e o meu time Corinthians foi prejudicado perante o Flamen-
go, porque ele não está acostumado a jogar num estádio daquele 
jeito. V.Exa. poderia fazer alguma coisa a respeito disso também. 

O SR. PRESIDENTE (Deputado Felipe Bornier) – Quero 
acrescentar mais uma pergunta. 
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A Comissão trata de tantos assuntos importantes que estamos 
esquecendo de falar de assuntos que ficam na segunda classe 
de importância. Debatemos muito a respeito da mobilidade dos 
aeroportos, dos portos, da hotelaria, mas eu acho que esta Co-
missão tem também o importante papel de falar da mão de obra, 
da oportunidade de qualificação dessas pessoas, uma vez que a 
Copa do Mundo e as Olimpíadas vão gerar uma série de empre-
gos diretos e indiretos.

 Vamos aproveitar a oportunidade e perguntar qual o plano 
do Governo Federal, a fim de preparar essas pessoas para receber 
os milhares e milhares de turistas que vão estar no Brasil nesse 
momento tão importante? De que forma o Governo está prepa-
rando essa mão de obra, seja para ser utilizada nos shoppings, nos 
aeroportos, nos táxis? A situação envolve uma série de pessoas, e 
temos de aproveitar o nosso cronograma. 

Debatemos aqui assuntos tão importantes, por exemplo, so-
bre o que vai acontecer durante a Copa, mas estamos esquecen-
do de outros muito importantes, e V.Exa. tem um papel fun-
damental nisso e vai saber organizar o grupo de trabalho para 
cumprir sua responsabilidade.

Esta é uma preocupação da nossa Comissão. 
O SR. MINISTRO MARCIO FORTES – Agradeço ao 

Deputado Silvio Torres as palavras. Quero dizer que estou sem-
pre pronto a vir aqui ou a recebê-los no Ministério. Eu não mar-
co hora para Deputados. É só telefonar para saber se eu estou no 
gabinete, porque temos sempre que viajar em função de mui-
tas obras em uma quantidade enorme de municípios em todo  
o Brasil. 

Eu tenho viajado muito em função dessas obras emergenciais 
para os desabrigados porque eu faço questão de resolver os pro-
blemas, de entregar as chaves das novas moradias, de tentar mi-
nimizar algo que é iniminimizável, como no caso das pessoas que 
perderam tudo, inclusive a família. Não adianta ter a alegria de re-
ceber um apartamento de 48 metros quadrados, mobiliado, como 
foi entregue, com tudo bonitinho, se os que foram deixaram um 
vazio enorme. Então eu tenho ido a esses lugares, fui a Salvador. 
Repito, estamos tentando minimizar o que é iniminimizável.
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Como disse, eu viajo muito, mas basta telefonar e perguntar 
se o Marcio está lá. Perguntem e podem ir. Eu tenho o maior pra-
zer em recebê-los. Eu trabalho no Ministério desde 7h30 da ma-
nhã e saio às 11h30 da noite. Não tem problema algum, é com 
o maior prazer. Podem me telefonar à vontade, eu só não res-
pondo quando estou em audiência com o Presidente ou quando 
estou dentro do avião, porque é proibido. 

Mas, Deputado Bornier, a respeito de vários investimentos 
e várias preocupações quero lembrar que existe um programa 
estratégico no caso específico do Rio de Janeiro. Aliás, até Elis 
Regina já cantava, “as águas de março fechando o verão”. Agora 
as águas vão diminuir. Não existem temporais em junho no Rio 
de Janeiro. Todas as tragédias do Rio de Janeiro acontecem na 
época do verão ou findando o verão. Isso que aconteceu agora, 
no Rio de Janeiro, já se repetiu em outros momentos. Em 1966, 
por exemplo, um prédio caiu. Uma pedra rolou em Laranjeiras 
e jogou o prédio inteirinho no chão. Certamente o Deputado 
é muito jovem e não conhece esse fato, mas eu vivi isso, até 
porque eu tinha no Itamaraty uma funcionária cujos parentes 
morreram no acidente, e o Nelson Rodrigues perdeu um irmão 
nesse evento. 

O momento da Copa não é um momento de grandes tem-
porais, isso estaria superado. Mas, mesmo assim, temos inves-
timentos em drenagem no Estado do Rio de Janeiro seja na 
Zona Oeste, seja na Baixada Fluminense, também com recursos 
liberados no ano passado no montante de aproximadamente  
802 milhões de reais, sem contar os que já tinham sido libera-
dos anteriormente com a Secretaria de Meio Ambiente, para a 
Baixada Fluminense, misturando despoluição e drenagem, mais  
216 milhões de reais. 

Temos investimentos pesados no Rio de Janeiro nessa área e 
vamos aumentar ainda mais, porque o PAC 2 tem recursos maio-
res para drenagem e contenção de encostas. São mais 11 bilhões 
de reais previstos nesse PAC. 

Eu não tenho preocupação com as chuvas no Rio de Janeiro 
para a época dos jogos, porque não vai chover de novo como 
choveu recentemente. 
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A respeito das dificuldades no Maracanã — ainda estamos 
fechando o verão com as chuvas que caíram ontem —, o jogo 
foi complicado por causa da drenagem do campo, mas resistiu 
bem no segundo tempo. Eu sou tricolor e sou solidário ao Corin-
thians. Espero que o Corinthians torça pelo Fluminense no jogo 
contra o Grêmio. 

Deputado, a respeito desse investimento em hotelaria, no caso 
o Ministro Luiz Barretto está fortemente envolvido com isso, in-
clusive com a disponibilização de linhas de financiamento para 
construção e recuperação de hotéis. A rede hoteleira do Rio de 
Janeiro precisa menos de ser ampliada e mais de ser atualizada. 

Na maioria do casos, os hotéis aproveitaram os incentivos 
fiscais da década de 70 e muitos edifícios para fins de hotela-
ria foram construídos no Rio de Janeiro, mas a manutenção e a 
atualização das condições até de operação precisam ter um forte 
enfoque e, segundo o Ministro Luiz Barretto, isso vai sendo feito 
com a liberação de financiamento. 

Deputado Silvio Torres, certamente eu acho que nesse caso 
temos um coordenador que é sempre o Ministro Orlando Silva, 
mas eu sugiro que em cada caso haja um convite para que cada 
Ministro possa vir até aqui dar suas explicações. Eu acho que o 
Ministro Luiz Barretto vai ter muito a dizer.

O SR DEPUTADO SILVIO TORRES – Já estão todos convi-
dados. Foi aprovado o requerimento. 

O SR. MINISTRO MARCIO FORTES – Eu falei especifica-
mente em detalhes tudo o que foi necessário, e querendo, eu 
posso baixar mais detalhes, como no caso das obras, mas esses 
recursos para modernizar a hotelaria estão previstos, sim, no Mi-
nistério do Turismo. 

Quanto à qualificação da mão de obra, quero tratar de um 
assunto um pouco diferente: temos um volume muito grande de 
obras, e pelo interior falta muito insumo à mão de obra e temos 
que verificar a logística do insumo e a logística de mão de obra. 
São duas coisas diferentes. A capacitação está sendo feita pelo 
Sistema S, aumentando muito. 

Outra pergunta feita por alguém foi a seguinte: o pessoal da 
obra está regular? Essa é uma questão de fiscalização normal do 
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Ministério do Trabalho, porque qualquer licitação tem uma em-
presa privada fazendo a obra e só pode estar trabalhando quem 
está com a carteira assinada, porque não há outra hipótese de tra-
balho. É uma questão de fiscalização de rotina. A capacitação, sim, 
é importante, temos de treinar cada vez mais pessoas, não apenas 
técnicos como engenheiros e também a mão de obra até mais sim-
ples. As escolas técnicas estão sendo criadas pelo Presidente Lula, 
por intermédio do Ministério da Educação, e isso ajuda muito a 
ampliar a faixa de técnicos, como também a ampliação dos cursos 
de Engenharia porque as exigências são enormes. 

Há uma coincidência em minha vida. Onde eu tenho andado 
há sempre aumento de mão de obra. Quando eu fui da Agricultura, 
criamos a Rede Fiscal Federal Agropecuária porque tínhamos que 
colocar no campo fiscais que permitissem a exportação de alimen-
tos, ou carne ou produtos agrícolas, então nós tínhamos de contra-
tar gente por meio de concurso e, a partir daí, o Brasil é o maior ex-
portador mundial de alimentos. Quantos engenheiros agrônomos, 
quantos veterinários tiveram que se formar para poder atender? 
Então, graças a Deus, eu estou sempre entrando em movimentos 
crescentes da produção e aqui, no caso específico, há necessidade 
crescente de engenheiros, de técnicos e de mão de obra, até menos 
qualificada, para que as obras sejam levadas adiante.

A pergunta de V.Exa. é um pouco diferente sobre a qualifi-
cação, passa também pelo Ministério do Turismo. Qualificação 
em atendimento, seja em relação aos taxistas, seja em relação 
aos funcionários dos hotéis. É uma questão de treinamento do 
pessoal de hotelaria.

Agora, quero lembrar que sempre existem movimentos de vo-
luntários, pessoas voluntárias que podem ajudar na contratação 
periódica e temporária que se pode fazer para atendimento de 
turistas nessas áreas de táxis, recepção, aeroportos. Deve-se am-
pliar, e certamente essa é também uma preocupação do Ministro 
do Turismo Luiz Barretto.

Faltou alguma coisa? Acho que não. Ah! Sobre o legado das 
obras. Desculpe, Deputado, eu não falei sobre o assunto.

No caso da Copa do Mundo, o único projeto do Rio de Janeiro 
que está sendo apoiado é esse T5, um BRT que sai do aeroporto, 



ação
 parlam

en
tar

105
 Comissão de Turismo e Desporto

passa pela Penha e vai até à Barra. Esse vai ser um grande reforço 
especificamente na área da mobilidade. 

Quase formulo uma frase indelicada, dizendo que V.Exa. não 
tem ideia. V.Exa. tem ideia, sim, porque é Deputado e conhece 
bem o problema. Imagine quantas desapropriações estão sendo 
feitas nessa linha, porque é área densamente popular.

O SR. DEPUTADO SILVIO TORRES – Mas não é financiável.
O SR. MINISTRO MARCIO FORTES – Como? Não, ele vai 

fazer. Não, eu já disse que não é financiável antes, mas eu enten-
do que deva ter um valor aproximadamente de 300 milhões ou 
até 400 milhões de desapropriações que a Prefeitura do Rio de 
Janeiro vai fazer para levar adiante a obra. Está na contrapartida 
deles, e eles vão fazer.

V.Exa. tem ideia da complexidade, de como isso ajudará as pes-
soas que chegam ao Aeroporto Galeão e querem ir até a região 
hoteleira da Barra. Área em grande expansão, já pensando até nas 
Olimpíadas. É um legado de um evento para o outro. Esse tema 
será jogado com os outros temas que estão sendo discutidos. 

Ontem, tive uma reunião com o Presidente da República. Fa-
lamos sobre as Olimpíadas. Prestei informações, fiz uma exposi-
ção sobre os projetos do metrô, da saída de Ipanema até a Barra. 
Essa proposta que existe no momento, quando o compromisso 
para as Olimpíadas era simplesmente da Gávea até a Barra. O 
BRT da Transoeste, que seria um projeto da Prefeitura e outro 
projeto que seria a ampliação da Lagoa da Barra, duplicação do 
túnel e melhoria daquele escoamento com alguns mergulhões 
até chegar a Humaitá. São legados que ficariam para a cidade, no 
caso da Copa e no caso das Olimpíadas.

Amanhã estarei na Secretaria de Transportes, a partir de 
11h30, lá no Rio de Janeiro, para ser brifado com mais detalhes 
sobre a data do término dos planos, no caso das Olimpíadas, 
desse projeto a que me referi agora, do metrô que vai até a Barra, 
a data do término dos projetos básicos, que será em agosto do 
ano que vem, e o valor exato da operação, que deve ser 4 bilhões 
de obras e mais 1 bilhão de material rodante, com a entrada do 
setor privado.
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A disponibilização já está sendo feita pelo Governo do Estado, 
que já disponibilizou 300 milhões para início das obras do metrô 
da Gávea e deve estar vendendo alguns terrenos desapropriados 
pelo metrô. Isso deve proporcionar uma arrecadação de 700 a  
1 bilhão de reais para que a obra possa deslanchar. É uma obra 
importante que acabará ajudando: o que ficar pronto para a 
Copa, muito bem; e o que ficar da Copa para as Olimpíadas, vai 
ser usado também.

Amanhã, às 11h30, estarei na Secretaria de Transporte para 
ser brifado mais detalhadamente do que eu fui para a apresenta-
ção ao Presidente da República ontem. E o Presidente tem acom-
panhado. A pergunta foi: Quem é o peão? O peão é o Orlando, 
mas o maior peão é o Presidente, porque, além de tudo, ele gosta 
muito de futebol. Não fora isso... Como bom brasileiro, S.Exa. 
gosta de futebol. 

Discutimos esses temas porque não podemos errar. Já temos 
experiência do que aconteceu em 2007. Uma grande parte, na 
reta final, veio para o Governo Federal e nós queremos fazer com 
que as coisas andem, andem bem e haja o compromisso, o com-
promisso que eu relembrei aqui. Na ponta, a Prefeitura do gran-
de Estado que é responsável e, na ponta mesmo, quem vai fazer 
a obra é a empresa do setor privado. O dinheiro está disponível, 
ou seja, a não ser por questão técnica que possa parecer, não há 
motivo para atraso. Iniciada a obra, não deve haver motivo para 
problemas, porque o dinheiro existe e o fluxo é de financiamen-
to. Alguém pode dizer que está contingenciado, que não pode 
liberar, por hipótese de trabalho. É financiamento, dinheiro dis-
ponível do Fundo de Garantia, disponível mesmo.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Felipe Bornier) – Agradeço 
ao Sr. Ministro a clareza. 

Hoje, além da segurança, uma das maiores necessidades do 
Estado do Rio de Janeiro é a mobilidade, o transporte em massa. 
Tenho certeza de que V.Exa. está com o máximo de boa vonta-
de. Vamos encontrar uma solução para o nosso futuro. Só faltou  
definir sobre a proximidade com o Maracanã, se as favelas vão 
ser beneficiadas e quais as dificuldades em relação àquelas pes-
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soas que moram ao redor do estádio, quais serão as maiores difi-
culdades durante os jogos.

O SR. MINISTRO MARCIO FORTES – Esse é um assunto 
que o próprio Ministro Orlando falaria, mas permito-me acres-
centar porque participei de todas as negociações. Quando se fala 
em financiamento do estádio é do estádio e o seu entorno. Algu-
ma obra que possa ser feita, não é só a parte do estádio em si. É a 
urbanização em torno do estádio. Isso envolve garagens, os aces-
sos. No caso do Rio de Janeiro, especificamente do Maracanã, 
não é só a obra em si, há o entorno também, acesso pela Quinta 
da Boa Vista, pequenos viários serão construídos para resolver o 
problema. Muita coisa tem que ser feita ali.

Quanto a investimentos nas favelas, temos investimentos pe-
sados em boa parte do Rio de Janeiro, na região da Tijuca, do 
Rio Comprido. Pode-se ver placas do Ministério das Cidades em 
todo lugar. Há intervenções maiores que serão objeto agora do 
PAC 2. O Prefeito do Rio de Janeiro chegou a apresentar um pla-
no do Rio de Janeiro livre de favelas em 2016. O Rio de Janeiro 
trouxe propostas de ações. Cada um trouxe um número muito 
parecido, Estado ou Prefeitura, para as Olimpíadas, um número 
que totaliza 30 bilhões no conjunto. Isso envolve não somente 
mobilidade, mas a proposta do Prefeito do Rio de Janeiro livre 
de favelas em 2016. Independentemente disso, temos uma série 
de ações em curso no Rio de Janeiro, em “n” favelas. Pode-se ver 
as placas em tudo quanto é lugar. Algumas favelas não atendidas 
serão atendidas no PAC 2. Sempre aquele pleito de ver o que tem 
que ser feito em Andaraí, na Mangueira, etc. São favelas grandes. 
Vamos ver o que é necessário fazer.

Lembremos aqui que o Ministério das Cidades não impõe 
nada. O PAC 2 será igual ao primeiro. Chamaremos o Governo 
do Estado, o Prefeito da Região Metropolitana, todos juntos. 

Deputado Silvio Torres, quero lembrar o que aconteceu na 
discussão do PAC 1. Primeiro foi São Paulo. Uma coisa interes-
sante que gostaria de assinalar é o seguinte: chamamos o Go-
verno do Estado, veio a Companhia de Saneamento Básico do 
Estado de São Paulo (Sabesp), a empresa de urbanização, Com-
panhia de Desenvolvimento Habitacional e Urbano do Estado 
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de São Paulo (CDHU), os Prefeitos da Região Metropolitana. En-
tão, a parte do Estado fez a apresentação de saneamento, habi-
tação, etc. Apresentou objetos prioritários, datas, não sei o quê 
e tal. Éramos a Ministra Dilma e eu. Ela pediu que eu conduzis-
se. Concedi a palavra a cada Prefeito. Um lá disse assim: “Estou 
de acordo com a Sabesp, mas tem que incluir isso, que ela não 
incluiu. O prazo que eu quero é 2025. Gostaria de fazer agora, 
não sei o quê lá”. Disse outro Prefeito: “Não quero que essa água 
passe no meu Município”. Outro disse: “Eu quero que passe no 
meu Município.” Algo interessante é que chegou o momento em 
que eles fizeram um acordo, quase falaram bandeira branca. Dis-
seram: “Ministros, vamos dar uma parada. Hoje é uma quinta-
feira. Vamos marcar outra reunião terça-feira em São Paulo, que 
precisamos conversar mais”. Isso, repetiu-se em outras regiões 
metropolitanas. Significa que os Prefeitos, os Secretários, muitas 
vezes falam de política, mas falta ainda o ente da gestão da re-
gião metropolitana. Ficou claro. Pediram um tempo, uns quatro 
ou cinco dias, para eles conversarem. Quando fui para São Paulo, 
noventa por cento já estava acertado. Quem queria o quê, em 
que prazo, passa aqui, passa acolá, vai ser em consórcio ou não. 
Então, o procedimento vai se repetir. Vamos chamar o Governo 
do Estado, mesmo com a eleição, para discutir os projetos do 
PAC 2, e virão os Prefeitos que já estão com seu mandato.

Estamos definindo as regras finais de operação dos projetos. 
Estamos analisando se há necessidade de mandar ou não pro-
jeto ao Legislativo para o programa Minha Casa, Minha Vida, 
se tiver que fazer alguma alteração. Como disse o Ministro em 
sua exposição, queremos aperfeiçoar os projetos. A colaboração 
do Legislativo é fundamental, como foi no PAC. Tudo passa por 
aqui. Qualquer coisa nova tem que passar pelo Legislativo, tem 
que ser aprovada. Na operação, chamamos os Executivos locais. 
Deixei aberta a oportunidade de apresentarem de antemão os 
projetos. Sempre falo que mandem o projeto, não precisa ser o 
definitivo. Pode ser um estudo preparatório, para antevermos 
qual a necessidade de determinada região.

Na hora da discussão, o que vai valer é a apresentação do Pre-
feito, Governador, do Vice-Governador ou de quem estiver pre-
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sente, da empresa estadual ou municipal. São eles que vão trazer 
a proposta e nós iremos balizar o que pode ser feito. Pegamos 
as ideias e os valores principais, depois fazemos um somatório 
para ver quanto cabe, se o cobertor é grande ou não para colocar 
dentro dele e distribuir da maneira que tenhamos o maior resul-
tado possível para os maiores problemas e a maior quantidade 
de pessoas atendidas.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Felipe Bornier) – Concedo 
a palavra ao Deputado Eugênio Rabelo, do Partido Progressista 
(PP) do Ceará.

O SR. DEPUTADO EUGÊNIO RABELO – Sr. Presidente, 
Felipe Bornier, meu caro amigo Marcio Fortes, Vice-Presidente 
do Partido Progressista, é uma honra muito grande comparecer a 
esta reunião — e peço desculpas por não ter acompanhado desde 
o início, mas estava em outra audiência.

Acompanhei o restante da sua fala sobre o PAC nas cidades 
e nos Estados. Parabenizo V.Exa. por ter me chamado no seu 
Ministério e incumbido a mim os PACs do Ceará e todos os pro-
jetos. Estou muito feliz, nesta ocasião, pela determinação e per-
formance de V.Exa. Parabéns, Ministro Marcio Fortes.

Especificamente sobre a Copa do Mundo e a acessibilidade, 
V.Exa. já está tomando providências e liberando recursos para as 
capitais. Sem sombra de dúvidas, sou testemunha disso.

Para não nos alongarmos, pois já estamos no final da audiên-
cia, sobre a mobilidade urbana da Capital do Ceará, Fortaleza, 
além do Metrô de Fortaleza (Metrofor), o que V.Exa. pode nos 
dizer, já que a cidade se encontra em um verdadeiro caos?

Sei que V.Exa. falou dos casos do Rio de Janeiro e de São Pau-
lo, mas Fortaleza também irá sediar a Copa do Mundo e está com 
esse grande problema. Gostaria que V.Exa. fizesse essa explana-
ção, para que eu possa levar ao Governo do Estado e à Prefeitura 
as providências que serão tomadas o mais rápido possível pelo 
Ministério para ficarmos tranquilos na Copa de 2014.

Obrigado, Sr. Presidente.
O SR. MINISTRO MARCIO FORTES – Obrigado pelas pa-

lavras, Deputado Eugênio Rabelo. Falei antes de Fortaleza, sim. 
Falei bem.
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O SR. DEPUTADO EUGÊNIO RABELO – Olhe, sou alvine-
gro e vou ser solidário agora aos tricolores.

O SR. MINISTRO MARCIO FORTES – Obrigado, hoje à 
noite temos que torcer.

Falei de Fortaleza, sim, inclusive dizendo que temos somente 
duas cidades com VLTs: Brasília e Fortaleza.

Fortaleza, sim, foi mencionada. Temos projetos lá, projetos não 
só de VLTs, mas também de BRTs. Temos o VLT Parangaba-Mucuri-
pe, que vem da região hoteleira e vai parar em Mucuripe, entrosan-
do-se com outros modais. Temos o BRT Corredor Norte/Sul.

O SR. DEPUTADO EUGÊNIO RABELO – Mobilidade sobre 
rodas ou sobre trilhos?

O SR. MINISTRO MARCIO FORTES – VLT é o bondinho, é 
sobre trilhos. Temos o BRT que é um ônibus em corredor fechado, 
como se fosse um metrô sobre pneus, os BRTs Dedé Brasil, Raul 
Barbosa, Alberto Craveiro e Paulino Rocha. Há quatro BRTs e esta-
mos fazendo também as estações de metrô Padre Cícero e Montese.

Independentemente dos grandes investimentos que temos lá 
com o Metrofor, estamos levando adiante as obras, juntamente 
com o Governo do Estado.

O SR. DEPUTADO EUGÊNIO RABELO – Ministro, quais 
são os trechos sobre trilhos, por favor?

O SR. MINISTRO MARCIO FORTES – O VLT é Parangaba-
Mucuripe. Há aqui um mapa de Fortaleza, se quiser posso mos-
trar com prazer.

No mapa, vemos o VLT em azul.
O SR. DEPUTADO EUGÊNIO RABELO – De Mucuripe até 

o Castelão?
O SR. MINISTRO MARCIO FORTES – Ele vem de Mucuri-

pe até Parangaba e se entrosa com os outros modais, os BRTs que 
faremos. Aqui, vê-se o BRT Dedé Brasil, o BRT Craveiro e o BRT 
Raul Barbosa. Estão todos os três aqui.

Em cima disso, ainda temos um BRT Norte-Sul. Vão dizer: Mas 
estão em paralelo com o VLT? Sim, mas um é paradouro e o outro 
é direto. Um é non-stop, sem paradas; e o outro é stop, com para-
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das. Esse é um grande eixo, independentemente do que estamos 
fazendo nas obras do Metrofor. Temos uma grande presença lá.

O valor total de investimentos alocado para Fortaleza é de 
562 milhões. Estamos financiando 414 milhões e Fortaleza está 
entrando com 5% do valor final do projeto.

O SR. DEPUTADO EUGÊNIO RABELO – Obrigado, Sr. Mi-
nistro.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Felipe Bornier) – Obrigado, 
Sr. Ministro.

O SR. MINISTRO MARCIO FORTES – Desculpe interrom-
per, mas quero registrar que nesse caso o VLT é feito no Brasil. 
Destaco que parte dele é feita e montada em seu Estado, Ceará, 
no Cariri, em uma empresa brasileira que inclusive já ganhou 
licitações.

O SR. DEPUTADO EUGÊNIO RABELO – Inclusive, recen-
temente foi inaugurado um trecho.

O SR. MINISTRO MARCIO FORTES – Exatamente. E, den-
tro da CBTU, há outra licitação no Nordeste, que a empresa ga-
nhou. Então, o Estado de V.Exa. também contribui com material 
rodante. Apenas não digo o nome da empresa para não falarem 
que estou fazendo propaganda.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Felipe Bornier) – Informo 
aos Srs. Parlamentares que foram distribuídas cópias da ata da 
presente reunião de audiência pública. Dessa forma, indago ao 
Plenário se há necessidade de leitura da ata.

 O SR. DEPUTADO SILVIO TORRES – Solicito a dispensa 
da leitura da ata, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Felipe Bornier) – Dispensa-
da a leitura da ata, a pedido do Deputado Silvio Torres.

Em discussão a ata. 
Não havendo quem queira discutir, coloco a ata em votação. 

Os Srs. Deputados que a aprovam permaneçam como se acham.
Aprovada a ata.
Não havendo mais quem queira fazer uso da palavra, agrade-

ço ao ilustre Ministro das Cidades, Marcio Fortes a participação. 
Está encerrada a reunião.
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Audiência Pública para Debater  
a Situação dos Estados-sedes  
da Copa do Mundo de 2014

Deputada Professora Raquel Teixeira e Ministro Orlando Silva.

Foto: Akimi Watanabe

Audiência pública realizada em conjunto com a Comissão de 
Fiscalização Financeira e Controle, em 19 de maio de 2010, para 
debater a situação dos Estados que serão sede da Copa de 2014, 
em relação ao planejamento orçamentário, à situação das obras 
dos estádios, ao atendimento às exigências da FIFA, ao equacio-
namento dos gargalos relativos à infraestrutura aeroportuária e 
à possibilidade de redução do quantitativo das cidades-sede da 
Copa do Mundo 2014.

Convidado:
Orlando Silva – Ministro de Estado do Esporte
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A SRA. PRESIDENTA (Deputada Professora Raquel Teixeira) – 
Boa tarde a todos. 

Na qualidade de Presidenta da Comissão de Turismo e Des-
porto, declaro aberta esta audiência pública, em atendimento 
aos Requerimentos nos 213, 216, 220, 225, 231, 235 e 305, de 
2010, com a finalidade de debater sobre a situação dos Estados 
que serão sede da Copa de 2014, em relação ao planejamento 
orçamentário, à situação das obras (reforma e construção) dos 
estádios nas cidades-sede; ao atendimento às exigências da FIFA 
para que a Copa de 2014 caracterize-se como ecologicamente 
correta; ao equacionamento dos gargalos que comprometem a 
infraestrutura aeroportuária do País; e à possibilidade de redução 
do quantitativo das cidades-sede da Copa do Mundo 2014.

A presente audiência pública visa atender às demandas dos 
Deputados desta Comissão, no sentido de possibilitar primor-
dialmente o exame de todas as questões relativas à Copa do 
Mundo de 2014, com a máxima e necessária objetividade. Para 
tanto, aglutinamos todos os requerimentos sobre convite ao Mi-
nistro do Esporte, Sr. Orlando Silva, a quem passamos todos eles. 
Por isso citei tantos requerimentos. 

Agradeço a todos a presença. 
Informo aos Parlamentares que, uma vez encerrada a audiên-

cia pública com o Ministro, teremos uma rápida reunião ordiná-
ria para votar algumas questões da pauta.

Com muita alegria, desde já agradecendo ao Ministro Orlando 
Silva a presença, passo a palavra a S.Exa., que terá o tempo neces-
sário para fazer sua exposição.

Após a exposição do Ministro, irá circular a folha de inscrição, 
e a palavra ficará aberta a todos os Parlamentares.

Lembro ainda que esta é a terceira reunião que fazemos com o 
Sr. Ministro. Já estiveram aqui os Ministros Luiz Barretto e Mar-
cio Fortes. De modo que esta Comissão se sente agradecida e 
contemplada na tarefa de explicar, justificar, cobrar, bem como 
é parceira da Copa, dos jogos do Brasil. Queremos essa sinergia 
de forças. 

Com a palavra o Sr. Ministro Orlando Silva.
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O SR. MINISTRO ORLANDO SILVA – Boa tarde.
Agradeço o convite à Deputada Professora Raquel Teixeira, 

minha querida amiga, mestre da política, da conduta, grande 
Parlamentar. Cumprimento V.Exa. pela eleição para a presidên-
cia desta Comissão de Turismo e Desporto. Espero que faça belo 
trabalho à frente dessa nova missão, da qual sei que contará com 
a participação e o apoio de todos os membros. Aproveito ainda 
para saudar os Deputados presentes.

Informo que não poderei ficar até o final da tarde. Meu tempo 
será restrito, tendo em vista que, às 17 horas, preciso me deslocar 
para o Rio de Janeiro, para dar sequência à agenda dos trabalhos 
com a comissão do COI, responsável pela coordenação dos Jogos 
Olímpicos Rio 2016, que desde segunda-feira está em visita ao 
Brasil e ficará até amanhã. 

A SRA. PRESIDENTA (Deputada Professora Raquel Teixeira) – 
Ministro, desculpe interrompê-lo. Podemos combinar sua perma-
nência até às 15h30, para que todos possamos nos situar?

O SR. MINISTRO ORLANDO SILVA – Positivo.
A SRA. PRESIDENTA (Deputada Professora Raquel Teixeira) – 

Obrigada.
O SR. MINISTRO ORLANDO SILVA – Agradeço a V.Exa.
Vou procurar ser muito objetivo e abordar a agenda para a 

qual fui convidado pela Deputada Professora Raquel Teixeira. 
Os pontos pautados pela Presidência são: medidas adotadas 

para a organização da Copa de 2014; situação dos Estados que 
serão sede da Copa de 2014; obras e planejamento orçamentá-
rio da Copa de 2014; estágio das obras dos estádios e das arenas 
das cidades-sede; e atendimento às exigências pautadas pela FIFA 
quanto à sustentabilidade ambiental e gargalos. Vamos tratar 
particularmente de um gargalo central que existe na Copa se-
gundo nossa visão. 

Esses os pontos pautados pela Presidência da Casa a partir 
de audiência e de oitivas aos Parlamentares que formularam os 
requerimentos. 

Abro um parêntese para registrar a presença do nosso eterno 
Presidente da Comissão, Deputado Afonso Hamm.
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Antes de entrar propriamente na pauta, faço o registro da re-
levância dos eventos mensurados num estudo de impacto econô-
mico da Copa do Mundo no Brasil. Nós buscamos os mesmos mo-
delos econométricos utilizados nas últimas edições na Alemanha, 
na Coreia, no Japão, na França para medir e projetar o impacto 
econômico que a Copa do Mundo pode ter em nosso País. 

Apenas um cheiro, para usar a expressão dos pesquisadores, 
para que os senhores tenham dimensão, Deputado Paulo Lusto-
sa, do impacto que pode causar a Copa em nosso País.

Hoje é possível identificar investimentos diretos da ordem de 
47 bilhões de reais, sendo 23 bilhões de reais de investimentos 
em infraestrutura civil, 10 bilhões de reais em serviços de vários 
temas. Devem ser gerados 3,9 bilhões de reais com o adicional 
de turistas internacionais que virão ao Brasil durante a Copa, 
sendo 5,5 bilhões de reais de recursos com o adicional de quase 
3 milhões de turistas nacionais e 600 mil de turistas internacio-
nais que circularão no Brasil durante a realização do evento. Isso 
produzirá um incremento no consumo de 5 bilhões de reais.

A recirculação na economia produzirá poderoso impacto, que 
vai muito além dos 47 bilhões, porque cada investimento ativa 
cadeias produtivas, que geram recirculação de recursos da econo-
mia e gerarão somente de impostos para o Brasil algo em torno 
de 16 bilhões de reais.

Esse é um mero registro. Outro dia poderemos fazer apresen-
tação detalhada sobre o estudo do impacto econômico, cadeia 
por cadeia produtiva, para demonstrar a relevância desses even-
tos para o Brasil.

O melhor é que se geram empregos. Mais de 300 mil empre-
gos permanentes, de 2009 a 2014, e quase 400 mil empregos 
temporários, em 2014, serão gerados com a realização da Copa 
do Mundo no Brasil.

Faço questão de deixar esses números à disposição dos Srs. Par-
lamentares. Posso oferecer depois, Deputada Professora Raquel 
Teixeira, o conjunto do estudo para análise, crítica, discurso e po-
sicionamento. 

Entro agora no foco da pauta para o convite que recebi: anda-
mento das ações para a Copa.
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Primeiro, iniciativa muito importante aconteceu no dia 13 de 
janeiro de 2010. Alguns Parlamentares presentes nesta sala esti-
veram numa solenidade no Palácio Itamaraty, que contou com 
a participação dos doze Governadores dos Estados onde haverá 
jogos da Copa do Mundo e de onze Prefeitos de capitais. Todos 
vieram a Brasília e firmaram um pacto com o Governo Federal, 
pacto que chamamos de Matriz de Responsabilidades. Esse, para 
nós, é o ponto de partida central da preparação da Copa do Mun-
do no Brasil.

A data de 13 de janeiro foi a possível de agrupar agenda de 
tantas personalidades, mas desde maio de 2009, quando a FIFA 
decidiu as cidades-sede, iniciamos uma rodada de negociações, 
que contou, pelo menos em duas oportunidades, com a partici-
pação de Prefeitos e de Governadores em reuniões individuais, 
obviamente, para fazer a seleção de projetos que compõem essa 
Matriz de Responsabilidades. Depois vou abrir um pouco mais 
projetos por áreas sensíveis e importantes.

Esse é o tema básico. Essa Matriz está disponível na Internet, 
para acompanhamento da sociedade brasileira, de modo que a 
transparência seja a marca da preparação dessas iniciativas.

Na Matriz fixamos as ações prioritárias para a Copa, as respon-
sabilidades de cada ente governamental, os prazos definidos, os 
orçamentos que esses investimentos exigem para sua efetivação.

Esse é o conteúdo da Matriz. Evidentemente que ela pode ser 
atualizada com novos temas pactuados entre os governos, que 
passam a ser aditivados à Matriz original. A liberação dos recursos 
passou a acontecer apenas após a formalização dessa Matriz e, é 
claro, dos atos administrativos consequentes, das cartas-consulta, 
das assinaturas de convênios, de contratos, que é a fase em curso. 

Essa Matriz permitiu também a indicação de responsável por 
cidade e por Estado. Os responsáveis por cidades e por Estado 
junto com o Governo Federal passaram a compor o que chama-
mos de Comitê de Responsabilidade, que faz monitoramento do 
cumprimento dessa Matriz, que é a base para o sistema de moni-
toramento dos investimentos para a Copa.

Portanto, diria que um ponto de partida fundamental para a 
preparação da Copa do Mundo de 2014 é o pacto firmado entre 
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as cidades, os Estados e o Governo Federal, definindo atribui-
ções de cada um desses entes, responsabilidades orçamentárias, 
cronogramas, tudo ofertado à sociedade para que haja a possi-
bilidade de fiscalização e acompanhamento, em tempo real, da 
execução desses investimentos. 

Foi feita uma opção de modelo de governança. A Copa do 
Mundo é um evento que tem certa complexidade porque o Brasil é 
uma federação. As cidades, os Estados e a União têm competências 
delimitadas pela lei, muitas delas irrenunciáveis, e é importante 
um processo muito integrado de coordenação dessas iniciativas. 

O caminho que escolhemos foi o de estruturar o projeto da 
Copa em câmaras temáticas. Nós o organizamos em nove câma-
ras temáticas que, no plano federal, tem o Ministério líder e tem 
uma articulação interfederativa, sobre a qual falarei a seguir.

As câmaras temáticas são: infraestrutura, coordenada pela 
Casa Civil, que é o Ministério líder dessa câmara temática; es-
tádios, coordenados pelo Ministério do Esporte; segurança, 
pelo Ministério da Justiça; saúde, obviamente, pelo Ministério 
da Saúde; meio ambiente e sustentabilidade, pelo Ministério 
do Meio Ambiente; desenvolvimento turístico, pelo Ministério 
do Turismo; promoção comercial e inovação tecnológica, pelo 
Ministério do Desenvolvimento Indústria e Comércio; cultura e 
educação, pelo Ministério da Cultura, e transparência, pela Con-
troladoria-Geral da União. 

Esses Ministérios líderes coordenam subgrupos, porque há 
um grande comitê interministerial coordenado pelo Ministério 
do Esporte. Seria ingovernável se reuníssemos sempre os dezoito 
Ministérios para tratar desses temas. Então, há subgrupos que se 
reúnem com o Ministério líder ao qual me referi.

Alia-se a essas câmaras temáticas a representação das cidades 
e dos Estados, também por tema, para tratar da operação das 
iniciativas de cada um desses itens. Compete ao Comitê de Res-
ponsabilidade, com a participação das cidades, dos Estados e do 
Comitê Interministerial preparar o que nós chamamos de plano 
diretor ou plano estratégico, que será anunciado à sociedade bra-
sileira, após a realização do Mundial de 2010, na África do Sul. 



ação
 parlam

en
tar

119
 Comissão de Turismo e Desporto

Portanto, esse é o modelo de governança que procura ter um 
traço, uma dinâmica federal, do que compete ao Governo Federal, 
mas é interfederativo, porque seria ingovernável preparar a Copa 
sem a participação das cidades e dos Estados. O objetivo, o produto 
final desse esforço, é ter o plano estratégico das ações do Governo 
brasileiro para a preparação do Mundial. 

Ainda um aspecto gerencial. Tratei aqui da Matriz de Respon-
sabilidades que já fixou os projetos prioritários. O plano diretor, 
o plano estratégico, vai ampliar essa Matriz de Responsabilida-
des, que vai ser o conjunto de iniciativas. Há uma abordagem 
gerencial que se estrutura nessa sistemática. 

Há um sistema de monitoramento de todo o processo da 
Copa, que está no ar, está rodando, está funcionando. Já fizemos 
o trabalho de capacitação de agentes locais, das cidades e dos 
Estados, para alimentar esse sistema. 

Presidenta Raquel, também creio que deve ser oferecido para 
monitoramento, por parte do Congresso Nacional, o acesso a 
essas informações gerenciais. Em âmbito local, cada item é infor-
mado para esse sistema por gestores locais, e há participação de 
equipes do Governo Federal em diálogo com os comitês locais. 

Essa base de dados serve para o trabalho de monitoramento 
das ações que vão permitir verificar o cumprimento de cronogra-
mas e a evolução de medidas administrativas.

Pergunto, por exemplo: um empreendimento de mobilidade 
urbana está em que fase? Está na fase de consulta na Caixa Econô-
mica Federal? Está na fase de contratação? A licitação da obra está 
em curso? Foi feito contrato? Tem medição? Já foi feito o paga-
mento? O objetivo é ter um mecanismo de monitoramento geren-
cial para que possamos identificar dificuldades, atrasos e gargalos e 
agir antecipadamente, antes de crises serem criadas por não cum-
primento do que ficou estabelecido. Portanto, é um sistema que 
parte da informação local, do monitoramento federal, que atua no 
sentido de garantir a solução de cada um desses problemas. 

Outra informação importante diz respeito ao atendimento 
às garantias oferecidas à FIFA e outras medidas legais correlatas 
quando da escolha do País para a sede dos Jogos Olímpicos. Fo-
ram onze garantias firmadas pelo Governo do Brasil com a FIFA 
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sobre vários temas, que vão desde temas simples, como hinos 
e bandeiras — os senhores se recordam de que, na Copa de 58, 
quando o Brasil foi campeão, não havia a bandeira do País; é um 
detalhe —, facilidade de acesso a vistos de trabalho para pro-
fissionais que temporariamente estarão aqui exercendo as suas 
funções, até temas um pouco mais complexos que envolvem, 
por exemplo, matéria tributária. 

A respeito dessas garantias, vou falar sobre temas que são 
mais urgentes e relevantes. Primeiro, o tema dos tributos. Hou-
ve um processo, durante um ano, de discussão e negociação do 
Governo do Brasil com a FIFA. A FIFA apresentou uma sugestão 
de isenções tributárias. O Governo brasileiro, levando em conta 
a Constituição Federal, o que já está disponível na nossa legis-
lação, e os interesses econômicos do País, apresentou uma con-
traproposta à FIFA e um processo de negociação se estabeleceu.

Neste ano de 2010, tivemos uma primeira reunião com a par-
ticipação de Jérôme Valcke, Secretário-Geral da FIFA. Três meses 
depois, na segunda rodada com o staff da FIFA, inclusive com a 
participação do Secretário-Geral, nós concluímos um acordo so-
bre sistemática de isenções tributárias para a FIFA e seus parceiros.

Esse projeto de lei, rigorosamente, Deputada Professora Raquel 
Teixeira, está pronto, aguardando apenas a assinatura do Presi-
dente da República para envio ao Congresso Nacional. Esse pro-
jeto prevê — se pudesse falar de maneira superficial, panorâmica 
e isenta, a FIFA e os seus parceiros, o comitê local organizador 
dos Jogos Rio 2014, o Comitê local da Copa 2014, e a emissora 
anfitriã que tem a responsabilidade da geração das imagens para o 
mundo — a isenção de todos os tributos. Essa é a essência do pro-
jeto: isenção tributária. Esse projeto será examinado por esta Casa. 
Espero que, no tempo breve e necessário para o exame criterioso 
e cuidadoso, possamos ter convertido em lei essa iniciativa que é 
muito importante. Imagino ser questão de dias a chegada desse 
projeto a esta Câmara dos Deputados.

Uma segunda questão, que também foi objeto de muita polê-
mica, diz respeito à desoneração de tributos para construção ou 
reforma de estádios, de arenas. Houve uma demanda por parte 
das cidades que receberão os jogos da Copa que construirão ou 
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reformarão arenas. Promovemos um debate, durante um ano, 
no âmbito do Ministério da Fazenda. A posição do Ministério, 
da Receita, portanto, do Governo brasileiro, é no sentido de 
que essa medida desoneradora seria dispensável em função das  
alíquotas dos itens ligados à construção civil estarem pratica-
mente zeradas e serem medidas de combate à crise e o impacto 
aqui seria diminuto. 

Houve um processo, que não vem ao caso fazer uma crôni-
ca aqui, envolvendo o Conselho Nacional de Política Fazendá-
ria (Confaz), secretarias municipais, diria também um gesto de 
beneplácito, um gesto positivo da área econômica do Governo 
que, ao fim e ao cabo, permitiu a produção dessa desoneração 
para construção ou reforma das arenas. Essa questão também 
será objeto de projeto que deve ser encaminhado a esta Casa 
para exame e aprovação. Está na fase final de elaboração no Mi-
nistério da Fazenda.

Uma questão importante — referente a um tema muito sensí-
vel que já foi objeto de crítica por parte do comitê local da FIFA 
— diz respeito ao problema de infraestrutura aeroportuária. 

Esse é um assunto que rigorosamente não tem a ver com 
a Copa do Mundo, mas com as necessidades do Brasil. Quem 
acompanha os dados do turismo sabe que o crescimento do tu-
rismo interno e do turismo internacional têm sido muito inten-
sos no Brasil, nos últimos anos. Há uma pressão, uma demanda 
maior por infraestrutura aeroportuária.

Chamo atenção dos Srs. Parlamentares para esse tema, que 
é sensível. O Presidente Lula entendeu por bem incorporar — 
numa Medida Provisória (MP) que já chegou a esta Casa e que 
trata de temas relativos à organização governamental para os Jo-
gos Olímpicos — autorização para que a União participe de um 
consórcio interfederativo com a cidade e com o Estado do Rio 
de Janeiro.

O Presidente Lula entendeu por bem e por adequado — le-
vando em conta que a Copa do Mundo acontece antes dos Jogos 
Olímpicos, levando em conta que no tema infraestrutura, aero-
portos é o mais sensível e delicado, levando em conta que o prazo 
é absolutamente exíguo para o cumprimento dos investimentos 
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que a Infraero pretende realizar —, neste caso, um rito mais sim-
plificado e um rito direto das compras governamentais dos con-
tratos para infraestrutura e para serviços, que estavam pensados e 
trabalhados para os Jogos Olímpicos, fossem incorporados para a 
Copa do Mundo, no quesito aeroportos.

A Medida Provisória já está disponível nesta Casa, mas se 
a senhora me permite, Deputada, faço questão de registrar os 
principais temas que buscam acelerar o processo de contratação 
para infraestrutura aeroportuária. Primeiro, há inversão das fases 
da licitação. Primeiro faz-se avaliação de preço e, a partir daí, 
da documentação e dos aspectos técnicos. Qual o objetivo? Ga-
nhar tempo. Por quê? Por vezes, numa concorrência, há inúme-
ros participantes. Checa-se a documentação de cada um deles, 
checa-se e avalia-se o projeto detalhadamente de cada um deles 
e, ao final, apenas vai para a fase de preço, que é quase sempre 
decisiva, é principal.

Com essa inversão, quem ganhar no preço passa a examinar 
os aspectos formais. Se os aspectos formais, a contratação, tive-
rem sido cumpridos, realiza-se. Essa é uma medida para que os 
procedimentos sejam agilizados.

Segunda observação, segundo item previsto: a ampliação da 
possibilidade de pregão. Na nossa opinião, o pregão eletrônico é 
uma boa experiência para a gestão administrativa. Muitas cida-
des, muitos Estados já têm uma generalização maior da utiliza-
ção dos pregões, que é um processo mais sumário, mais rápido, 
mais célere e tem dado resultados econômicos muito importan-
tes para as cidades e para os Estados. É uma segunda observação 
que considero pertinente e muito importante.

Terceiro, a possibilidade do que se chama experiência inter-
nacional: contratação integrada. Ou seja, pode-se contratar da 
fase do projeto básico à fase da execução da obra, de maneira 
integrada.

Também aqui há um ganho de tempo importante, porque não 
se licita e contrata primeiro o projeto básico para, em sequência, 
fazer projeto executivo e, em seguida, a contratação do empreen-
dimento. Simplificam-se essas etapas. 
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Uma quarta observação: o sistema de recursos. Isso porque 
nos inspiramos num sistema dos pregões e que há apenas uma 
fase de recursos. Também uma medida que visa simplificar o rito 
e o processo de execução desses contratos.

Estou falando isso — não era a pauta proposta pela Deputada 
Professora Raquel Teixeira — porque tive o trabalho de abrir esses 
itens. Evidentemente os senhores terão oportunidade de exami-
nar, no pormenor, cada uma dessas iniciativas. Mas me dei ao 
trabalho de fazer isso, para evitar que distorções possam formar e 
criar ondas, criar uma repercussão que não corresponda ao obje-
tivo estabelecido.

Hoje, por exemplo, o importante Jornal do Brasil colocou na 
sua principal chamada que a proposta é acabar com licitações, 
fazer contratos sem licitação.

Na verdade, a Lei n. 8.666, de hoje, já prevê quando o contrato 
sem licitação pode ser feito ou quando ele é inexigível. Há previ-
são legal para isso, mas o que estamos propondo é estabelecer pa-
râmetros, critérios objetivos, testados em alguns casos em outros 
níveis de governo, para enfrentar a dificuldade de prazos, os for-
malismos, e há garantias de salvaguardas para o interesse público.

Esse tema não está na pauta, mas faço questão de registrar 
essa questão aqui, porque o tema aeroportos é sempre sensível, 
sempre criticado, crítico e importante para a Copa do Brasil. So-
mos um continente e não há alternativa para circular neste País 
a não ser pelos aeroportos. Por isso, a necessidade de ter melhor 
infraestrutura.

Essa Medida Provisória n. 489, assinada no dia 12 de maio e 
publicada no dia 13 de maio, prevê esse mecanismo importante 
para enfrentar gargalos.

Os projetos mapeados para infraestrutura dizem respeito a es-
ses dados que os senhores já conhecem.

Neste quadro, a parte azul escura representa o orçamento  
federal; a azul clara, o financiamento federal; e a branca, os re-
cursos locais, da Prefeitura ou do Estado. Eu não abri os detalhes.

Esse plano de investimento já está na matriz estádios e mobi-
lidade urbana. Os senhores conhecem os números. Se for preciso 
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detalhe, eu posso fazê-lo depois. Também podemos detalhar, em 
seguida, os projetos de mobilidade urbana.

Um bilhão de reais é o financiamento do BNDES para a mo-
dernização e a ampliação da rede hoteleira. 

Portos. Os sete portos do Brasil são essencialmente terminais 
turísticos.

Aeroportos. Há plano da Infraero para os quatorze aeroportos. 
Serão investidos o total de 24 bilhões de reais nos aeroportos 
brasileiros na preparação da Copa.

Vai ser adicionado a esses investimentos o que for feito em 
segurança pública, o que vai exigir uma ação integrada dos três 
níveis de governo.

Infraestrutura de telecomunicações. O Brasil tem hoje um 
bom patamar de infraestrutura de telecomunicações, mas é uma 
área com muita inovação. Aguardamos especificações técnicas 
da FIFA para ver o plano de investimento em infraestrutura.

Infraestrutura turística — diz respeito a parques, a sinalização 
das cidades, que também é uma forma de aproveitar melhor esse 
evento turístico.

Qualificação profissional e saúde são temas de serviços impor-
tantes para o sucesso desses eventos.

Se os senhores observarem este mapa, verão a situação dos 
estádios.

Primeira informação importante: a FIFA, neste instante, já 
aprovou projetos dos estádios de Manaus, Cuiabá, Brasília, São 
Paulo, Curitiba, Porto Alegre e Belo Horizonte. As demais, Forta-
leza, Natal, Recife, Salvador e Rio de Janeiro, vivem fase de ava-
liação, porque, nesse momento, como os senhores sabem, a FIFA 
faz um city tour, faz uma circulação nas cidades para avaliar tec-
nicamente os projetos. Portanto, essa é a primeira informação.

Ao lado, estão nos valores de investimento nesses estádios, 
que variam de 515 milhões de reais, em Manaus, a 426 milhões 
de reais, em Belo Horizonte. São valores de investimento desses 
estádios. É um quadro desigual quanto à situação de obras.
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Em Manaus, Cuiabá e Belo Horizonte as obras já foram inicia-
das. Brasília e Fortaleza estão na fase de contratação. Em Recife 
os serviços já estão contratados.

Salvador está em fase de licitação de recursos. Rio de Janeiro 
ainda não lançou seu edital. Natal já lançou o seu edital. Ou seja, 
é desigual a situação das cidades, mas todas elas têm tido evolu-
ções importantes. 

Há três meses cheguei a falar que o sinal amarelo estava aceso 
para o item estádios. Estávamos muito preocupados com o an-
damento das obras dos estádios. Diria que o ritmo talvez ainda 
não seja o desejável, mas há uma evolução significativa por parte 
das cidades. Creio que é um saldo positivo dessa fase. Há uma 
evolução e avanços importantes nas cidades. Essa vistoria que 
a FIFA está fazendo vai mostrar, ao final de maio, que avanços 
expressivos foram obtidos.

O quadro seguinte mostra o conjunto de projetos de mobili-
dade urbana. Vou fazer uma panorâmica, porque o meu colega 
Marcio Fortes esteve aqui, e imagino que deve ter detalhado cada 
um dos investimentos. São 53 projetos de mobilidade urbana, 
com investimento de pouco mais de 11,5 bilhões de reais. Parte 
disso, financiamento federal, outra parte, recursos locais. Ali, na 
última coluna, há informação de qual é a intervenção principal. 
Na maioria dos casos, há BRTs, são corredores de ônibus, os cor-
redores inspirados naquele modelo de Curitiba, que Jaime Lerner 
inventou e projetou para todos. São importantes os empreendi-
mentos sobre trilhos, monotrilhos, VLTs para a sustentabilidade 
ambiental. Os projetos foram selecionados levando em conta a 
conexão das áreas funcionais da Copa, a viabilidade econômica 
e a integração dos vários modais de transporte. 

Aqui, todos os projetos praticamente já passaram da fase de 
consultas. Alguns já estão autorizados para contratação de obras, 
alguns já têm obras contratadas. O que existe de pendência é 
pendência formal que, imagino, vai nos permitir entrar no se-
gundo semestre de 2010 num ritmo mais efetivo de preparação 
desses investimentos.

O quadro-síntese seguinte mostra uma igualdade entre as 
regiões que guarda uma certa proporção: população, desafios  
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urbanos com o montante de investimentos que cada cidade vai 
receber. Todas as cidades foram contempladas. Oitenta e cinco 
por cento dessas obras estão vinculadas a BRTs e a transporte 
sobre trilhos, como me referi.

Tenho uma preocupação que já manifestei com as cidades: é 
preciso valorizar aspecto de gerenciamento de tráfego, a inteli-
gência no tráfego. Creio que ainda está subestimado nesse pro-
jeto, mas este é um tema que, espero, no processo de preparação 
para a Copa, possamos aperfeiçoar porque há impacto positivo 
em mobilidade urbana.

Uma ação importante em andamento diz respeito à promo-
ção. Os senhores sabem que uma das oportunidades fundamen-
tais desses eventos é a promoção que o País faz no mundo intei-
ro. A Copa é o evento de maior repercussão midiática do planeta. 
Pensando nisso, haverá, na África, onde receberemos o bastão 
da África do Sul, uma forte ação promocional. O Brasil não pode 
fazer promoção da Copa enquanto não passar a Copa da África 
do Sul. Portanto, no dia 8 de julho, na Cidade de Joanesburgo, 
na Casa Brasil, faremos a apresentação da logomarca da Copa 
do Brasil, em 2014. A partir daí haverá uma série de iniciativas 
para a promoção da Copa em nosso País. A Casa Brasil será um 
espaço partilhado pelo Governo Federal, pelos Estados e pelas 
cidades. Trata-se de uma iniciativa do Governo Federal para ar-
ticular e potencializar as cidades, porque cada cidade tinha um 
planinho de promoção, mas não faria sentido. Seria melhor ali-
nhar todos em torno da marca Brasil. O Ministério do Esporte, 
o Ministério do Turismo, por meio da Embratur, o Ministério do 
Desenvolvimento, Indústria e Comércio, por meio da Agência 
Brasileira de Promoção de Exportações e Investimentos, e o Mi-
nistério da Ciência e Tecnologia, por meio da Financiadora de 
Estudos e Projetos (Finep), são os parceiros dessa realização. Te-
remos o apoio importante dos Ministérios da Cultura, das Rela-
ções Exteriores, da Secretaria de Comunicação da Presidência da 
República (Secom-PR), que está trabalhando a ideia de marca e 
de imagem. Lá, haverá espaço para as cidades se apresentarem ao 
mundo inteiro, que estará na África do Sul, teremos espaços para 
rodada de negócios, para empresários brasileiros e estrangeiros, e 
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teremos espaço para fazer promoção de turismo e de inovação da 
capacidade de pesquisa e de inovação da ciência do nosso País. 

Lá também haverá uma parceria importante com o comitê 
local. Por isso, escolheram fazer lá o anúncio dessa logomarca. 
Esse evento deverá contar com a participação do Presidente Lula; 
do Presidente da África do Sul, Jacob Zuma; do Presidente da 
FIFA, Joseph Blatter; e do Presidente do Comitê Organizador da 
Copa de 2014, Ricardo Teixeira. A abertura da Casa Brasil será no 
próximo dia 14 de junho, véspera da estreia do Brasil na Copa 
da África do Sul. 

Parte do que foi questionado aqui diz respeito à sustentabili-
dade ambiental. Evidentemente que o Brasil, por ser um prota-
gonista da agenda ambiental do mundo, reconhecido publica-
mente nos últimos dias pela responsável principal das Nações 
Unidas nesse tema, tem o papel de fazer uma agenda ambiental 
forte durante a realização do Mundial aqui em 2014. 

Por isso, firmamos um acordo de cooperação entre Ministério 
do Esporte, Ministério do Meio Ambiente, Associação dos Secre-
tários Estaduais de Meio Ambiente e Associação dos Secretários 
Municipais do Meio Ambiente, para um trabalho conjunto da 
gestão local com a gestão nacional.

Instalamos a câmara temática do meio ambiente. Realizare-
mos, na próxima semana, uma oficina sobre licenciamento am-
biental para os empreendimentos da Copa de 2014. Haverá um 
seminário internacional logo após a Copa da África do Sul, para 
tratarmos estrategicamente dessa agenda ambiental. 

Evidentemente, alguns temas já foram tratados, como a certi-
ficação ambiental dos estádios. O BNDES, órgão que vai financiar 
boa parte desses investimentos, e o próprio comitê local da FIFA 
já pautaram a necessidade de haver certificação ambiental dessas 
arenas. Temas como reaproveitamento de água e captação de ener-
gia solar com placas fotovoltaicas serão considerados para liberar 
financiamento e para certificação dos projetos desses estádios.

A orientação para que os projetos de mobilidade urbana valori-
zem veículos sobre trilhos também tem um impacto ambiental im-
portante. A ideia é mesmo valorizar o transporte coletivo. Esse foi um 
debate com as cidades, que apresentaram um rol de projetos. Uma 
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delas apresentou a intenção de fazer 78 intervenções na cidade. No 
entanto, todos os projetos eram para o sistema viário, que facilitaria a 
circulação do automóvel individual. E o caminho foi outro: valorizar 
o transporte coletivo, o transporte de massa. É também sustentabi-
lidade ambiental diminuir o número de automóveis individuais e 
promover o transporte coletivo.

Há uma ação empresarial sobre a qual temos dialogado com o 
comitê da FIFA, para que o catering de produtos orgânicos tenha 
uma presença importante no que será consumido na parte ofi-
cial das competições. 

Há uma ação que junta turismo e meio ambiente num gran-
de programa de reforma dos nossos parques para oferecer visita, 
destinação turística e revitalização de uma área tão importante 
para a sustentação do meio ambiente em nosso País.

São essas as observações, Sra. Deputada Raquel Teixeira, Pre-
sidente da Comissão de Turismo e Desporto, que eu queria fazer 
para atualizar os Srs. Parlamentares acerca do andamento da pre-
paração do Brasil para a Copa do Mundo de 2014.

A SRA. PRESIDENTA (Deputada Professora Raquel Teixeira) – 
Obrigada, Ministro.

Eu gostaria de convidar o Deputado Silvio Torres, Presidente 
da Subcomissão da Copa de 2014 da Comissão de Fiscalização 
Financeira e Controle, nossa parceira nesta audiência pública, 
para estar conosco.

Há uma lista de nove Parlamentares inscritos. Lembro que às 
14 horas, como combinado, o Ministro estava aqui. Combina-
mos sua permanência até 15h30, quando terá de se retirar para 
pegar um avião para o Rio de Janeiro. Vamos fazer em dois blo-
cos de quatro ou cinco perguntas. Peço a todos objetividade nas 
perguntas, para que o Ministro tenha tempo de responder aos 
nove Parlamentares inscritos.

O Deputado Afonso Hamm é o primeiro inscrito.
O SR. DEPUTADO AFONSO HAMM – Em primeiro lugar, 

cumprimento o Sr. Ministro, a nossa Presidenta, Raquel Teixeira, 
os colegas Deputados, a imprensa e todos que nos acompanham. 
Sabemos do tamanho da responsabilidade que é sediar a Copa 
e do que ela representa para a imagem presente no transcorrer 
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da organização e fundamentalmente para a consistência da ima-
gem do País como organizador.

Eu quero destacar naturalmente o seu empenho e o seu tra-
balho, que tem sido incansável nas duas frentes — Olimpíadas 
e Paraolimpíadas. O outro projeto é mais necessário em termos 
de urgência, não que o outro não seja, mas tem dois anos a mais 
para a preparação. Quer me parecer que a grande angústia que 
existe no País deve-se ao fato de que nós vamos deflagrar o Brasil 
como cidade-sede exatamente no momento político de decisões 
e de definição absoluta dos rumos do País. Isso requer mais ainda 
uma condição profissional isenta da condição do debate em re-
lação às propostas à Presidência e às próprias propostas que vão 
surgir em todo o Brasil no âmbito das federações e dos Governa-
dores, Senadores e Deputados Federais e Estaduais.

Sou autor do primeiro requerimento em que pedimos para 
se reunirem aqui cinco Ministros — insisti nisso, e o Deputado 
Marcelo Teixeira sugeriu fazermos isso em etapas. O importante 
é sistematizar as ações e o comando para que as coisas ocorram 
no tempo certo e dentro dos compromissos assumidos.

Parece-me que não é bom a FIFA neste momento pautar as 
nossas ações. É preocupante! Acho que nós temos que inverter 
o processo. Estamos em tempo. Por isso, há colaboração desta 
Comissão. Inúmeras são as iniciativas de vários Parlamentares 
que solicitaram essas audiências. 

Quero sublinhar isso com muita ênfase, porque, Ministro  
Orlando, sabemos do seu empenho. No entanto, é fundamental 
que as coisas andem sincronizadas. Fizemos audiências públicas 
e fóruns da Copa em pouco mais da metade das sedes. Retornei a 
Cuiabá e fiquei feliz porque a obra do estádio está andando, mas 
fiquei preocupado com a do aeroporto, que não está andando. 
Não sei qual é o cronograma. Aquele é um aeroporto acanhado, 
um aeroporto que só tem um piso, um aeroporto que precisa de 
uma transformação muito grande. Que bom que há esses co-
mitês de organização! Seria fundamental, até para uma reflexão 
maior, acertarmos o nosso cronograma de trabalho e pautarmos 
esse cronograma com a sincronia necessária.
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Quero levantar uma preocupação. Eu acho que há financia-
mento, mas está faltando um pouco mais de recurso orçamentá-
rio efetivo e com as garantias previstas no orçamento.

Eu fico preocupado porque, para um tema tão importante 
como este, dois minutos é pouco tempo. Já vão cinco, mas a 
responsabilidade nossa é grande, até porque há cobrança. Nós 
somos Deputados, algo importante. A responsabilidade é de to-
dos no País; não é só do Sr. Ministro. A responsabilidade é do 
País, até porque nós não sabemos o quadro político que existirá 
a partir de 2011. Cada um tem seu pensamento; há esforços.

Mas eu queria dizer isso com muita ênfase porque há uma 
necessidade de efetivarmos esse andamento com a sincronia 
necessária. Parece-me, também, que, se nós pudermos esclare-
cer mais e acompanhar mais... E aí vem uma sugestão para que 
esta Comissão... Esta Comissão tem competência para fazer esse 
acompanhamento. Nós pedimos para participar do Comitê In-
terministerial, desse cronograma junto à FIFA e à Confederação 
Brasileira de Futebol (CBF), e parece-me que ainda não foi dada 
à Comissão uma resposta sobre isso, que seria um assento opor-
tuno para nós podermos compartilhar isso, até porque haverá 
o período de eleição, em que vai ficar cada um focado nos seus 
interesses, o que prejudicará bastante o nosso trabalho.

Para finalizar, eu poderia falar de outros aspectos, mas quero 
levantar esta preocupação: acho que nós temos que agir muito 
mais do que nos explicar ou falar. Acho que há essa necessidade.

Eu queria dizer, ainda, que recebi uma sugestão e queria já lhe 
passar em primeira mão: no que diz respeito à sustentabilidade 
ambiental, existe uma sugestão do setor de produção de biodiesel 
para que nós ampliemos os percentuais de uso do biodiesel e de 
etanol durante a Copa do Mundo e, se possível, que isso seja 
perenizado. Nós, conforme a sugestão, poderíamos efetivar nas 
cidades-sede o uso intensivo de um combustível renovável, de 
menor impacto no meio ambiente. Poderíamos utilizá-lo o má-
ximo possível. Seria referência importante.

Eu teria outros temas a tratar, como pauta a própria solicitação 
de audiência pública de nossa autoria. Mas eu queria, Ministro, 
falar de todos esses aspectos. Espero que nós possamos participar 
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mais, contribuir um pouco mais, e, quem sabe, até dividir as 
responsabilidades, o que eu tenho certeza de que é importante.

Por fim, quero cumprimentá-lo pelo seu esforço, pelo esforço 
do Governo, que existe, sim. Mas há uma necessidade, na minha 
opinião, de criar um componente mais claro e mais efetivo ainda 
do que o já existente.

Era isso, Sr. Ministro.
O SR. DEPUTADO MARCELO TEIXEIRA – Cara Presi-

denta, vou gastar a metade da metade da metade do tempo do 
Afonso.

A SR. PRESIDENTA (Deputada Professora Raquel Teixeira) – É 
que o Deputado Lupércio Ramos é o próximo inscrito, Deputado.

Deputado Lupércio Ramos.
O SR. DEPUTADO LUPÉRCIO RAMOS – Sra. Presidenta, 

Sr. Ministro, vou procurar ser muito rápido, até para satisfazer 
também as necessidades dos colegas, e vou evitar fazer comentá-
rios sobre o desempenho de V.Exa., que, como todos sabem, tem 
tido um compromisso enorme desde o momento do anúncio da 
realização da Copa do Mundo no Brasil.

A realização deste mundial está vindo num momento excep-
cional do País: o Brasil cresce economicamente, projeta-se in-
ternacionalmente. Não pode passar pela cabeça de qualquer um 
dos brasileiros que o Brasil pode vir, por algum motivo, a perder 
o direito de sediar a Copa do Mundo.

Quando eu subscrevi o requerimento de realização desta audi-
ência pública, Sr. Ministro, foi justamente motivado, como disse 
V.Exa., por algumas críticas da FIFA sobre questões relativas à 
preparação do Mundial.

Então, eu vou ser muito direto e prático: o Brasil corre o risco 
de perder o Mundial de 2014 por falta de gestão e de interesse no 
cumprimento das metas assumidas com a FIFA?

Segundo, o Comitê Gestor, como um todo, tem o mesmo en-
trosamento, a mesma empolgação, a mesma visão da importân-
cia do Mundial para o Brasil do futuro? Os membros do Comitê 
Gestor têm a mesma visão de V.Exa. e da maioria das pessoas 
sobre a importância e o legado da Copa do Mundo para o Brasil?
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Por que nós ainda não temos um conjunto de normas espe-
ciais para a realização da Copa do Mundo? Diante de tanta bu-
rocracia existente em nosso País, por que o Governo ainda não 
encaminhou um conjunto de normas “excepcionalizando”, de 
fato, as ações de preparação para a Copa do Mundo?

V.Exa. disse que já chegou a esta Casa uma Medida Provisória 
sobre as Olimpíadas — não sei se é bem isso. É a MP n. 489? Até 
que ponto essa Medida Provisória, voltada para as Olimpíadas 
do Rio de Janeiro, vai nos atender ou abrir a brecha para nós, 
por exemplo, do Amazonas, incluirmos nela algumas questões 
essenciais, se eventualmente tivermos essa necessidade?

Era esta a minha participação, Sr. Ministro.
Muito obrigado e parabéns pelo trabalho de V.Exa.
A SR. PRESIDENTA (Deputada Professora Raquel Teixeira) – 

Muito obrigada, Deputado Lupércio.
A fim de esclarecer, para não pairar dúvida, os requerimentos que 

motivaram esta audiência pública são de autoria dos Deputados Lu-
pércio Ramos; Professora Raquel Teixeira; Professora Raquel Teixeira, 
Paulo Henrique Lustosa e Marcelo Teixeira — é um requerimento 
conjunto; Silvio Torres; Afonso Hamm e Marcelo Teixeira, individu-
almente e, depois, em conjunto.

Então, vou chamar primeiro os autores de requerimentos. Já 
chamei os Deputado Afonso Hamm e Lupércio Ramos e, agora, 
chamarei o Deputado Marcelo Teixeira. Depois de ouvidos os 
autores de requerimentos, chamarei, na ordem de inscrição, os 
demais Parlamentares.

Concedo a palavra ao Deputado Marcelo Teixeira.
O SR. DEPUTADO MARCELO TEIXEIRA – Obrigado, Sra. 

Presidenta.
O meu requerimento foi o primeiro; foi apresentado exata-

mente no dia 3 de março.
Será muito rápida minha intervenção, Sra. Presidenta. Queria, 

em primeiro lugar, saudar e parabenizar o Ministro Orlando, pri-
meiro, pela sua competência à frente do Ministério e, segundo, 
pela maneira lhana de receber todos os Parlamentares desta Co-
missão em seu gabinete.
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O Ministro Orlando tem feito um grande trabalho à frente do 
Ministério, e isso está aí, pois, evidentemente, contra fatos não 
há argumentos.

Mas, muito rapidamente, em função do avançado da hora, eu 
faria a seguinte pergunta ao Ministro Orlando, para nos deixar 
tranquilos: Ministro, no Brasil, V.Exa. vê, hoje, qual seria o Esta-
do ou a cidade cujo estádio precisaria de um empurrão?

Recentemente, Sr. Ministro, o Secretário-Geral da FIFA, Sr. 
Jérôme — de repente foi aprovado um requerimento convidan-
do-o para vir a esta Comissão —, disse que os estádios preocu-
pam, deixam a desejar; que alguns vão começar, outros não. De 
repente, o Ministro concorda também que, de doze, o número 
pode cair para dez, ou para oito, conforme as orientações dele 
que o jornal Folha de S.Paulo publicou recentemente. Isso nos 
preocupa e inquieta um pouco.

Era somente esta a minha pergunta.
Mais uma vez, parabenizo V.Exa.
A SR. PRESIDENTA (Deputada Professora Raquel Teixeira) – 

Obrigada, Deputado Marcelo Teixeira.
Concedo a palavra ao Deputado Silvio Torres.
O SR. DEPUTADO SILVIO TORRES – Sr. Ministro, é um 

prazer tê-lo novamente aqui. Agradeço a sua presença.
Esta audiência pública é uma continuidade de outra audiên-

cia pública conjunta realizada com o Ministro Marcio Fortes, à 
qual V.Exa. deveria ter estado presente, mas, por motivo de força 
maior, não compareceu. Nós estamos, hoje, complementando 
aquela audiência, razão pela qual a Comissão de Fiscalização Fi-
nanceira e Controle também compõe a Mesa.

Vou tentar ser bastante objetivo e perguntar a V.Exa. sobre 
questões que já pontuou, mas que acho que demandariam mais 
alguns esclarecimentos.

Em primeiro lugar, a questão dos impostos, Ministro. Há a de-
soneração, tanto aquela que já é encargo assumido com a FIFA 
como aquela que veio em decorrência de demanda local, relativa 
ao Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Prestação de Serviços 
(ICMS), especificamente. Qual será o impacto dessa desoneração  
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total? Aquele que vem do Governo Federal, dos Estados e dos Muni-
cípios, ICMS e Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza (ISS).

Há poucos dias V.Exa. deu a declaração de que os impactos 
estariam em torno de 500 milhões de reais, mas que isso seria ab-
sorvido por uma arrecadação prevista com a realização da Copa 
de 16 bilhões de reais. Gostaria que V.Exa. nos dissesse de onde 
vem esse número.

Quanto à questão dos estádios, apenas três receberam até ago-
ra resposta do BNDES sobre as consultas feitas. Alguns sequer 
entraram com a carta-consulta.

O comitê local deu um prazo até o dia 3 de junho. É o segun-
do adiamento de prazo para início de obras. Vencido esse prazo, 
vai ser dado novo prazo? Os Ministérios têm alguma influência 
sobre a decisão da FIFA?

Outra pergunta sobre estádios. O presidente do comitê local 
há poucos dias deu uma declaração de que deveria entrar dinhei-
ro público federal para ajudar, porque os Estados estavam muito 
atrasados e não conseguiriam cumprir os prazos. Há risco de o 
Governo colocar dinheiro federal? O senhor e o Presidente Lula 
já tinham dito que não colocariam. Houve alguma mudança?

A MP n. 489 chega em um momento bastante complicado para 
sobre ela se estabelecer uma discussão. Primeiro, estamos em perí-
odo pré-eleitoral. A agenda já está tumultuada, com risco de não 
serem aprovados nesta Casa nem no Senado assuntos importantes 
que aguardam na fila. Por outro lado, vem em um momento em 
que o TCU tem sido muito pressionado por ter paralisado obras, 
especialmente as do PAC. Isso tem causado muito desagrado tan-
to ao Governo, já manifestado inclusive pelo próprio Presidente, 
quanto ao setor privado, que faz essas obras e tem pressionado o 
Congresso Nacional para promover mudanças.

De repente, essa MP é feita exatamente na direção de, entre 
aspas, “flexibilizar” a Lei n. 8.666, de 1993. O art. 11 especifica 
apenas os aeroportos.

Essa já é uma questão polêmica. Quero dizer antecipadamente 
para V.Exa. que serão apresentadas várias emendas — eu mesmo 
serei autor de algumas —, porque essa questão merece a maior 
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reflexão do Congresso Nacional. Ela vem por MP, o que já não é 
muito adequado.

Tem V.Exa. a expectativa de que essa MP seja aprovada ain-
da neste semestre? Ou tem a expectativa de que seja aprovada 
quando? Não há risco? Agora a MP vem flexibilizar para os aero-
portos. Dado o atraso das obras em geral, ela poderá ser estendi-
da de alguma forma para os estádios ou para outro tipo de obra?

Deputada Professora Raquel Teixeira, vou usar menos tempo 
que o Deputado Afonso Hamm, que abriu um precedente para nós.

Na MP não consta nenhuma emenda que obrigue uma trans-
parência de toda a execução da autoridade olímpica. Pensaria 
V.Exa. em acrescentar isso? Vou apresentar uma emenda nesse 
sentido e gostaria de contar com a compreensão de V.Exa.

Vou finalizar, porque a Deputada Raquel está me olhando de 
modo muito incisivo. Tenho apenas mais duas perguntas. A Em-
presa Brasileira de Legado Esportivo é uma nova estatal? Ela vai 
ser a responsável por todas as obras das Olimpíadas de 2016? 

O § 7º do art. 5º prevê que ela será contratada preferencial-
mente na hipótese de obras.

Sr. Ministro, o senhor foi, por decreto, em janeiro de 2010, 
nomeado Coordenador-Executivo do Comitê Interministerial. 
Oficialmente, o senhor é o homem que representa o Governo 
para a Copa de 2014, e por essa razão, inclusive, está aqui. O 
senhor também poderá ser nomeado Presidente da Autoridade 
Pública Olímpica, e continua Ministro até o final do ano. O se-
nhor não acha que seria muita responsabilidade? O senhor acha 
que dá conta dessas três responsabilidades?

Sr. Ministro, por que a nomeação de Autoridade Pública Olím-
pica agora, em final de Governo? Por que não poderia esperar? É 
importante tomarmos conhecimento disso.

A SRA. PRESIDENTA (Deputada Professora Raquel Teixeira) – 
Tendo em vista as perguntas detalhadas e pontuais sobre assuntos 
específicos, não devemos acumular mais perguntas.

Vamos fazer um intervalo. O senhor responde as perguntas 
feitas até agora e depois retomamos com outra rodada.
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O SR. MINISTRO ORLANDO SILVA – Vou tentar ser objeti-
vo e direto, porque ganhei meia hora no compromisso que tenho.

O Deputado Afonso Hamm fez referência a sugestões relativas 
a biocombustíveis, tema já debatido. Há a ampliação da utilização 
de um percentual de biocombustíveis. Está sendo estudada a hi-
pótese, como forma de promoção, de percentual maior no total 
de biocombustíveis utilizados pelos veículos nas cidades da Copa.

O Deputado tem preocupação com a isenção política. Acre-
dito, Deputado, que o fato de, quando o Brasil ganhou a eleição 
para sediar a Copa do Mundo, estarem lá presentes treze Gover-
nadores de Estado de vários partidos políticos e o fato de que as 
cidades da Copa estão em vários Estados, governados por parti-
dos diferentes, isso sinaliza que há entendimento quanto à im-
portância desses eventos para o Brasil. Não temo que ocorra em 
tempo algum, como não houve até agora, uma politização do 
processo e uma repercussão política eleitoral na preparação por 
conta de que todos compreenderem que é um projeto do País. 

O Brasil é democracia recente, mas amadurece muito rapida-
mente. Creio que a isenção que o senhor reivindicou também 
pode ser demonstrada quando, em janeiro, como já me referi, to-
dos os Governadores dos Estados estavam presentes para firmar 
esse pacto. Portanto, estou tranquilo de que não haverá maiores 
sobressaltos. Todavia, sabemos como a vida política é dinâmica, 
mas creio que não há uma tendência de tensionamento político 
nesse processo. 

A preocupação do senhor com relação ao OGU é tema que já 
apareceu em outros momentos. A União tem tido papel impor-
tante no financiamento, através do BNDES e da Caixa Econô-
mica Federal, e há recursos diretos da União em portos e aero-
portos. Alguns temas irão demandar muitos recursos, tais como 
segurança. O comando do Sistema Nacional de Segurança Públi-
ca é do Ministério da Justiça, que haverá de ter muitos recursos 
para capacitar policiais e para equipar forças policiais. Trata-se 
de operação relativamente complexa, porque ocorre em muitos 
lugares diferentes. Será necessário investimento direto federal 
na infraestrutura — algum investimento, não todo, porque uma 
parte será privada — de telecomunicações. Em temas que ainda 
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serão trabalhados, haverá maior participação do Orçamento Ge-
ral da União.

Quanto à acessibilidade, esse tema foi objeto de negociação 
com as cidades e com os Estados. Eu me referi a uma Matriz de 
Responsabilidades que não foi imposta pelo Governo Federal. 
Houve um debate com as cidades e com os Estados e foi feito um 
acordo. Pode não ser o melhor acordo do mundo, mas acordo é 
acordo; tem de haver cessão de parte a parte, mas se procurou 
trabalhar a acessibilidade aos estádios como um critério.

O Deputado Lupércio Ramos saiu por um minuto, mas per-
guntou sobre o risco de o Brasil perder o Mundial. Eu respondo 
que não há risco de isso vir a acontecer. Aliás, essa é uma decla-
ração do Presidente do Comitê local, e o representante da FIFA 
já disse, que será no Brasil, e o País está preparado para receber 
o Mundial, no tempo adequado, com a estrutura e condições 
exigidas pela FIFA. Sem dúvida alguma, essa hipótese não existe. 

A preocupação dele com relação a normas especiais é um 
tema muito sensível. Alguns Parlamentares que aqui já se mani-
festaram fizeram referência a normas especiais para determinado 
projeto. É, repito, um tema sempre muito sensível. Acreditamos 
que o caso dos aeroportos se justifica pela complexidade e gravi-
dade do assunto. Beneficiará inclusive Manaus, que tem previsão 
de obras no sistema aeroportuário.

O Deputado questiona se há entendimento no Governo, pelo 
que entendi, quanto à importância dos eventos. Certamente, há. 
Melhor dizendo, nos Governos, e falo como porta-voz não au-
torizado das cidades e dos Estados. Todos sabem da importância 
dessa atividade, e as normas especiais podem acontecer, como 
no caso dos aeroportos, de maneira moderada, digamos assim, 
para determinadas finalidades.

O Deputado Marcelo Teixeira levantou questionamento sobre 
onde há problema. A situação das cidades é desigual. Em algu-
mas delas, hotel é problema gravíssimo. 

O SR. DEPUTADO MARCELO TEIXEIRA – A minha per-
gunta é somente sobre estádio.

O SR. MINISTRO ORLANDO SILVA – Nesse caso, também é 
desigual. Em um dos quadros que apresentei, mostrei que estádio 
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pronto... Se for possível voltar naquele mapa... Os senhores têm 
um quadro. Algumas cidades têm estádios com obras iniciadas, 
outras com obras contratadas e não iniciadas, outras em fase de 
licitação e há quem não tenha publicado ainda o edital. Então, é 
desigual a situação de cada uma dessas cidades. Agora, eu trabalho 
numa frequência de que todas as cidades continuarão no projeto 
da Copa. 

Aliás, o senhor está me dando oportunidade de comentar a 
repercussão de uma declaração feita por mim durante o Fórum 
de Comandatuba, um evento empresarial, quando um Deputa-
do Federal, conterrâneo, Antonio Carlos Magalhães Neto, fez um 
questionamento sobre planos de contingência, se há um plano 
B. A preocupação dele é a mesma de muitos aqui presentes: atra-
sos na preparação de estádios. A minha resposta inicialmente foi 
a seguinte: não há plano B, não há plano de contingência por-
que confio que as cidades cumprirão com seus compromissos. 
No meio da minha reflexão lembrei que a FIFA pretendia fazer 
em oito e virou um projeto de doze cidades, porque era impor-
tante nacionalizar a realização do Mundial para o desenvolvi-
mento chegar a todas as regiões do País. 

A partir daí, talvez, um ou outro desavisado tenha procura-
do fazer a interpretação de que a alternativa seria eliminar uma 
ou outra cidade. Até publiquei uma nota depois para reafirmar 
nossa visão de que não trabalhamos com a hipótese de restrição 
de nenhuma cidade, pois isso causaria enorme prejuízo ao País. 
Creio que as cidades vão cumprir com seus compromissos. A si-
tuação é desigual, mas tenho ainda a perspectiva de que todas 
elas cumprirão com suas obrigações.

O Deputado Silvio Torres fez um rosário de questionamentos. 
Para não deixar ninguém sem resposta, farei um breve comentário. 

A FIFA demandou isenção de impostos em vários itens. A 
Receita Federal fez um estudo sobre os vários itens demanda-
dos pela FIFA e projetou que a renúncia fiscal pudesse alcançar  
500 milhões de reais. É daí que vem esse número. 

O número de 16 bilhões de arrecadação de impostos foi consi-
derado usando o mesmo modelo econométrico utilizado em outras 
Copas, levando em conta investimento direto em infraestrutura e 
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serviços, incremento de consumo, incremento do turismo interno 
e externo e a recirculação do capital. Cada setor econômico pos-
sui fator multiplicador de recirculação de recursos, o que varia. A 
construção civil tem um peso, o turismo tem outro. Se conside-
rarmos a multiplicação do investimento direto versus os variados 
fatores e itens da economia, chegaremos ao impacto global de 185 
bilhões de reais, que projetava...

O SR. DEPUTADO SILVIO TORRES – Ministro, o senhor 
tem esse estudo?

O SR. MINISTRO ORLANDO SILVA – Sim, eu posso for-
necer.

O SR. DEPUTADO SILVIO TORRES – O senhor poderia, 
por favor, nos mandar?

O SR. MINISTRO ORLANDO SILVA – Claro. Na minha 
abordagem inicial, eu cheguei a comentar com a nossa Deputada 
que tenho o interesse de encaminhar à Comissão as informações 
com as referências teóricas e bibliográficas que possam eliminar 
o trabalho dos senhores. 

Portanto, essa é a base do número.
No que diz respeito à isenção de impostos para construção, 

como disse no início, essa é uma demanda antiga das cidades. 
Havia explícita posição do Governo de que não haveria isen-
ção, com dois fundamentos: primeiro, em face da crise inter-
nacional, as alíquotas de impostos federais nos temas ligados à 
construção civil estavam praticamente zeradas — cimento, ferro, 
etc. —, portanto, seria medida de impacto nulo porque estavam 
todas praticamente zeradas; segundo, a Receita argumentava a 
necessidade de se criar estrutura de monitoramento que poderia 
oferecer enorme grau de dificuldade de fiscalização e acompa-
nhamento dessas isenções. Essa era a posição da Receita Federal e 
do Ministério da Fazenda até a última sexta-feira. Para felicidade 
nossa e das cidades, essa posição mudou abruptamente, e para 
melhor, porque foi para o caminho de realizar as isenções para 
essas cidades. 

Eu desconheço o impacto econômico que haverá das isenções 
relativas aos impostos federais. Nesse caso, são impostos estadu-
ais e municipais que exigirão resolução do Confaz. No caso do 
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ISS, confesso que tenho dúvida, posso estar sendo traído pela 
minha memória, mas talvez seja exigida lei complementar, le-
vando-se em consideração as medidas utilizadas para combater a 
guerra fiscal. Esse é o tema, mas não tenho o número do impacto 
econômico para oferecer ao senhor. 

O Deputado Silvio Torres questiona também que apenas três 
estádios fizeram cartas-consulta ao BNDES. Segundo o BNDES, 
nenhum estádio dos que serão públicos terá custo inferior a 400 
milhões, que corresponde ao teto de financiamento por ele esti-
pulado. Considerando-se, portanto, que o custo será acima dos 
400, esses estádios podem iniciar suas obras com recursos pró-
prios, que poderão ser considerados contrapartida quando da 
contratação com o BNDES. 

Portanto, a não realização de uma consulta não significa ne-
cessariamente que o financiamento não possa se tomado, por-
que o recurso próprio utilizado pode ser considerado como con-
trapartida.

Os três estádios privados que estão abaixo de 400 milhões de 
reais, Beira-Rio, Arena da Baixada e Morumbi, todos têm cons-
ciência dos critérios. O Beira-Rio e o Arena da Baixada já ma-
nifestaram que não têm interesse em tomar financiamento do 
BNDES. Quem está interessado é o estádio do São Paulo Futebol 
Clube, o Morumbi, cujos dirigentes estão analisando alternati-
vas para captar esse financiamento com agentes repassadores, 
pool de bancos, mas são obras de menor porte. Não vamos cons-
truir novos estádios. Os três privados serão reformados, o que 
permite cronograma um pouco menor do que começar uma 
obra do zero.

Haverá dinheiro federal? Haverá novos prazos? Rigorosamen-
te, esse é um problema da FIFA. Quem determinou o prazo ini-
cial e final das obras foi a FIFA; quem sugeriu prazo de 3 de maio 
foi a FIFA, e esse questionamento é melhor dirigido a ela, porque 
faz parte da sua relação com as cidades, os Estados e os proprie-
tários dos estádios. Esse empreendimento não terá intervenção 
direta do Governo Federal. Assim sendo, eu não seria a pessoa 
mais indicada a me manifestar sobre esse tema. 
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Sobre dinheiro federal para os estádios, é decisão do Presi-
dente da República não destinar recursos diretos do Orçamento 
Geral da União para construir ou reformar estádios. Por quê? 
Porque o compromisso firmado pela FIFA, pelas cidades e Esta-
dos foi o de que eles assumiriam essa responsabilidade, e essas 
cidades foram escolhidas para serem sedes dos jogos da Copa do 
Mundo da FIFA levando-se em conta esses compromissos. 

Eu não tenho como trabalhar a suposição de que uma cida-
de, um Estado, um Prefeito ou um Governador não vá cumprir 
com o compromisso por ele assumido. Eu confio plenamente 
nos Prefeitos e Governadores do Brasil, que têm compromisso, 
responsabilidade, e aquilo que eles apontaram irão cumprir. Não 
está, portanto, na agenda do Governo Federal dinheiro do Orça-
mento Geral da União para construção ou reforma dos estádios.

Quanto à Medida Provisória, Deputado, V.Exa. se preocupa, 
e eu também, o Brasil inteiro, com o tempo político, o período 
eleitoral. Se V.Exas. estivessem presentes na cidade do Rio de Ja-
neiro ontem, numa reunião que fizemos com o Comitê Olímpi-
co Internacional, teriam visto o outro lado da moeda.

Na reunião com o Comitê Olímpico Internacional, eles apro-
varam os modelos que nós estruturamos para a governança; es-
tão interessados em avaliar determinados ajustes no projeto que 
a cidade, sobretudo com o nosso apoio, está propondo. Agora, 
qual é a preocupação central do Comitê Olímpico Internacio-
nal? Instalar e fazer funcionar as estruturas de governança para 
tocar os projetos ligados aos jogos olímpicos. 

Ou seja, o outro lado da moeda não leva em conta o tem-
po político. As instituições internacionais não levam em conta 
que no Brasil a cada dois anos tem eleição e que o calendário 
eleitoral impõe um determinado ritmo, digamos assim, no fun-
cionamento das instituições, dos governos, do executivos e dos 
legislativos.

Então, não dá para nós escolhermos qual é o melhor tempo 
para oferecer um projeto de lei; não dá para escolhermos qual é o 
melhor tempo para oferecer uma Medida Provisória porque isso 
está condicionado a determinadas condições. Levamos um ano 
negociando com a FIFA para fechar um projeto de lei de tributos. 
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A FIFA quer, em setembro, ter a lei em vigência. Eu falei que vou 
apelar ao Congresso Nacional. Se o Congresso Nacional aprovar a 
lei e o Presidente sancionar, teremos a lei. Agora, o Brasil é demo-
cracia que tem o seu rito e as suas instituições. Isso foi esta semana.

Deputado, eu sei que tem o tempo político, tem o período 
eleitoral, mas é uma variável que nós não controlamos. Estamos 
trabalhando na medida do possível para enviar o que é projeto 
de lei, e procuramos fazê-lo de maneira o mais célere possível.

V.Exa. tem razão, a proposta de Medida Provisória não prevê 
mecanismos de transparência porque o Presidente da República, 
em dezembro do ano passado, fez publicar um decreto exigindo 
que todo gasto de dinheiro federal deva ser postado no Portal da 
Transparência. Há uma seção já instalada para a Copa, outra já 
instalada para os Jogos Olímpicos e, por decreto do Presidente, 
tudo deverá estar lá.

Se o Congresso entender que esse tema deve ser objeto de lei, 
de minha parte contará com total solidariedade e apoio porque o 
compromisso com a transparência é do Presidente Lula e nosso. 
Então, nenhum óbice que haja uma imposição legal para publica-
ção na internet de todos os gastos com a realização desses eventos.

Essas foram as questões relativas à pauta em debate aqui.
O Deputado Silvio Torres fez questionamentos sobre temas que 

eu não abordei inicialmente, ligados a medidas provisórias, e eu 
vou falar muito telegraficamente porque o prazo é muito curto.

Brasil 2016. Ele perguntou se é uma empresa. Sim, é uma 
empresa pública, com vida definida até 2018. Qual é o objetivo 
de se ter uma empresa pública? É porque a Autoridade Pública 
Olímpica é um consórcio que reúne a cidade do Rio, o Estado do 
Rio e a União, que tem o papel de coordenação, de integração de 
projetos, de garantia de que aquilo que foi compromisso do Bra-
sil será entregue, será cumprido. O entendimento que tivemos 
no debate entre os governos é que uma empresa pública poderia 
ter mais agilidade do que a administração direta. Uma empresa 
pública poderia oferecer melhores condições para executar de-
terminados projetos com mais celeridade.

Tem um detalhe, que é importante, que é político, mas é ge-
rencial também. Em nossa opinião, a execução dos investimentos 
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dos Jogos Olímpicos deve ser descentralizada. Em Londres não 
é assim, lá existe a chamada Olimpic Delivery Authority (ODA), 
que é uma espécie de agência que centraliza a execução de todos 
os investimentos. Achamos que isso não corresponde ao modelo 
jurídico do Brasil, que tem Prefeituras, Estados, União, com com-
petências bem definidas. Então, há uma execução descentraliza-
da pelos vários níveis naquilo que lhes compete, e essa empresa 
pode servir aos três níveis de Governo, inclusive. O sentido é 
agilizar, ter uma capacidade operacional maior.

O Deputado questiona: serão todas as obras? Não, porque as 
obras vão variar pela competência de quem vai executá-las.

Deputado, o Ministério do Esporte é um órgão singular que 
trata da temática do esporte. Esses grandes eventos esportivos 
têm uma dimensão importante para o esporte brasileiro. Eviden-
temente, o Ministério é incapaz de, sozinho, cuidar de uma arti-
culação tão importante para o País e para o Governo Federal. Por 
isso os comitês, onde há partilha de responsabilidades.

O meu companheiro Marcio Fortes deve ter falado longamen-
te aqui sobre mobilidade urbana; é quem melhor está preparado 
para tratar desses temas. Meu companheiro Luís Barretto deve 
ter falado sobre promoção turística; é quem melhor está prepara-
do. O nosso papel é integrar, coordenar essas iniciativas.

No limite da ação do Governo Federal, o Presidente da Repú-
blica é quem avalia a adequação ou não do trabalho e, até aqui, 
ele tem avaliado que o trabalho tem sido realizado de maneira 
adequada, não tem criado riscos ao projeto e nem dificuldades.

Com relação à Autoridade Pública Olímpica, o que há é es-
peculação da imprensa, não há nomeação prévia. O Congresso 
Nacional recebeu uma proposta de consórcio interfederativo, vai 
examinar e deliberar sobre ele; a Assembleia Legislativa do Rio 
de Janeiro vai examinar e deliberar; a cidade do Rio, sua Câmara 
Municipal, vai examinar e deliberar. A partir da autorização dos 
legislativos esse consórcio será constituído. É o que diz a lei: as-
sinado o protocolo, ratificados pelos legislativos, esse consórcio 
poderá ser constituído. A partir daí é que o Presidente da Repú-
blica fará a indicação para que o Congresso Nacional, particular-
mente o Senado da República, possa examinar, como acontece 



aç
ão

 p
ar

la
m

en
ta

r

144
Copa de 2014: o desafio a ser vencido

no caso de agências, da diplomacia e de alguns outros órgãos da 
administração. 

É um processo aberto. Não há prazo definido para a nome-
ação dessa presidência da Autoridade Pública Olímpica porque 
isso depende do rito, do processo de tramitação nos três legisla-
tivos. Essa é a questão.

Eu entendo o período eleitoral, só que o tempo urge. Eu sofro 
pressão dos organismos internacionais para acelerarmos a ins-
talação do arranjo governamental do Brasil, e eu trabalho para 
atender os compromissos que o Brasil firmou. A expectativa do 
Comitê Olímpico Internacional é que em 2010 tenhamos em 
funcionamento a estrutura do Governo que vai cuidar dos Jogos 
Olímpicos. A estrutura deve ser impessoal. Se mudar a equipe do 
Governo central, se mudar a equipe coordenadora do projeto, 
não há problema, porque os compromissos são institucionais, 
são compromissos do País. Agora, de outubro de 2009, se es-
perarmos a definição dos novos mandatários, se esperarmos as 
composições dos novos governos para estruturarmos as equipes 
que vão fazer o planejamento e a execução das ações para os 
Jogos Olímpicos, eu temo que possamos incorrer naquilo que 
todos temem, que são os chamados atrasos.

Londres agora está dando exemplo. Houve alternância impor-
tante de poder. Os trabalhistas comandavam o País, o governo 
central. Agora há uma nova coalizão dos conservadores com os 
liberais democratas, sobretudo; essa é a coalizão principal. Os 
compromissos da Inglaterra, de Londres, continuam sustenta-
dos, independente de quem está no comando das instituições. 
Esse é o ponto principal.

Surgiu, inclusive, um tema delicado no debate da proposta 
que elaboramos, que era em torno de haver ou não estabilida-
de, mandato, no caso da Autoridade Pública Olímpica para co-
ordenar esse processo. Para os que defenderam que houvesse 
mandato, inclusive o Presidente da República, ele sugeriu isso, 
a perspectiva era estabilizar o processo diminuindo injunções 
da política para que houvesse mais segurança jurídica. É apenas 
esse o objetivo.
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Mas eu tenho certeza de que esta Casa vai ter o tempo ade-
quado para debater, ajustar, porque é competência do Legislati-
vo examinar projetos, deliberar sobre eles, e o projeto que sair 
desta Casa seguramente vai sair melhor do que aquele que foi 
enviado pelo Poder Executivo.

Eu estou muito feliz com o trabalho que eu estou realizando, 
Deputado.

A SRA. PRESIDENTA (Deputada Professora Raquel Teixeira) – 
Deputado Otavio Leite.

Eu agradeço ao Sr. Eugênio Rabelo e Walter Feldman.
O SR. DEPUTADO OTAVIO LEITE – Agradeço aos meus 

colegas pela generosidade.
Sr. Ministro, quero cumprimentá-lo e fazer três breves obser-

vações.
Sabemos que em novembro de 2007 o Brasil foi escolhido 

como sede da Copa do Mundo; sabemos que isso implicaria 
num conjunto elevado de obras, sobretudo nos estádios; sabe-
mos também que isso determinaria e demandaria facilitações, 
empréstimos, financiamentos e, por que não dizer, algumas 
isenções tributárias, alguns mecanismos facilitadores tributários. 
Ora, passados dois anos e meio, estamos num contexto político 
mais complexo, recebendo ainda a notícia de que será encami-
nhado ao Congresso um conjunto de alterações tributárias. Isso 
revela, no meu entendimento, uma ausência de planejamento 
para que há mais tempo essas providências e propostas fossem 
encaminhadas ao Congresso Nacional.

Nós temos que debater o assunto. O assunto é suprapartidá-
rio, é brasileiro, é superior. É evidente que há um atraso na toma-
da de decisões políticas do Governo. 

Há outro ponto, que é muito sublinhado por V.Exa., o proble-
ma da infraestrutura aeroportuária. 

Esta Casa, no ano de 2007, esteve muito dedicada à discussão 
do apagão aéreo. Fizemos uma Comissão Parlamentar de Inqué-
rito (CPI), discutimos profundamente a matéria, a carência da in-
fraestrutura, o problema do controle do espaço aéreo e concluí-
mos pela indispensável necessidade de fortalecer a infraestrutura.  
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Em consequência, aprovamos um expressivo conjunto de verbas 
para a Infraero dar cabo, solucionar os problemas de há muito 
estabelecidos. 

Passado esse período, nós ainda sabemos que muitas obras 
não começaram, outras estão lentas e por aí vai. Aí nós nos de-
paramos com uma Medida Provisória que propõe fazer uma alte-
ração por completo na Lei n. 8.666, criando uma norma especial 
para fins olímpicos, mas incluindo a infraestrutura aeroportuá-
ria no que diz respeito à Infraero. 

Isso revela outra questão, que é a de gestão administrativa. Isso 
comprova que o Governo ficou oscilando se vai fazer concessão 
de aeroportos, se vai fortalecer a Infraero — a Infraero teve quatro 
presidentes em quatro anos —; se vai abrir o capital da Infraero. 
Ao mesmo tempo, nós vemos contradições no âmbito da base do 
Governo. O Governador do Rio de Janeiro é a favor da concessão. 
E agora vem a solução: permitir que a Infraero possa permear 
uma facilidade de gestão que não se tem para muitas instituições. 

Eu acho que a questão da Infraero tem que ser trabalhada  
a latere, não no bojo de uma matéria, o que revela, tecnicamente, 
até um absurdo jurídico, no meu entendimento. 

Em relação à Autoridade Pública Olímpica, é óbvio que é fun-
damental, tem que ter a confiança do Presidente da República. 
Mas, quer queiram, quer não, o mandato do Presidente se encer-
ra no dia 31 de dezembro, e é absolutamente justo que a legiti-
midade formal seja respeitada. 

Portanto, nós estamos apresentando emenda para que o man-
dato vá até 31 de dezembro e, depois, o Presidente eleito ou a 
Presidenta eleita submeta ao Senado outro nome, podendo até 
repetir o nome. Mas nós não podemos, em hipótese alguma, 
ofender a legitimidade formal, que só as urnas oferecem aos de-
tentores de mandato no Brasil.

Era basicamente isso. Quero lembrar da redução do impos-
to do atraso, a infraestrutura aeroportuária realmente é uma te-
meridade; do ponto de vista administrativo, cuidar da Infraero  
a latere e saber qual a proposta do Governo para a Infraero. Se ti-
ver que apresentar um projeto urgente, não interessa que seja ano 
eleitoral. Todos nós aqui temos a responsabilidade de cumprir o 
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nosso mandato e votar as matérias que precisam ser votadas. Alte-
rando ou não, nós temos que votar. É a minha opinião.

Muito obrigado.
A SRA. PRESIDENTA (Deputada Professora Raquel Teixeira) – 

Tem a palavra o Deputado Eugênio Rabelo.
O SR. DEPUTADO EUGÊNIO RABELO – Ministro, as per-

guntas que eu poderia ter feito, os meus colegas já as fizeram. Eu 
queria apenas que V.Exa. nos dissesse aqui a verdadeira função 
do Ministério do Esporte. 

V.Exa. falou da partilha de responsabilidade. O Ministro do 
Turismo veio à Comissão e falou. Todos falaram os objetivos de 
todos os Ministérios — do Turismo, do Esporte e das Cidades e 
também da Segurança. 

A minha preocupação é justamente com esses recursos do  
BNDES. Apenas para três Estados foram aprovados esses recursos. 
Para o restante dos Estados, os recursos não foram aprovados. 
S.Exa. falou que os Estados e as capitais vão cumprir, mas nos 
Jogos Pan-Americanos eles não assumiram a sua responsabilida-
de. O Governo Federal teve que intervir; nós tivemos que formar 
uma comissão e assumir a responsabilidade, e V.Exa. está garan-
tindo que os Governos vão cumprir. Se não cumprirem, qual é a 
responsabilidade do Ministério? 

A SRA. PRESIDENTA (Deputada Professora Raquel Teixeira) – 
Tem a palavra o Deputado Walter Feldman.

O SR. DEPUTADO WALTER FELDMAN – Tendo em vista 
que o tempo do Ministro era até 4 horas, abro mão da minha 
palavra.

A SRA. PRESIDENTA (Deputada Professora Raquel Teixeira) – 
Tem a palavra o Deputado Deley.

O SR. DEPUTADO DELEY – Mais uma vez quero saudar o 
nosso amigo Orlando, Ministro do Esporte. Eu só queria fazer 
uma pergunta muito rápida. A decisão de incluir ou excluir de-
terminadas cidades passa por um colegiado ou é somente a FIFA 
que detém esse poder? 

Ministro Orlando Silva, quero agradecer a V.Exa. Sempre é um 
grande prazer recebê-lo aqui. 



aç
ão

 p
ar

la
m

en
ta

r

148
Copa de 2014: o desafio a ser vencido

Presidenta, Deputada Professora Raquel, pela paixão do as-
sunto, nós poderíamos fazer um convite ao Sr. Ministro Orlando 
Silva para que S.Exa. venha à Comissão, dentro da sua dispo-
nibilidade, falar sobre as Olimpíadas. Parece que as Olimpíadas 
estão mais distantes do que a Copa. É óbvio que elas têm uma 
complexidade muito maior do que a própria Copa do Mundo. 

De qualquer jeito, Ministro Orlando, parabéns. Nós temos 
acompanhado o seu trabalho. V.Exa. é digno de todos os elogios.

A SRA. PRESIDENTA (Deputada Professora Raquel Teixeira) – 
O nosso último inscrito é o Deputado Felipe Bornier.

O SR. DEPUTADO FELIPE BORNIER – Sr. Ministro Orlando 
Silva, é uma satisfação muito grande estar participando dessa au-
diência pública, uma vez que nós, jovens, estamos muito ansiosos 
por esse acontecimento da Copa do Mundo e também pelas Olim-
píadas que serão sediadas no nosso Estado, o Rio de Janeiro. Não 
podemos deixar essa oportunidade de realmente projetar o País 
para o cenário mundial. 

A minha pergunta é bem objetiva. Gostaria de saber se realmen-
te o Brasil está no caminho certo, com essa organização que V.Exa., 
que tem a grande responsabilidade de ser o coordenador executivo 
junto aos Ministérios, representantes do Governo Federal, ou seja, 
se realmente o Brasil está de fato cumprindo satisfatoriamente essa 
organização dos jogos. 

Acabei de receber aqui essa MP e estou dando uma olhada 
rápida e observei no art. 12 da Medida Provisória n. 489 algumas 
questões que me preocupam como, por exemplo, a questão aero-
portuária. Com essa MP, será resolvida a questão aeroportuária, 
que certamente é uma das maiores preocupações para a organi-
zação da Copa do Mundo?

O art. 12 diz: 

 Art. 12  Para aquisição de bens e contratação de obras e 
serviços previstos no art. 11, poderão ser adotados 
inversão de fases e de etapas dos procedimentos li-
citatórios, bem como sistema de registro de preços.

Eu quero fazer uma pergunta bem objetiva. Sem critérios defi-
nidos, de certa forma, pode abrir espaço para que uma empresa, 
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com ótimo preço, seja descoberta depois incapaz técnica e finan-
ceiramente, deixando a estatal com um mico nas mãos. Essa é 
uma pergunta bem objetiva.

V.Exa. colocou também que a Copa do Mundo não corre ris-
cos. Eu gostaria que V.Exa. colocasse a declaração feita nas úl-
timas semanas, pelo Secretário da FIFA, Jérome Valcke, se essa 
afirmativa é falsa.

Quero dizer aqui que estamos muito ansiosos de participar. 
Queremos colaborar, queremos transparência, queremos orga-
nização. Tanto a Comissão de Fiscalização e Controle como as 
demais Comissões aqui desta Casa gostariam de participar. Acho 
que V.Exa. é um Ministro de suma importância. Sua capacidade 
é enorme. Eu acho que V.Exa. está muito sobrecarregado, com 
muita demanda, para discutir essa que, sem sombra de dúvida, 
é a oportunidade não somente para o Estado do Rio de Janeiro 
mas também para o País.

Muito obrigado.
A SRA. PRESIDENTA (Deputada Professora Raquel Teixeira) – 

Ministro, tem V.Exa. a palavra. 
O SR. MINISTRO ORLANDO SILVA – Quero agradecer os 

questionamentos. 
Não sei se o Deputado Otavio Leite ainda está aqui, mas as 

preocupações de S.Exa. com relação a buscarmos ser o mais rigo-
rosos possível no cumprimento dos cronogramas é justa. 

Eu precisaria de tempo para falar um pouco sobre como foi, 
por exemplo, a tramitação relativa à isenção de impostos para 
construção dos estádios. Existe uma história, pois os sistemas 
não começaram hoje. Houve resolução do Conselho Nacional de 
Política Fazendária, que procurava vincular a atitude do Gover-
no Federal; depois houve nova proposta de resolução do Confaz; 
o Estado de São Paulo pediu vista dessa proposta, o que inviabi-
lizou a tramitação do assunto. A atitude do Estado de São Paulo 
tem lá suas justificativas: o problema de guerra fiscal, que todo 
mundo sabe que existe. 

Onde quero chegar com isso? Mostrar que existe uma história aí 
atrás. Fazer o que estamos fazendo no Brasil, país que tem democra-
cia, com instituições que funcionam, fiscalizam e acompanham, é 
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mais complexo. Mas é bom que seja assim, porque queremos nosso 
País cada vez mais democrático, com as instituições funcionando 
sempre melhor. 

Então, o tempo de encaminhamento das medidas é o possí-
vel, levando em conta a dinâmica e as características de nossas 
instituições.

Com relação à demanda aeroportuária, tenho uma sugestão, 
Deputada Professora Raquel Teixeira: poderia ser feito um con-
vite ao Ministro da Defesa, o nosso colega Nelson Jobim, ou ao 
Presidente da Infraero, para que eles discorressem longamente 
sobre as características dessas demandas hoje. O crescimento da 
economia brasileira, como há muito não se via, repercute na de-
manda aeroportuária, assim como a ampliação da capacidade de 
consumo da população. Então, há um conjunto de temas que 
gerou o impacto que vemos agora. 

Está sendo realizado um esforço, com o apoio do Congresso Na-
cional e orçamento oferecido à Infraero. Há plano de investimen-
to. Passos foram dados, mas existem problemas de outra ordem. 

Falo muito de São Paulo porque vivo lá. Se observarmos os dois 
aeroportos principais — a ampliação do Aeroporto Internacional de 
Cumbica, com o terceiro terminal, e o Aeroporto de Viracopos —, 
veremos que o problema não é de gestão da Infraero, mas de licen-
ciamento ambiental, pelo qual há órgãos responsáveis.

Então, vejam, o Brasil tem uma rede de instituições e é pre-
ciso o consórcio, a atuação de todos juntos. É importante res-
peitarmos a lei, que existe para ser respeitada. Há os critérios de 
licenciamento. Então, o esforço não é simples, vale a pena fazer 
análise meticulosa de cada uma das iniciativas, para perceber 
que não é simples. 

Fala-se em modelo de concessão de aeroportos, mas não é 
simples, porque o Brasil tem 67 aeroportos. Não há apenas a 
concessão do Aeroporto do Galeão nem do Aeroporto de Vi-
racopos. Quem vai assumir a responsabilidade pelo Aeroporto 
de Cruzeiro do Sul ou pelo Aeroporto de Ilhéus? Aeroportos 
não são superavitários, como aqueles de logística ou os que so-
frem grande impacto do turismo. Portanto, é de fato necessário  
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estudar com vagar, cuidado e critério para que tenhamos solução 
definitiva e não parcial. 

No mais, tenho convicção, como falou o Deputado Otavio 
Leite, de que o Congresso vai examinar, aperfeiçoar e votar, no 
seu tempo e com critério, a legislação que dará suporte a esses 
eventos. 

O Deputado Eugênio Rabelo relembra que houve limites du-
rante a preparação dos Jogos Pan-Americanos, que cidades não 
cumpriram os compromissos assumidos. Deputado, não tenho 
alternativa que não seja firmar compromissos com cidades e Es-
tados e atuar para que eles seja honrados.

O que fizemos agora não foi feito no Pan-Americano: com 
antecedência, foi assinada uma Matriz comum e publicamos os 
dados na internet, que hoje estão disponíveis. Os Deputados fis-
calizam não só o Poder Federal, mas os Municípios e Estados. 
Também assim o fazem a sociedade, a imprensa, os órgãos de 
controle. Definir o papel de cada um ajuda para que a fiscaliza-
ção se dê pela sociedade, não só por Governos, para não permitir 
nenhuma forma de composição ou contemporização política. A 
sociedade é o melhor mecanismo para fiscalizar o cumprimento 
desses acordos e compromissos. Eu trabalho com a ideia de que 
eles serão honrados pelas cidades, de modo a que não tenhamos 
sobressaltos no processo.

Deputado, quem decide sobre as cidades-sede é a FIFA. O 
evento é dela, essa é uma escolha que ela fez. A única participa-
ção do Governo, no caso, o Federal, foi no sentido de reivindicar 
que houvesse cidades em todas as Regiões do Brasil para que 
pudéssemos nacionalizar o processo.

O Deputado Felipe Bornier questiona se há riscos. Em tudo na 
vida existem riscos, não é? Mas, argumento, Deputado, que não 
vejo risco de não acontecer a Copa no Brasil. Não há hipótese 
de isso acontecer porque vamos cumprir nossos compromissos e 
entregar a infraestrutura.

Veja, rigorosamente, a FIFA exige estádio, que é o lugar cen-
tral, o local da competição. Estamos falando em mobilidade  
urbana porque queremos que a Copa deixe um legado para o 
País. A FIFA não fala nada de mobilidade urbana. 
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O SR. DEPUTADO FELIPE BORNIER – Como o turista vai 
chegar ao estádio se não há aeroportos para recebê-lo? Essa é a 
pergunta objetiva. 

O SR. MINISTRO ORLANDO SILVA – É claro. Mas, veja o 
que a FIFA exige, coloca e faz monitoramento, pois a manifesta-
ção do Secretário-Geral da FIFA dizia respeito, exclusivamente, 
ao tema estádios. 

Naturalmente, temos consciência quando falamos nas gran-
des cidades brasileiras. Eu ando por aí: ontem à noite estava no 
Rio de Janeiro e vi como é a circulação lá; aqui em Brasília, que 
é uma cidade planejada, já existe dificuldade. Então, o País não 
pode perder a oportunidade e antecipar investimentos que terão 
de ser feitos para melhorar sua infraestrutura. 

O mesmo ocorre com os aeroportos. Falei anteriormente que 
o Brasil é um continente, não é como a Alemanha, onde, de 
carro, se vai de um extremo a outro em um dia. Aqui, se tem de 
andar de avião para chegar aos rincões e Estados mais distantes.

É nosso desafio agir. Creio que não riscos porque o cronogra-
ma disponível pode ser cumprido. A Infraero tem um plano de 
instalação de modos operacionais, que já vai aumentar a capa-
cidade dos aeroportos mais críticos: Brasília, que é a conexão do 
Brasil, e o de Cumbica, que é outro lugar absolutamente crítico. 
A Infraero tem, portanto, modos operacionais, para, em curto 
prazo, aumentar a capacidade desses aeroportos.

Com relação aos mecanismos da licitação, o senhor se preo-
cupa com razão quando fala que, se o preço for o tema inicial, 
pode haver uma espécie de dumping. Não é bem esse o termo, 
mas se trata de colocar o preço lá embaixo sem ter capacidade. 
Tal risco existe hoje nos pregões eletrônicos. Ocorre que a ex-
periência mostra que, aqui e acolá, acontecem problemas, mas, 
como regra, na maioria dos casos, eles funcionam e economica-
mente são mais efetivos para os Estados. 

A inversão de fase é apenas para desburocratizar o processo. 
São obras de maior complexidade e, nesse caso, a fraude de lici-
tação, vamos dizer assim, tende a não acontecer, porque serão 
exigidos documentos que demonstrem capacidade de realização 
das empresas. Se ganhou no preço e mostrou capacidade, está 
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contratada; se não mostrou, está fora do processo. Então, eu creio 
que isso pode simplificar e acelerar o processo de contratação. 

O senhor questiona se o caminho é o certo. Diria que o cami-
nho é o possível. É um projeto numa federação em que, insisto, 
cidades e Estados têm papéis, atribuições e responsabilidades. Tra-
ta-se de projeto feito a muitas mãos, no Governo Federal e na re-
lação entre os Governos. Percebo que há solidariedade e um com-
promisso muito forte dos Prefeitos e Governadores. Creio que, 
assim como o Congresso Nacional, as Assembleias Legislativas e 
as Câmaras Municipais, todos acompanham com muito interesse, 
estão muito solidários e apoiam essas iniciativas. Temos de traba-
lhar mais e com maior rapidez para cumprirmos nossos objetivos.

Quero, por fim, agradecer à Deputada Professora Raquel Teixeira 
a gentileza de nos ter convidado para participar desta solenidade. 
Registro que estamos à disposição para, a cada período — dois me-
ses, três meses —, voltarmos para mostrar a evolução de cada um 
dos itens. Essa é a forma de o Congresso acompanhar as ações que 
tenham algum tipo de diálogo com o Governo Federal. 

Muito obrigado.
O SR. DEPUTADO DELEY – Presidenta, apenas trinta se-

gundos. Não sei se posso fazer de forma oficial aqui, mas se é 
preciso oficializar... Brevemente, dentro da disponibilidade do 
Ministro, S.Exa. também poderia vir falar das Olimpíadas. Acho 
que, pelas responsabilidades, os tempos da Copa e das Olimpía-
das são muito parecidos. Digo isso pela complexidade que têm 
as Olimpíadas. 

A SRA. PRESIDENTA (Deputada Professora Raquel Teixeira) – 
Obrigada, Deputado Deley. Concordo com V.Exa e quero dizer que 
estaremos ajustando uma data.

Quero agradecer ao Ministro, que ontem estava no Rio de Ja-
neiro, veio aqui um pouquinho e está voltando para lá. Ele fez 
um esforço para encaixar essa visita, mostrando consideração 
para com a Comissão. 

Tenha certeza, Ministro, de que agendaremos uma data para 
falarmos sobre os Jogos Olímpicos. As questões, Ministro, trazidas 
pelos Parlamentares com certeza são as que preocupam toda a so-
ciedade. Nós estamos aqui para que a Copa seja um sucesso, que o 
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Brasil tenha um legado, que o turismo se fortaleça. Esse é o nosso 
objetivo. Agradeço-lhe muito a presença.

Ao encerrar esta sessão de audiência pública em conjunto com 
a Comissão de Fiscalização Financeira e Controle, agradecendo 
pela presença à Deputada Rebecca, que é Relatora da Subcomis-
são da Copa, presidida pelo Deputado Silvio Torres, convoco os 
Parlamentares para, em seguida, uma reunião ordinária muito 
breve de dois ou três pontos. Eu solicitaria a permanência dos 
senhores.

O SR. MINISTRO ORLANDO SILVA – Deputada Raquel...
A SRA. PRESIDENTA (Deputada Professora Raquel Teixeira) – 

Pois não, Ministro.
O SR. MINISTRO ORLANDO SILVA – Deputada Raquel, eu 

só queria fazer um agradecimento e retificar um equívoco. 
Agradeço ao Deputado Silvio Torres pelo convite da Subco-

missão que acompanha a Copa, da Comissão de Fiscalização Fi-
nanceira e Controle. 

Agradeço o convite para participar desta sessão.
A SRA. PRESIDENTA (Deputada Professora Raquel Teixeira) – 

Obrigada, Ministro. 
Eu agradeço a todos e declaro encerrada a reunião de hoje.
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Audiência Pública sobre  
a Organização da  
Copa do Mundo de 2014

Da esquerda para a direita: Álvaro Palma Jorge, Deputada Professora Ra-
quel Teixeira, Ricardo Teixeira e Carlos de La Corte.

Foto: Janine Moraes

Audiência Pública realizada em 26 de maio de 2010, com o 
objetivo de debater a organização da Copa do Mundo de Futebol 
de 2014.

Convidado:
Ricardo Teixeira – Presidente da Confederação Brasileira de 

Futebol (CBF).
A SRA. PRESIDENTA (Deputada Professora Raquel Teixeira) – 

Muito boa tarde a todos.
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Declaro aberta esta audiência pública, que tem a finalidade de 
debater sobre a organização da Copa do Mundo de 2014, aten-
dendo aos Requerimentos ns. 216, de 2010, de autoria do Depu-
tado Afonso Hamm; 221, de 2010, de autoria do Deputado Silvio 
Torres, e 235, de 2010, de autoria do Deputado Lupércio Ramos.

Agradeço a todos a presença.
Como disse, estamos dando início a nossa audiência, para 

debater a organização da Copa do Mundo de 2014. Para isso, te-
mos a honra de contar com a presença do Exmo. Sr. Dr. Ricardo 
Teixeira, Presidente da Confederação Brasileira de Futebol, que 
vem acompanhado do Dr. Álvaro Palma de Jorge, da Assessoria 
Jurídica, e do Dr. Carlos de La Corte, Planejamento de Estádios.

Em nossa audiência pública, Dr. Ricardo Teixeira, o senhor 
terá o tempo de vinte minutos em média para sua exposição. 
Não sei se deseja que o Dr. Álvaro e o Dr. Carlos falem agora. 

Em seguida, abriremos o debate para os Parlamentares pre-
sentes, começando com os autores dos requerimentos, portanto, 
Deputados Lupércio Ramos, Silvio Torres e Afonso Hamm.

Com a palavra o Sr. Ricardo Teixeira.
O SR. RICARDO TEIXEIRA – Antes de mais nada, boa tar-

de a todos.
Na realidade, não vou fazer uma exposição, mas simplesmen-

te colocar alguns pontos que considero relevantes com relação 
ao modo como a FIFA conduz o projeto de uma Copa do Mundo.

O Comitê Organizador da Copa de 2014 é uma empresa pri-
vada, cuja única fonte de renda é diretamente da FIFA. Todos os 
recursos por ela utilizados vêm por remessa que a FIFA enviará 
para o Comitê Organizador.

A FIFA, como entidade mater do futebol, é a detentora de to-
dos os direitos relacionados ao evento da Copa do Mundo. Sua 
filosofia é viabilizar a organização do evento sem depender di-
retamente do processo de controle do próprio campeonato de 
verbas públicas para a organização da Copa.

A audiência televisiva de uma Copa do Mundo é maior do 
que a de qualquer outro evento, incluídos os não esportivos, pois 
a FIFA, além de tudo, tem mais países filiados do que a própria 
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Organização das Nações Unidas (ONU). Ao contrário dos Jogos 
Olímpicos, que normalmente ocorrem numa só cidade, excetuan-
do o futebol, os jogos na Copa ocorrem por todo o País.

Com sua filosofia, a FIFA pretende sempre maximizar as pos-
sibilidades da Copa.

O papel do Estado obviamente é importantíssimo, pois tem 
de assegurar toda a infraestrutura necessária à feitura da Copa. 
Além disso, é ele quem dá e assina as chamadas garantias go-
vernamentais, que são os contratos assinados pelas cidades que 
pretendem ser sede durante a Copa do Mundo. Assinam esses 
documentos, dependendo do grau de envolvimento, a FIFA, o 
Comitê Organizador Local (COL) e o Governo Municipal ou o 
Governo Federal ou, eventualmente, as entidades privadas que 
detêm o controle dos estádios.

Doze cidades-sede, como todos sabem, foram escolhidas. As 
obrigações das cidades-sede são várias, mas eu diria que as prin-
cipais são: garantir uma zona de exclusão ao redor dos estádios; 
garantir transporte adequado, funcionamento do comércio e dos 
bares durante a noite em dias de jogo; suprimento de energia; se-
gurança; respeito ao meio ambiente e outras normas que a FIFA 
completa.

Durante os eventos da Copa do Mundo, a FIFA pede que seja 
suspenso qualquer outro nível de obra para que não inviabilize, 
por exemplo, a mobilidade humana.

Os contratos com os estádios são assinados com os proprietá-
rios dos estádios onde serão realizados os jogos. Alguns estádios 
obviamente são construídos, outros são reformados.

Quinze dias antes da primeira partida e cinco dias após o últi-
mo jogo programado, os estádios são bloqueados para qualquer 
outro tipo de utilização.

A exploração e segurança ficam a cargo da FIFA e do Comitê 
Organizador Local, durante esse período. Reparos e manutenção 
permanecem como obrigação dos donos dos estádios, que têm 
de ser entregues 100% livres de publicidade, marcas visíveis, etc.

Toda a parte referente à venda de ingressos e hospedagem 
dos torcedores que adquirem os pacotes é tratada por empresas 
credenciadas pela FIFA.
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Todos os hotéis assinam contratos com grande antecedência 
com a empresa credenciada pela FIFA, assegurando 80% dos seus 
quartos para os estrangeiros que venham participar da Copa. 
Gera-se, assim, dentro da própria FIFA, por meio dessa compa-
nhia, o que se chama pool de vagas. As tarifas desses hotéis são 
controladas e devem corresponder a valores normais. A inten-
ção, portanto, é impedir especulação.

A política de venda dos ingressos será definida pela FIFA até 
2012. A tendência é seguir com o sorteio. Só as empresas afiliadas 
e patrocinadoras oficiais podem fazer promoções com os ingres-
sos. Estes e outros pontos já estão dentro do Hosting Agreement.

O contrato mais importante dispõe de forma geral sobre to-
das as obrigações concernentes à realização da Copa. É assinado 
entre a FIFA e o Comitê Organizador Local. É por meio desse 
acordo que o Comitê Organizador Local assume a obrigação de 
realizar a Copa, sempre sob a direção da FIFA.

As garantias governamentais foram prestadas pelas autori-
dades brasileiras, juntamente com uma declaração do próprio 
Presidente da República, assegurando que seriam enviadas ao 
Legislativo as mudanças necessárias em todas as esferas ligadas à 
organização da Copa.

Uma das mais importantes garantias governamentais é per-
mitir a entrada e saída, incondicional e facilitada, das pessoas 
credenciadas pela FIFA.

Segurança. Garantir a segurança de todos os participantes do 
evento e visitantes, bem como excluir a responsabilidade da FIFA.

Câmbio. O objetivo é possibilitar ampla conversão de moeda 
estrangeira durante a Copa, garantindo a comodidade não ape-
nas das pessoas, mas principalmente das empresas credenciadas 
pela FIFA como também dos visitantes.

Imigração, alfândega e check-in. O grande objetivo é o tra-
tamento prioritário para aqueles que irão trabalhar durante o 
período da Copa.

Os direitos comerciais têm a finalidade de proteger e permi-
tir a mais ampla exploração dos direitos comerciais referentes à 
Copa, o que inclui a vedação à utilização do ambush marketing, 
combate ao uso não autorizado de propriedade intelectual, pro-
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teção dos nomes de domínio, enfim, criação de zona de exclusão 
ao redor dos estádios (incluindo espaço aéreo) e a possibilidade 
de exploração naming rights dos estádios.

Hinos e bandeiras. O objetivo é garantir o hasteamento das 
bandeiras e a execução dos hinos nacionais de todos os países 
participantes.

Na área de telecomunicações, o objetivo é garantir toda a in-
fraestrutura de telecomunicações necessária para o evento.

Algumas curiosidades que imputamos importantes são os nú-
meros que daremos como exemplo da última Copa do Mundo, 
na Alemanha: audiência acumulada, de 26 bilhões de espectado-
res, para 214 países; 71 mil horas de transmissão, o que equivale 
a 8 anos de TV ligada; 18.850 profissionais de mídia; perto de 
4 mil veículos de mídia credenciados; o site da FIFA teve 4,2 bi-
lhões de acessos, só durante o evento, e participaram do evento 
500 estações de televisão.

Houve a demanda de número de leitos, por cidade, de apro-
ximadamente 60 mil; o International Broadcast Center (IBC), 
centro de mídia do evento, abrigou 8 mil jornalistas; estima-se o 
fluxo de 200 mil pessoas na cidade; estima-se um deslocamento 
de cerca de 50 mil pessoas entre as duas cidades, de um jogo 
para outro; número estimado de 3 milhões de turistas no País; 
crescimento girou entre 0,4% e 0,5% do Produto Interno Bruto 
(PIB) da Alemanha, durante a Copa de 2006; houve a geração 
de empregos que chegou a 200 mil; 170 mil empregos deverão 
ser criados na Copa de 2010; 37 bilhões de dólares foi o fatura-
mento dos alemães, com a presença de 5 milhões de torcedores 
no evento; a Alemanha recebeu cerca de 1 milhão de visitantes 
estrangeiros para a Copa de 2006; houve 2 bilhões de euros de 
arrecadação com turismo, sem contar com a venda de ingressos, 
direitos de transmissão televisiva e de patrocínios.

Na Copa do Mundo do Brasil, estima-se o impacto direto na 
economia, em reais, de 47 bilhões, 33 bilhões de investimentos 
em infraestrutura e serviços, 9 bilhões em turismo e 5 bilhões em 
aumento de consumo.
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Estima-se que a Copa do Brasil movimentará 3 milhões 
de turistas nacionais, além de atrair perto de 600 mil turistas  
estrangeiros.

Deverão ser gerados mais de 300 mil empregos permanentes 
até 2014, além de quase 400 mil temporários no ano da Copa.

O lançamento oficial da logomarca da Copa do Mundo da 
FIFA Brasil 2014 será no dia 8 de julho de 2010, na África do Sul. 
Esses são os eventos relativos à Copa de 2014. O lançamento 
oficial da logomarca é o primeiro evento de grande visibilidade 
da Copa do Mundo.

Haverá a Copa das Confederações, em 2013, que servirá como 
uma competição-teste, para a qual deverão ser usadas cinco das 
doze cidades-sede da Copa do Mundo para 2014.

Esses são os dados que julgávamos importantes para os senho-
res terem noção exata do que representa uma copa do mundo.

Muito obrigado.
A SRA. PRESIDENTA (Deputada Professora Raquel Teixeira) – 

Esta Comissão agradece muito ao Dr. Ricardo Teixeira as informações.
Consulto o Dr. Ricardo se os assessores, Dr. Álvaro e Dr.  

Carlos, querem usar a palavra agora ou durante o debate.
O SR. RICARDO TEIXEIRA – Eu acho que durante o deba-

te alguns pontos devem ser respondidos por eles.
A SRA. PRESIDENTA (Deputada Professora Raquel Teixeira) – 

Volto a repetir, só para relembrar: o Dr. Ricardo Teixeira teve a 
palavra por vinte minutos, porém não os utilizou na sua totali-
dade, mas apresentou as necessárias e convenientes informações 
sobre a Copa do Mundo.

Agora, haverá uma sequência de oradores. Primeiro, os Depu-
tados Afonso Hamm, Lupércio Ramos e Silvio Torres, autores do 
requerimento que solicitou a presença do Dr. Ricardo Teixeira 
nesta Comissão. 

Depois, passarei a palavra a todos os Parlamentares inscritos 
que desejam dirigir perguntas ao Dr. Ricardo Teixeira.

Com a palavra o Deputado Silvio Torres, por até dez minutos.
O SR. DEPUTADO SILVIO TORRES – Boa tarde, Sra. Pre-

sidenta, Professora Raquel Teixeira, colegas Deputados e ilustres 
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convidados, vou procurar ser bastante objetivo. Farei várias per-
guntas que venho acumulando há algum tempo, na curiosidade 
de conhecer informações oficiais por parte do Presidente da CBF, 
Ricardo Teixeira, que é também Presidente do Comitê Organiza-
dor Local da Copa.

Antes, porém, cumprimento a Deputada Professora Raquel 
Teixeira, que em tão pouco tempo de presidência já conseguiu a 
proeza de trazer aqui dois Ministros e agora o Presidente Ricardo 
Teixeira.

Inicialmente, pergunto ao Sr. Ricardo Teixeira se aqui com-
parece também como Presidente da CBF ou se o senhor prefere 
apenas responder pelo COL..

O SR. RICARDO TEIXEIRA – Compareço pelo COL.
O SR. DEPUTADO SILVIO TORRES – Presidente, como se 

compõe o COL e qual a estrutura estabelecida para organizar a 
Copa de 2014?

O senhor prefere que eu faça todas as perguntas de uma vez e 
alguém anote?

A SRA. PRESIDENTA (Deputada Professora Raquel Teixeira) – 
Deputado, é melhor V.Exa. fazer as perguntas, e ele anota para res-
pondê-las depois.

O SR. DEPUTADO SILVIO TORRES – Creio que assim é 
mais difícil para ele, mas vamos lá.

Em sua exposição, o senhor disse que a Copa é realizada ape-
nas com recursos da FIFA. Se possível, peço ao senhor que nos 
informe quanto a FIFA manda para essa organização de recursos 
e se o COL está autorizado a novas receitas, além da remessa feita 
pela FIFA.

Lembro que, em 2007, quando o Brasil ganhou a condição de 
sediar a Copa de 2014, foi dito pelo senhor, pelo Presidente e por 
várias autoridades que ela seria feita praticamente com recursos 
privados. Haveria não só doze novos estádios com recursos pri-
vados, como também interesse dos investidores em fazer inves-
timentos privados. 

Desejo saber se o senhor ainda mantém a mesma opinião ou, 
se mudou, qual a razão da mudança.
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Encaminhei algumas perguntas ao Presidente da FIFA, Joseph 
Blatter, uma vez que não havia tido oportunidade de fazê-las di-
retamente ao senhor, mas vou repeti-las aqui rapidamente.

O Brasil está cumprindo o cronograma das ações assumidas 
no Caderno de Encargos, assinado pelo Governo em 2007? Gos-
taria que o senhor fizesse uma comparação entre o Brasil, a Ale-
manha e a África do Sul. Como se situa nosso País?

Na hipótese de alguma das doze cidades-sede de 2014 não 
atender às exigências da FIFA, ela perderá essa condição? Caso isso 
ocorra, alguma outra cidade que foi candidata assumiria imediata-
mente a condição de sede? Há possibilidade de reduzir o número 
de cidades-sede, se houver algum imprevisto? Quando seriam de-
finidas definitivamente, para ser redundante, as cidades-sede no 
Brasil? Quando será dado o o.k. do Comitê e pela FIFA?

Sabemos que o Dr. Carlos de La Corte assumiu a vistoria dos 
projetos aprovados dos estádios — parece-me que todos foram 
aprovados — e que foi dado um prazo de trinta dias para a apre-
sentação dos estudos de viabilidade econômica. Esse é o prazo fi-
nal dado pelo COL a esses estádios? Se o prazo for descumprido, 
haverá alguma mudança, acontecerá algo?

O Governo está mandando hoje para o Congresso Nacional 
parte da mudança da legislação que atende às exigências da FIFA 
com relação à isenção de impostos e outras facilidades tributárias. 

Sabe o Sr. Presidente que o funcionamento do Congresso 
Nacional em ano eleitoral é bastante dificultado pelo fato de a 
pauta da Câmara e do Senado se acumularem. Isso nos cria a ex-
pectativa de essa proposta não vir a ser aprovada este ano, uma 
vez que se trata de projeto de lei. Existe prazo final para que esse 
projeto seja aprovado aqui no Congresso Nacional?

Há possibilidade de o Brasil deixar de ser sede do Mundial em 
2014? 

Para finalizar, faço menção específica ao que está acontecendo 
no meu Estado, São Paulo, particularmente no Morumbi, na ca-
pital. Foi noticiado ontem que o senhor já teria decidido — aliás, 
não é a primeira vez que essa notícia é veiculada — que o Morumbi 
não terá condições de sediar a abertura da Copa. Ele poderia se-
diar até as semifinais, mas não estaria preparado para a abertura, e 
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também que haveria possibilidade da construção de novo estádio 
para sediar especificamente a abertura, o que implicaria duas sedes 
numa mesma cidade, mas, antes, ouvi o senhor dizer que isso não 
aconteceria.

Existe possibilidade de haver um novo estádio? Porque, pen-
sando nos prazos dados pelo Sr. Carlos de La Corte, sequer ha-
veria projeto para um novo estádio em São Paulo. Seria possível 
abrir exceção para um novo estádio em São Paulo?

Sra. Presidenta, são as minhas perguntas.
Muito obrigado.
A SRA. PRESIDENTA (Deputada Professora Raquel Teixeira) – 

Obrigada, Deputado Silvio Torres.
Foram várias as perguntas, e não foi possível anotar todas. 

Peço ao Sr. Ricardo Teixeira que responda as que lembrar. As que 
ficaram faltando, os assessores devem ter tomado nota.

Como disse no início, esta audiência é realizada em atendi-
mento ao requerimento dos Deputados Afonso Hamm, Lupércio 
Ramos e Silvio Torres.

Portanto, antes de passar a palavra para o Sr. Ricardo Teixeira 
responder, passo a palavra a S.Exas.; depois, o senhor responde 
em bloco as perguntas que lembrar ou puder anotar.

O SR. DEPUTADO SILVIO TORRES – Sra. Presidenta, peço 
a palavra pela ordem.

A SRA. PRESIDENTA (Deputada Professora Raquel Teixeira) – 
Tem V.Exa. a palavra.

O SR. DEPUTADO SILVIO TORRES – Sra. Presidenta, se o 
Presidente Ricardo Teixeira não pôde anotar as perguntas, posso 
repeti-las, caso ele julgue necessário.

A SRA. PRESIDENTA (Deputada Professora Raquel Teixeira) – 
O senhor quer que repita todas as perguntas ou só a última?

O SR. RICARDO TEIXEIRA – Não vejo necessidade.
A SRA. PRESIDENTA (Deputada Professora Raquel Teixeira) – 

Está certo. Ele prefere responder todas as perguntas.
O SR. RICARDO TEIXEIRA – Vou começar pela última 

pergunta.



aç
ão

 p
ar

la
m

en
ta

r

164
Copa de 2014: o desafio a ser vencido

É muito interessante que o senhor tenha lido a notícia pu-
blicada por um colunista de que eu teria dito que o Morumbi 
estaria descartado da abertura da Copa, mas, coincidentemente, 
não tenha lido o desmentido que saiu hoje em todos os jornais, 
no qual digo que, em Curitiba, eu estava exatamente na mesma 
situação de quando saí do Rio de Janeiro, ou seja, que nada havia 
mudado.

O senhor poderia repetir as outras perguntas? A que eu res-
pondi eu me lembrei de imediato.

O SR. DEPUTADO SILVIO TORRES – Na verdade, a per-
gunta se refere à possibilidade de haver outro estádio em São 
Paulo. 

O SR. RICARDO TEIXEIRA – Não existe porque acho que...
O SR. DEPUTADO SILVIO TORRES – Não existe outra al-

ternativa a não ser o Morumbi, em São Paulo, esta é a resposta 
do senhor?

O SR. RICARDO TEIXEIRA – A resposta é: a notícia que o 
senhor leu, e o senhor não leu a segunda notícia...

O SR. DEPUTADO SILVIO TORRES – Não, eu li a segunda 
notícia também.

O SR. RICARDO TEIXEIRA – Ah! Então, ótimo. O senhor 
apenas esqueceu de comentar.

O SR. DEPUTADO SILVIO TORRES – Não, é que ela não é 
importante para o que eu quero saber.

O SR. RICARDO TEIXEIRA – O relevante é que, no caso 
específico de São Paulo, continua exatamente como estava on-
tem, anteontem... Eu não falo sobre hipótese, inexiste hipótese.

O SR. DEPUTADO SILVIO TORRES – Então, a situação de 
ontem e anteontem qual é, Presidente?

O SR. RICARDO TEIXEIRA – É a de que São Paulo pode 
sediar a semifinal, mas ainda não está decidido sobre a abertura.

Há um documento assinado e enviado por nós, dizendo textu-
almente que, em São Paulo, o Morumbi está autorizado a fazer a 
semifinal, mas a abertura — e o senhor deve saber perfeitamente 
bem — depende de outros fatos além desse. De forma que ainda 
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não está determinado quem vai abrir e quem vai fechar, pode ser 
qualquer uma outra cidade das doze, em tese.

A SRA. PRESIDENTA (Deputada Professora Raquel Teixeira) – 
Eu tomei a liberdade — desculpe-me, Dr. Ricardo — de puxar o mi-
crofone, porque temos uma ordem a ser seguida. E, se o senhor for 
responder uma a uma cada pergunta, não conseguiremos avançar.

Então, passo a palavra ao Deputado Afonso Hamm; depois, ao 
Deputado Lupércio Ramos e, depois, para os demais Deputados 
inscritos, e, aí, Dr. Ricardo, se o senhor puder responderá as per-
guntas em bloco, até porque, em alguns momentos, elas vão, in-
clusive, se repetir. Ao final, aquilo que não for respondido poderá 
ser complementado nas considerações finais.

O SR. DEPUTADO AFONSO HAMM – Sra. Presidenta, no-
bres colegas, Presidente Ricardo Teixeira, em primeiro lugar, que-
ro dizer da nossa intenção no requerimento, até porque não é 
novidade. 

O Presidente Ricardo Teixeira nos recebeu duas vezes na CBF 
e esteve conosco aqui em outras oportunidades. E, junto com a 
representação da CBF — e está aqui o Sr. Weber Magalhães, seu 
Vice-Presidente, que nos acompanhou nas rodadas quando eu 
estava na condição de Presidente desta Comissão —, não conse-
guimos finalizar as doze cidades-sede.

A Deputada Professora Raquel assume a Comissão também 
imbuída, naturalmente, desse grande projeto e dessa grande 
oportunidade para o País. 

O Brasil conquistou a honra de ser sede da Copa de Futebol de 
2014 exatamente devido à credibilidade do País como um todo 
e à organização obtida por meio da Confederação que o senhor 
preside. E não digo isso para agradá-lo, mas porque é um fato.

À medida que também houve o estabelecimento de compro-
missos com os estados, temos um desafio. A propósito, saímos 
agora de um debate que vai ser exibido pela TV Câmara sobre o 
início da Copa da África do Sul, em que pautamos exatamente 
essa grande preocupação, também porque queremos trazer tran-
quilidade e termos condição de tomar as iniciativas necessárias 
neste momento. O que não pode, na nossa opinião — e é esse o 
motivo da preocupação —, é, estando estabelecido um calendário, 
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um cronograma e um termo de compromisso, que o seu cumpri-
mento não se inicie de imediato.

E, aí, vou apontar um problema que existe e que é o dever de 
casa que deve ser feito por parte do Governo, porque tanto para 
a Câmara como para o Senado, não há como legislar sobre obras 
com isenções, aliás com redutores de custos por meio dos tribu-
tos, objeto de um dos grandes objetivos e compromissos assumi-
dos, se o projeto de lei a respeito ainda não está aqui. O projeto 
de lei que chegou trata dos aeroportos e da Autoridade Olímpica.

E a primeira reflexão que quero fazer do ponto de vista de 
governos e de coordenações é relativo ao fato de que precisamos 
tornar independente Copa e Olimpíadas. Quando se envia um 
projeto para a Câmara Federal — e eu não estou fazendo crítica 
pela crítica, eu espero dar uma contribuição de encaminhamen-
to... Por exemplo, a Autoridade Olímpica e os aeroportos são 
importantes, mas no que se refere à definição que vai permitir 
que os Estados reduzam ICMS, que as cidades estabeleçam, por 
meio de legislação, um redutor de ISS, precisamos exatamente 
desse debate.

Informa a Presidenta, a Deputada Professora Raquel Teixeira, 
que o projeto está chegando hoje. Portanto, está atrasado. Se havia 
um calendário com início em março, deveríamos ter, naquele mês, 
tomado providências para o início das obras dos estádios. Há está-
dios, aeroportos, acessibilidade, enfim, uma série de componentes.

Então, a preocupação e a angústia de todos — e é isso que 
não pode tomar conta de todo o País — é exatamente o risco 
de o Brasil deixar de ser sede e do comprometimento das doze 
cidades-sede.

Esse é o ponto fundamental para atuarmos e tomarmos as 
providências porque o segundo semestre deste ano terá foco 
político — as eleições presidenciais, que não precisamos nem 
comentar. Então, na verdade, esse calendário e esse cronogra-
ma têm de andar. Essa é a preocupação de todos. É sobretudo a 
nossa preocupação de parceiros que somos e também responsá-
veis, porque o Congresso, leia-se aqui a nossa Comissão, que tem 
competência, porque somos, em maioria, os Parlamentares mais 
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engajados nas questões do esporte e da Copa, está comprometi-
do com o cumprimento do calendário.

De maneira que eu imagino que não é positivo que neste 
momento sejamos pautados, embora o grande organizador seja 
a FIFA, mas é importante que possamos tomar as providências 
para andarmos dentro do que está acordado. E leia-se aí todos os 
compromissos.

Há necessidade de se fazer uma grande sistematização no 
País, porque envolve 12 sedes, 24 Governos, há obras que são 
público-privadas ou parcerias público-privadas, há poucas obras 
privadas no que se refere a estádio, e é uma grande engenharia, 
uma grande equação e uma série de engrenagens que têm de se 
mover.

Acredito que o grande objetivo é exatamente sistematizar to-
das essas ações, e o papel de competência do Presidente Ricardo 
Teixeira, é óbvio, é o de fazer esse ordenamento perante a FIFA, e 
temos de fazer, e já pedimos para esta Comissão participar mais do 
ordenamento da organização nas instâncias governamentais por-
que temos ações de competências governamentais nessas várias 
instâncias — Governo Federal, doze sedes, Governos Estaduais, 
Prefeituras e mais todo engajamento.

Observem, só para finalizar, o desafio de se fazer isso em um 
país continental, porque não basta fazer o estádio se não fizer o 
aeroporto, não basta fazer o estádio e o aeroporto, se não fizer o 
acesso.

Então, quero dizer da angústia que nos provocou, porque era 
para março esse projeto do Governo que só agora está aqui. Na 
minha opinião, é o Governo que está atrasado para desencadear 
os processos de cumprimento de compromissos e encaminha-
mento das coisas.

Quero também falar da credibilidade e do desafio, porque só há 
um caminho: temos de realizar as obras com eficácia e eficiência, 
porque é isso que gerará o legado que ficará para o País. Fala-se hoje 
em 5,5 milhões de turistas internacionais; em 2020, serão 11 mi-
lhões, e, por aí afora, podemos mencionar vários itens.

Portanto, só queria falar da credibilidade, que já há; das pro-
vidências, que são necessárias; da sistematização, que é urgente, 
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e, mais, da necessidade de tornar independentes Copa e Olimpí-
adas, porque tem havido confusão, inclusive quando se manda 
um projeto para cá. É necessário termos clareza das propostas. 
Por isso a população fica preocupada, e é nesse sentido que eu 
faço a observação. 

Mais do que isso, quero dizer do compromisso de todos nós 
de realizarmos uma grande Copa, e não abrimos mão de realizá-
la, se possível, nas doze cidades-sede. O senhor tem toda creden-
cial e credibilidade como um grande líder desse processo.

Obrigado.
A SRA. PRESIDENTA (Deputada Professora Raquel Teixeira) – 

Obrigada, Deputado.
Com a palavra o Deputado Lupércio Ramos, também autor do 

requerimento.
O SR. DEPUTADO LUPÉRCIO RAMOS – Nobre Presiden-

ta Professora Raquel Teixeira, colegas Deputados, Sr. Presidente 
Ricardo Teixeira, inicialmente, quero parabenizar o senhor pelo 
papel fundamental que desempenhou no seio da FIFA para tra-
zer ao Brasil a Copa de 2014.

O povo brasileiro ficará devendo essa ao senhor, e ainda vai 
cair a ficha de muita gente que ainda não entendeu a importân-
cia que tem, para um país em desenvolvimento, realizar uma 
Copa do Mundo, o legado que isso deixará, enfim, a divulgação, 
o conhecimento deste País mundo afora.

De forma muito rápida, Presidente, primeiro, quero dizer que, 
quando subscrevi o requerimento, preocupado em ouvir de al-
guém com autoridade para falar, havia uma inquietação por par-
te de muita gente no sentido de que o Brasil poderia perder a 
condição de sediar a Copa do Mundo.

Hoje, acho que sobre essa questão já baixou a poeira. Por isso, 
gostaria que V.Sa., ainda que de forma superficial, comentasse a 
situação de cada uma das cidades-sede nesse início de trabalho, e 
o que o Congresso Nacional, ou melhor, a Câmara dos Deputados 
poderia fazer para ajudar mais o comitê gestor.

Vivemos num País extremamente burocrático, haja vista que 
apenas agora, depois de um ano de ter sido anunciado oficial-
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mente que o Brasil será sede, recebemos dois projetos de lei,  
resultados de acordos e compromissos assumidos e assinados 
com a FIFA. Um ano depois.

Há os problemas dos aeroportos e uma série de outros proble-
mas que não são só os dos estádios.

Então, eu gostaria apenas que V.Sa. se manifestasse de forma 
rápida sobre a situação de cada uma das cidades-sede.

Era só isso, Presidenta.
Muito obrigado, e parabéns mais uma vez.
A SRA. PRESIDENTA (Deputada Professora Raquel Teixeira) – 

Obrigada, Deputado Lupércio Ramos.
Com a palavra o Dr. Ricardo Teixeira, que comentará as per-

guntas dos autores dos requerimentos; depois chamarei os de-
mais pela ordem de inscrição.

O SR. RICARDO TEIXEIRA – Deputado, antes de mais 
nada, agradeço a V.Exa. a pergunta, porque ela nos dá a oportu-
nidade de realmente fazermos um quadro, um balanço geral de 
como anda esse processo. É uma pergunta inteligente.

E passarei para o Sr. Carlos de La Corte responder, porque ele 
acabou de fazer uma vistoria em todas as cidades e, portanto, 
poderá dar uma posição de como estão cada um desses estádios.

É importante que se entenda que o Comitê Organizador trata 
quase que exclusivamente da parte esportiva da Copa do Mun-
do, ou seja, fundamentalmente de estádios, nesse período pre-
paratório, porque a grande realidade é que todas as outras obras 
são de infraestrutura, portanto, de áreas de Governo; não são 
projetos que podemos tocar, porque competem ao Governo.

Portanto, o Sr. Carlos de La Corte poderá fazer um balanço de 
todos os estádios, dizer exatamente como ele os viu agora.

O SR. CARLOS DE LA CORTE – Boa tarde a todos.
Na realidade, nossa grande função nessa vistoria pelos Esta-

dos, verificando o andamento do cronograma, especialmente 
dos projetos e das obras, foi, antes de tudo, a de passar um úl-
timo pente-fino nesses projetos, enfim, fazer reuniões com os 
arquitetos locais, transferindo toda a parte dos requerimentos 
técnicos da FIFA.
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Esse é um trabalho longo, que vem sendo feito nos últimos 
dezoito meses ou, dependendo da cidade, doze meses. E a nossa 
contribuição é justamente no sentido de transferir a tecnologia e 
todas as lições apreendidas nos últimos eventos da FIFA para os 
projetos de cada uma das cidades, respeitando sempre também 
as questões de legado e o uso do estádio depois do evento. É bas-
tante importante deixar isso claro. 

Percebemos que algumas cidades estavam com o projeto bas-
tante adiantado. Então, praticamente não colocamos nenhuma 
restrição, nenhum item condicionante à aprovação. E nosso in-
tuito é sempre o de dar um pouco mais de celeridade ao processo 
de aprovação, colocando alguns pequenos comentários em ra-
zão de alguns requisitos específicos, como o tamanho do vestuá-
rio, áreas para a imprensa e áreas externas. Basicamente, visamos 
mapear as dificuldades dos arquitetos e deixar claro que eles têm 
toda a tranquilidade para projetar o estádio também para uso 
futuro, desde que atendendo aos requerimentos específicos do 
evento, até com instalações temporárias se for o caso. 

Então, em relação a isso, a visita foi bastante positiva. 
Quero deixar claro também que existem distintas tipologias 

de obras em cada um dos estádios. Existem obras de parceria 
público-privada, existem obras públicas e existem obras priva-
das. Cada um dos Estados buscou uma maneira única, cada Es-
tado tem uma maneira específica de solucionar o seu problema 
de financiamento do estádio e também especificamente a sua 
arquitetura. 

Nossa avaliação foi bastante positiva no sentido de que as 
pessoas que estão trabalhando no processo demonstraram capa-
cidade de integração de todos os entes privados e públicos en-
volvidos nos quesitos de uma parceria público-privada. Os está-
dios privados estão buscando linhas de financiamento próprios 
ou parcerias com empresas para viabilizar parte das reformas. 
Os órgãos de controle também estão bastante integrados com as 
equipes que vêm trabalhando nos projetos e estão participando 
de reuniões e de audiências públicas, empenhando-se no sentido 
de não haver problemas de paralisação de obras ou questiona-
mentos do processo como um todo e até das próprias licitações. 
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Algumas cidades estão gerenciando problemas menores, 
questões de aprovações legais, questões de patrimônio histórico, 
pequenas questões relativas a meio ambiente que ainda que es-
tão faltando para realmente as obras deslancharem.

O resumo que eu faço é que é difícil especificar cada uma das 
cidades. Existem cidades que estão com o cronograma um pouco 
mais adiantado do que as outras. Todas elas se comprometeram 
a dar bastante celeridade a esse processo de início dos trabalhos, 
as que ainda não iniciaram, sempre com o compromisso de tér-
mino para o atendimento do estádio para a Copa das Confede-
rações, que é nosso primeiro desafio. Nosso primeiro desafio é 
realmente o de ter os cinco estádios mencionados na apresen-
tação do Presidente Ricardo Teixeira prontos para a Copa das 
Confederações.

A definição desses estádios será feita durante o processo de 
obras. É ao longo desse processo que vamos saber quais são os es-
tádios mais qualificados e em condições de passar por esse even-
to, que é um teste e que é extremamente positivo não só para o 
País, mas também para a operação do estádio em si. 

Acho que é basicamente isso. Em relação aos projetos, todos 
estão capacitados, com pequenas recomendações. E, em relação 
às obras, existem algumas já iniciadas, e outras para iniciar em 
breve. 

O SR. RICARDO TEIXEIRA – Com relação aos estádios, de-
pois de aprovados os projetos, eles têm de, durante os próximos 
trinta dias, provarem a sua viabilidade econômica para a feitu-
ra das obras. Obviamente, as datas são diferenciadas, porque as 
aprovações não foram todas na mesma época. Há estádio que foi 
aprovado ontem, e outros cuja aprovação se deu há dez dias. A 
não aprovação, a não prova da viabilidade econômica, pode — e 
já declaramos isso — inviabilizar que o estádio seja utilizado na 
Copa do Mundo, até porque a nossa primeira prioridade é ine-
gavelmente a Copa das Confederações, que é um ano antes da 
Copa do Mundo. 

Não haverá caso de dois estádios na mesma cidade. A FIFA 
determinou que cada uma das sedes terá de ter um estádio. 
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Eu não diria que estamos atrasados nem que estamos adian-
tados, mas que nossa posição está dentro dos limites. Os Estados 
que pretendem abrigar a Copa das Confederações, obviamente, 
terão de agilizar mais a feitura de seu estádio do que aqueles que 
não sediarão a Copa das Confederações. 

Uma das razões da escolha do Estado ser ou não sede da Copa 
das Confederações necessariamente vai ser vinculada ao fato de 
seu estádio estar pronto pelo menos seis meses antes — e isso é 
o que a FIFA solicita. No caso, sendo o início da Copa das Con-
federações em 13 de junho, pelo menos cinco estádios terão de 
estar mais ou menos prontos no final de 2012, inicio de 2013.

Perguntaram também sobre a constituição do COL. Ela é pa-
dronizada, foi feita no mesmo modelo do organograma forne-
cido pela FIFA. Foi exatamente assim que nós fizemos o nos-
so COL, com uma diferença: os comitês só crescem depois que 
termina a Copa em andamento, porque a FIFA não deixa nun-
ca que a próxima Copa do Mundo ultrapasse em importância 
a Copa que está em curso, até por um problema de apoio ao  
marketing daquelas que estão investindo na Copa da África. Quer 
dizer, se o Brasil decolar a sua Copa antes da Copa da África, vai 
prejudicar a parte operacional, principalmente de marketing da 
Copa da África. 

O Comitê Olímpico, o comitê organizador, deverá receber 
qualquer coisa perto de 430 milhões de dólares, todo esse volu-
me vindo diretamente da FIFA. E não existe nenhuma outra re-
ceita, porque todas as outras receitas são feitas diretamente para 
a FIFA, inclusive, os patrocinadores locais da FIFA. Por exemplo, 
o Banco Itaú foi um que já assinou o contrato com a FIFA. E o 
contrato é assinado diretamente com a FIFA e não com o Comi-
tê Organizador Local. Portanto, todas as receitas do Comitê são 
diretamente enviadas pela FIFA. 

O SR. CARLOS DE LA CORTE – Presidente, só para com-
plementar essa questão, é importante que os senhores saibam 
que, como esse dinheiro, os 430 milhões, vem da FIFA, ela faz 
uma auditoria on line de todos esses valores. Ela determinou que 
o Comitê fizesse uma regra de licitação própria para as suas con-
tratações. E, como disse, todos esses valores são fiscalizados pela 
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FIFA on line, por meio de uma auditoria contratada pela FIFA 
para fazer esse acompanhamento. 

O SR. RICARDO TEIXEIRA – Não é pensamento da FIFA, 
nem para agora nem para o futuro, diminuir o número de cida-
des-sede. Para as pessoas que não conhecem a organização da 
FIFA, digo que a previsão era a de que a Copa do Mundo no Bra-
sil se realizasse em dez cidades, mas tínhamos de incorporar dois 
segmentos que, no nosso modo de ver, eram muito importantes, 
principalmente no que diz respeito à parte turística e de conhe-
cimento do Brasil: a Amazônia e o Pantanal.

Então, solicitamos ao Comitê Executivo da FIFA que fossem 
doze cidades, e isso foi aprovado por unanimidade. Portanto, 
esse monte de declarações estapafúrdias de que vai baixar para 
oito ou para dez é tudo exclusivamente especulação, porque 
nada vai acontecer sem que isso retorne ao Comitê Executivo da 
FIFA para aprovação.

A SRA. PRESIDENTA (Deputada Professora Raquel Teixeira) – 
Vamos fazer grupos de três, e os próximos inscritos são os Deputados 
Fábio Faria, Marcelo Teixeira e Deley. Antes, porém, quero registrar 
a presença do Deputado Henrique Eduardo Alves, Líder do PMDB 
e, como Líder é Líder, indagar a S.Exa. sobre se deseja fazer alguma 
pergunta. Com a palavra, então, o Deputado Fábio Faria.

O SR. DEPUTADO FÁBIO FARIA – Sra. Presidenta da nos-
sa Comissão, Deputada Professora Raquel Teixeira, obrigado.

Sr. Presidente da CBF, Ricardo Teixeira, primeiro, quero cum-
primentá-lo pela competência e dizer da nossa alegria e do nosso 
orgulho de sermos brasileiros e estarmos recebendo a Copa do 
Mundo. Orgulho-me, principalmente, por ser potiguar e nata-
lense, portanto, parte de um povo que sempre atuou como es-
pectador e hoje está protagonizando uma história. Está-se devol-
vendo a autoestima ao povo potiguar, ao povo do Rio Grande 
do Norte.

É muito complicado elaborar algum tipo de pergunta depois 
do Deputado Silvio Torres, porque S.Exa. fez uma lista enorme 
de questionamentos importantes e que são os mesmos que tí-
nhamos a apresentar.
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Mas eu queria falar da alegria que senti diante dos números 
da Copa do Mundo da Alemanha: 26 bilhões de espectadores, 
60 mil leitos de hotéis ocupados por cidade, 200 mil pessoas em 
cada cidade, em média. Isso mostra o benefício de sediar uma 
Copa do Mundo, e não durante a realização do evento, mas tam-
bém após ele, em razão do legado que fica em termos de cons-
trução de aeroportos, mobilidade urbana, o fortalecimento da 
economia, expansão da rede de hotéis, etc.

É válida a preocupação dos Deputados com a fiscalização, mas 
haverá também órgãos fiscalizadores, portais de transparência, e eu 
tenho certeza de que esta Comissão fará uma fiscalização, o que, 
tenho certeza, é também de interesse também da FIFA e da CBF.

Sr. Presidente, sou um otimista de nascença; sou positivo. Re-
almente, existe a turma do contra, que fica especulando que vai 
diminuir para o número de cidades-sede, que Natal está na lista 
negra e que seria substituída por outra cidade. Ora, se, por acaso, 
uma cidade sair por não ter cumprido o prazo, como outra vai 
entrar depois e cumprir o prazo, considerando todo o tempo que 
já passou? Isso mostra que essas notas não têm validade alguma, 
como bem sabemos.

Mas a minha preocupação é com a burocracia que estamos 
vendo nas cidades. Há prefeitos preocupados com o cumprimen-
to dos prazos — e o Deputado Henrique, do meu Estado, está 
aqui e sabe da nossa dedicação. Algumas vezes, o trabalho do go-
vernante é travado por uma simples formalidade. Mas o impor-
tante é o que o Presidente disse: se o Estado, em 30 dias, mostrar 
a viabilidade econômica do seu projeto, poderá compensar com 
uma obra mais na frente.

Pergunto, então, qual é o prazo limite e se existe essa questão 
de prazo limite para, depois de mostrada a viabilidade econô-
mica, inicialização das obras dos estádios. Ou, demonstrada a 
viabilidade, poderemos estender um pouco mais os prazos?

Parabenizo o Presidente Ricardo Teixeira e manifesto a nossa 
alegria em tê-lo aqui, na nossa humilde Comissão de Turismo e 
Desporto.

Muito obrigado.
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A SRA. PRESIDENTA (Deputada Professora Raquel Teixeira) –
Concedo a palavra ao meu querido Vice-Presidente, Deputado  
Marcelo Teixeira.

O SR. DEPUTADO MARCELO TEIXEIRA – Obrigado, mi-
nha cara Presidenta, Deputada Professora Raquel Teixeira.

Serei bastante breve e conciso, em função do adiantado da 
hora.

Inicialmente, parabenizo o Dr. Ricardo Teixeira pelo excelen-
te trabalho que tem feito à frente da Confederação Brasileira de 
Futebol. 

Com certeza, Dr. Ricardo, o tempo fará justiça com V.Sa. pela 
competência com que tem dirigido a CBF.

Certamente, depois de 1950... Eu, que sou do ramo de turis-
mo, praticamente fundador desta Comissão, sei da importância 
que essa Copa do Mundo terá para o setor de turismo do Nordes-
te. Quantas e quantas obras de infraestrutura! Recentemente o 
Dr. Carlos de La Corte visitou Fortaleza.

Certamente, só o arcabouço de infraestrutura que as cidades 
terão por conta da Copa do Mundo já justifica esse evento, que 
é muito importante para o nosso País. 

Falou muito bem o Deputado Lupércio Ramos sobre a quanti-
dade de benefícios que a Copa vai trazer — nem se fala da quan-
tidade de empregos, mas da quantidade de benefícios, o que, 
com certeza, é importante para o Nordeste e para o País.

Portanto, parabenizo V.Exa. pela condução da CBF.
Sr. Presidente, farei uma pergunta bem rápida e também um 

pedido.
Minha pergunta é a seguinte: como está o andamento da 

questão dentro do Governo — CBF, turismo, esportes? Esse rela-
cionamento caminha bem? Em que as coisas precisam melhorar, 
avançar? Está tudo correndo bem?

Em segundo lugar, deixo para um pedido: na Copa das Confe-
derações, como disse o Dr. Carlos, haverá cinco cidades-sede. Eu 
lhe peço que bote no coração Fortaleza, como sendo, no Nordeste, 
a cidade que poderá sediar o evento, por ser mais perto da Europa, 
por ser mais próxima e por ser a cidade mais bonita do Brasil.
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Muito obrigado.
O SR. DEPUTADO FÁBIO FARIA – Pela ordem. 
A cidade de Natal é mais próxima da Europa, Deputado.
A SRA. PRESIDENTA (Deputada Professora Raquel Teixeira) – 

Só uma informação ao Dr. Ricardo Teixeira, antes de ele responder 
essa pergunta. Os três Vice-Presidentes desta Comissão são do Ceará, 
Dr. Ricardo.

Com a palavra o Deputado Deley.
O SR. DEPUTADO DELEY – Obrigado, Sra. Presidenta.
Inicialmente, cumprimento os nossos convidados. Depois de 

tudo isso, acho que o melhor que nós podemos fazer é legalizar 
o lobby nesta Casa. Cumprimento o Presidente Ricardo Teixeira, 
o Dr. Carlos de La Corte e o Dr. Álvaro Jorge.

Várias perguntas já foram feitas aqui. Eu iria fazer duas per-
guntas relacionadas à questão do prazo: se haveria um prazo li-
mite, principalmente para as duas sedes que me parecem já de-
finidas, se entendi bem: São Paulo e Rio de Janeiro. Pelo menos 
foi o que sempre escutei, sempre li. Gostaria de saber se há esse 
prazo limite para que possam ser atendidas todas as necessidades 
da FIFA.

Não sei se foi o Presidente Ricardo Teixeira ou se foi o Dr.  
Carlos que falou a respeito da questão da infraestrutura. A per-
gunta que faço é a seguinte: o Presidente Ricardo Teixeira disse 
que a preocupação maior da FIFA realmente são os estádios. Um 
atraso ou qualquer outro tipo de problema na questão da infraes-
trutura pode influenciar na decisão da FIFA? Isso pode atrapalhar 
alguns dos estádios escolhidos? Cito, por exemplo, a questão do 
transporte ou da infraestrutura exigida, imagino eu, pela FIFA 
para que esses eventos ocorram.

Para encerrar, o Presidente Ricardo Teixeira disse que veio 
aqui hoje especificamente para falar da Copa do Mundo, e todos 
nós haveremos de respeitá-lo. Quero fazer um convite a S.Sa. 
Nós sabemos que a situação dos clubes realmente é muito ruim. 

Presidente Ricardo Teixeira, numa próxima oportunidade, 
espero que possamos debater a questão do futebol brasileiro, a 
questão dos clubes, a questão das transferências prematuras dos 
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atletas. Talvez a CBF possa contribuir com esta Casa, a fim de 
encontrarmos alguns caminhos, por meio das leis, e realmente, 
acima de tudo, melhorar a condição financeira dos clubes, para 
que possamos nos tornar não só uma potência técnica, mas tam-
bém uma potência financeira.

Obrigado.
A SRA. PRESIDENTA (Deputada Professora Raquel Teixeira) – 

Com a palavra o Dr. Ricardo Teixeira.
O SR. RICARDO TEIXEIRA – Respondendo a pergunta do 

Deputado Fábio Faria, não existe um prazo determinado para 
que o estádio fique pronto. Volto a repetir o que eu disse sobre 
o caso específico dos cinco estádios, que, em tese, farão a Copa 
das Confederações. Há um projeto em que consta que eles têm 
de estar prontos no final de 2012, início de 2013, no máximo. 
Nós contratamos, terceirizada pelo Comitê Organizador, uma 
empresa que acompanhará o projeto de todos os estádios, de 
tal maneira que tenhamos uma ideia exata. Isso é tecnicamente 
factível — Carlos, peço-lhe que, depois, me auxilie nesse sentido 
— e nos mostra exatamente, com o andamento da obra, quando 
aquele estádio ficará pronto.

A decisão para a Copa das Confederações, por exemplo, será 
muito em função daqueles estádios que tiverem, digamos assim, 
os cronogramas de obras mais adiantados. O que está determina-
do agora é o prazo da prova, da viabilidade econômica efetiva da 
construção dos estádios e/ou reforma dos estádios — são trinta 
dias após o recebimento da aprovação dos estádios.

O SR. CARLOS DE LA CORTE – Peço a palavra para com-
plementar, em relação a esse sistema de controle que será monta-
do. Na realidade, é um sistema de metodologia que será utilizado 
para o acompanhamento dessas obras. Por meio dele, o Comi-
tê informará à FIFA e ao seu conselho executivo o andamen-
to dessas obras numa base semanal, com o acompanhamento 
dos cronogramas físicos e financeiros, junto com a gestora de 
obras e as construtoras que estiverem em campo. Teremos uma 
fotografia quinzenal e mensal muito atualizada, não só de como 
anda a obra, mas do progresso dela, em virtude dos andamen-
tos que estão sendo acompanhados — onde ela irá parar, se está 
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adiantada ou se vai atrasar. Com essa fotografia sumarizada num 
relatório executivo, com metodologia chancelada pelo próprio 
Project Management Institute (PMI), vamos conseguir transferir es-
sas informações do campo para as decisões executivas da FIFA e 
do comitê organizador local.

Como o próprio Presidente comentou, é um processo vivo. A 
obra, muitas vezes, pode se iniciar no prazo e desandar no meio 
do caminho e vice-versa, ou seja, ela pode começar um pouco 
atrasada e conseguirmos tirar o atraso durante sua execução.

Então, pelo acompanhamento desse processo, por meio dessa 
metodologia, vamos conseguir saber onde estará o cronograma 
na data tal, se a obra continuará sendo realizada daquela manei-
ra. Essa metodologia nos permite acender algumas luzes no meio 
do caminho. Quer dizer, a obra não se atrasa de um mês para o 
outro. Ela vem caminhando com atraso até o momento em que 
se acende uma luz amarela ou vermelha, no caso. É justamente 
esse semáforo que guiará a decisão final da escolha dos estádios 
para a Copa das Confederações. Não existe uma data fixa de tér-
mino. É preciso trabalhar com uma certa folga de prazo, porque 
o término de uma obra é um processo. Não há um dia fixo.

O SR. RICARDO TEIXEIRA – Deputado Marcelo, V.Exa me 
perguntou como tem andado o nosso relacionamento. 

Confesso-lhe que não temos tido nenhum tipo de problema 
com os comitês locais. As doze cidades têm tido um relaciona-
mento excelente de cooperação. Faço questão absoluta de dizer 
que temos tido apoio integral e contado com o trabalho inces-
sante dos membros do Ministério do Esporte, do Ministério do 
Turismo. Estão participando ativamente desse assunto. De forma 
que a relação entre o Comitê Organizador e as cidades, princi-
palmente as cidades, Estados, e com o Governo Federal tem sido 
ótima, sem nenhum tipo de percalço. 

Deputado Deley, quanto ao prazo, acho que o Carlos já lhe 
respondeu. Talvez eu tenha me expressado mal e deixado uma 
má impressão quanto à infraestrutura. Eu não disse que a FIFA 
não liga para a infraestrutura. O que eu disse foi que o Comitê 
Organizador foi feito de tal maneira que vai cuidar quase que ex-
clusivamente da parte operacional da Copa do Mundo, ou seja, 
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das datas, do acompanhamento dos estádios, enfim, da parte es-
portiva da competição — criação dos comitês locais para acom-
panhamento das competições, preparação da Copa do Mundo 
como evento. 

Cada cidade assinou um convênio com a FIFA, comprome-
tendo-se com algumas coisas. Se porventura houver uma crise 
grande, amanhã ou depois — no caso de aeroportos, por exem-
plo —, é claro que isso pode inviabilizar. O que eu quero dizer 
é que o Comitê não cuida disso. Esse acompanhamento existe 
muito mais no macro da FIFA. É quase uma obrigação do Gover-
no fazer isso, muito menos do Comitê Organizador, que, volto a 
dizer, preocupa-se muito mais com a parte operacional da Copa 
do Mundo. 

O SR. DEPUTADO DELEY – Presidente, ainda dentro dessa 
pergunta. 

Por exemplo, em 2013, deveremos ter cinco sedes. 
Quanto à questão da infraestrutura das cidades — melhor 

transporte, melhor aeroporto —, haverá um peso para a escolha 
da própria FIFA. Quer dizer, ela não é a responsável, mas, obvia-
mente, leva tudo isso em consideração,

O SR. RICARDO TEIXEIRA – Faz parte da análise do con-
texto.

O SR . DEPUTADO DELEY – Do pacote.
O SR. RICARDO TEIXEIRA – Claro que sim.
A SRA. PRESIDENTA (Deputada Professora Raquel Teixeira) – 

Com a palavra o Deputado Léo Alcântara.
O SR. DEPUTADO LÉO ALCÂNTARA – Sra. Presidenta 

Raquel, Presidente Ricardo Teixeira, o Deputado Silvio Torres 
praticamente esgotou as nossas possíveis perguntas. Mas tenho 
especificamente uma. No pacote de leis que o Governo se com-
prometeu a mandar para o Congresso Nacional há uma que trata 
das isenções tributárias. 

Tivemos uma audiência na Comissão de Fiscalização Financei-
ra e Controle. O Deputado Silvio Torres era o Presidente. Todas as 
empresas que a FIFA indicasse e que operassem no exterior teriam 
isenção tributária. Seja com venda de ingresso... As prestadoras de 
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serviço da FIFA. Isso foi afirmado quando estávamos na Comissão 
de Fiscalização Financeira e Controle. A minha pergunta é se isso 
é indicado pela FIFA, se será Comitê Organizador Local.

O SR. DEPUTADO DELEY – Há isso? No projeto final não 
existe isso.

O SR. DEPUTADO LÉO ALCÂNTARA – No projeto final 
não existe isso. Tivemos uma audiência pública no ano passado, 
na Comissão de Fiscalização Financeira e Controle.

O SR. ÁLVARO JORGE – Na verdade, há algumas pessoas 
que vêm determinadas pelas garantias governamentais lá de trás. 
Mas, evidentemente, existe uma confusão, porque há contrata-
ções que a FIFA faz no exterior. Portanto, não têm qualquer inci-
dência tributária no País. 

A SRA. PRESIDENTA (Deputada Professora Raquel Teixeira) – 
Desculpe-me a interrupção. É só para informar...

O SR. DEPUTADO SILVIO TORRES – Deputada, amanhã 
haverá audiência pública com representantes da Receita Federal 
para falar sobre o projeto. Se o Deputado Léo Alcântara quiser 
comparecer...

A SRA. PRESIDENTA (Deputada Professora Raquel Teixeira) – 
Na verdade — acho que nem todos acompanharam — hoje, ao 
meio-dia, houve uma solenidade com o Presidente da República, 
o Ricardo Teixeira e outros. O Presidente encaminhou a esta Casa 
os dois projetos que regulamentarão os incentivos fiscais para a 
Copa do Mundo. 

Temos de ler esses projetos que foram encaminhados pelo 
Presidente. Os termos das isenções estão exatamente nesse enca-
minhamento que S.Exa. fez hoje ao meio-dia.

O SR. DEPUTADO LÉO ALCÂNTARA – A minha dúvida 
foi só porque tivemos essa audiência pública no ano passado. E 
foi uma pessoa da Receita Federal, não foi? 

O SR. DEPUTADO LÉO ALCÂNTARA – Isso. Então, ama-
nhã tiraremos essas dúvidas. Mas acho que o Dr. Álvaro já tirou...

A SRA. PRESIDENTA (Deputada Professora Raquel Teixeira) – 
E já com os documentos entregues.
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O SR. DEPUTADO LÉO ALCÂNTARA – As empresas que 
a FIFA contrata no exterior realmente são isentas, porque não 
prestam nenhum serviço no País. 

O SR. RICARDO TEIXEIRA – Já há a proposta, o projeto.
O SR. DEPUTADO LÉO ALCÂNTARA – Isso.
A SRA. PRESIDENTA (Deputada Professora Raquel Teixeira) – 

A audiência de amanhã ficará enriquecida com a existência do 
projeto do Presidente.

O SR. DEPUTADO LÉO ALCÂNTARA – A segunda per-
gunta, dirigida ao Dr. Carlos, é especificamente sobre o caso do 
Ceará. Como está o andamento? Pelo que observamos, no Esta-
do, até agora, não existe nenhuma obra em execução. Há apenas 
promessas de licitação. Algumas licitações ocorreram. Em que 
caso específico o Ceará se enquadra: dos atrasados, dos adianta-
dos ou dos que estão dentro da média? 

Essas eram as duas perguntas.
Parabenizo, mais uma vez, o Presidente Ricardo Teixeira por 

ter conseguido trazer a Copa para o Brasil. É um grande feito, 
fruto de uma articulação e do prestígio que ele tem com os con-
selheiros e com o Comitê Executivo da FIFA.

O SR. CARLOS DE LA CORTE – Prefiro não comentar sobre 
uma cidade ou outra, até em virtude das manifestações particu-
lares de um estado ou de outro.

Peço permissão à Deputada Professora Raquel Teixeira para 
não responder essa pergunta. Não faz sentido falarmos de uma 
cidade ou de outra especificamente. 

Deixamos claro para o comitê da cidade quais são as ações a 
serem tomadas. Certamente, o pessoal do comitê de Fortaleza 
sabe o que pedimos, em termos de...

O SR. DEPUTADO LÉO ALCÂNTARA – Esse comitê é for-
mado pelo próprio Estado. É isso, Presidente Ricardo?

O SR. DEPUTADO RICARDO TEIXEIRA – Não, não. De 
que comitê V.Exa. está falando? 

O SR. DEPUTADO LÉO ALCÂNTARA – Dos Estados.
O SR. CARLOS DE LA CORTE – Do comitê local da cidade. 

Cada cidade tem o seu comitê...
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O SR. DEPUTADO ALEXANDRE CARDOSO – Dos pró-
prios governantes — municipal e estadual.

O SR. CARLOS DE LA CORTE – Que fazem interlocução 
conosco.

A SRA. PRESIDENTA (Deputada Professora Raquel Teixeira) – 
Claro, Dr. Carlos. É compreensível, até pelo grau de imparciali-
dade que a FIFA deve ter em relação às cidades particulares. Acho 
que o Deputado Léo Alcântara entende isso. 

Com a palavra o Deputado Carlos Sampaio, próximo inscrito.
O SR. DEPUTADO CARLOS SAMPAIO – Sra. Presidenta, 

na verdade, não sou membro desta Comissão, mas fiz questão 
de vir aqui hoje para cumprimentar o Dr. Ricardo Teixeira, Pre-
sidente da CBF, que já tive o privilégio de conhecer em outra 
oportunidade; e também V.Exa. por trazê-lo aqui para prestar 
esclarecimentos importantes para a Comissão, juntamente com 
seus assessores diretos.

Na minha opinião, o Brasil está de parabéns pelo trabalho 
conjunto que fez com a CBF, o Ministério do Esporte, o Governo 
Federal. Registro o empenho pessoal do Governador e do Prefei-
to do Rio de Janeiro. Se não fosse essa comunhão de esforços e 
essa união de vontade, realmente o Brasil poderia não sediar esse 
grande evento que é a Copa do Mundo. 

A forma como V.Exa. conduz esta Comissão, Deputada Raquel, 
só me leva a crer que ela será, talvez, a grande parceira da CBF, a 
parceira primeira, no sentido de viabilizar, de fazer acontecer, de 
fazer com que as coisas ocorram como devem ocorrer, sem obstá-
culos, sem que tenhamos de criar dificuldades a todo momento. 
V.Exa. tem demonstrado que o posicionamento adotado por esta 
Comissão é nesse sentido. Queremos que esses dois grandes even-
tos — Copa e Olimpíadas — sejam referência para o mundo e uma 
forma de dar visibilidade ao País. 

Portanto, cabe-nos aqui ser parceiros da CBF e de todos aque-
les que estão envolvidos com esse projeto.

A SRA. PRESIDENTA (Deputada Professora Raquel Teixeira) – 
Deputado, desde que eu era pequena — não cresci muito, mas 
desde que eu era novinha —, ouço minha mãe dizer o seguinte: 
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“Três coisas não voltam na vida: a flecha lançada, a palavra dita, a 
oportunidade perdida”. 

Nós não temos o direito de perder a oportunidade que esses 
megaeventos esportivos trazem ao Brasil. Devemos aproveitar 
este momento e fazer dele uma alavanca para o desenvolvimen-
to econômico, cultural, esportivo, social, beneficiando não só o 
turismo, mas o legado que o País pode ter. Basta olhar o exemplo 
dos países que souberam aproveitar bem essas oportunidades. 
Nesse sentido, V.Exa. tem razão. A Comissão é parceira, é aliada 
e quer que tudo dê certo. Faremos o que for possível para inter-
mediar. O sucesso é bom para o País.

Com a palavra o Deputado Rômulo Gouveia.
O SR. DEPUTADO RÔMULO GOUVEIA – Sra. Presidenta, 

Sr. Presidente Ricardo Teixeira, demais presentes, em primeiro 
lugar, registro a importância da presença do Presidente da CBF 
na Câmara dos Deputados e na Comissão e o esforço que esta 
Casa vem fazendo para oferecer o melhor para a Copa do Mun-
do. Essa integração é muito importante.

 Com certeza, nós, nesta Casa, queremos que o Brasil realize 
uma grande Copa. Os demais Deputados já falaram sobre a im-
portância de o País sediar a Copa. Mas muito mais importante é 
sediar uma Copa com qualidade, com condição.

Tive a oportunidade de presidir uma Comissão, em que fize-
mos um trabalho de acompanhamento, de fiscalização de todos 
os projetos que estão em andamento. Concordo com o Deputado 
Afonso Hamm. Na minha avaliação, e da própria FIFA — recen-
temente a imprensa declarou —, por parte do Governo, ainda 
existe lentidão em determinadas ações. Daí a nossa preocupação.

Ontem estive com a Deputada Raquel no Comitê Olímpico 
Brasileiro. Fomos olhar o trabalho, em relação a 2016. Quero di-
zer, de forma muito sincera, que esta Casa tem uma grande preo-
cupação com o sucesso da Copa. Por isso, é importante a presença 
de V.Sa. aqui. Essa relação com a CBF é extremamente importante 
para o Poder Legislativo, para a Comissão de Turismo. 

O Deputado Léo Alcântara disse que não foi possível, em re-
lação ao Estado do Ceará... A Paraíba, meu Estado... Inclusive 
estive com o Ministro. Estamos lutando para ser subsede.
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Recentemente o Governador do Estado e o Prefeito da capi-
tal estiveram com V.Sa. Nós estamos entre Pernambuco e Rio 
Grande do Norte. Para a Paraíba, para João Pessoa, para Campina 
Grande... Temos futebol. Será extremamente importante a Para-
íba ser subsede. 

Eu vi pela imprensa do meu Estado a sinalização de sua par-
te de poder também... Registro essa preocupação, em nome da 
bancada da Paraíba e em meu nome. Isso será extremamente im-
portante para a Paraíba, que é um Estado pequeno. Precisamos, 
inclusive, projetar... ser uma das subsedes da Copa. 

Como sei que ainda há tempo... Há alguns critérios. A Paraíba 
apenas se candidatou a essa condição. Então, gostaria de reforçar 
isso e, mais uma vez, fazer um pedido a V.Sa. Se esta Casa inte-
ragir com todo o processo, com o Comitê, será extremamente 
importante para o sucesso...

Pode ter certeza, Presidente, de que nós queremos uma gran-
de Copa. Que o Brasil possa mostrar principalmente o legado da 
Copa. É o pós-Copa. Essa é a grande preocupação. 

Cumprimento V.Sa. Mais uma vez, registro a alegria de poder 
contar... Parabenizo a Deputada Raquel. Como disse inicialmen-
te o Deputado Silvio Torres, a Presidenta Raquel conseguiu, num 
curto período, dar um grande dinamismo a esta Comissão. É 
claro que o trabalho feito nos Estados foi extremamente impor-
tante, mas eu quero, neste instante, cumprimentar a Presidenta 
Raquel.

A SRA. PRESIDENTA (Deputada Professora Raquel Teixeira) – 
Obrigada, Deputado.

 Tendo em vista o adiantado da hora — a luz amarela já está 
piscando, anunciando que logo terá início a Ordem do Dia —, 
consultei o Presidente Ricardo Teixeira sobre a possibilidade de 
fazermos grupos maiores de Parlamentares. Em vez de ser de três 
em três, será de cinco em cinco. S.Sa. concordou.

Agradeço a compreensão aos membros desta Comissão, que 
me permitiram, sem nenhuma restrição, chamar os Deputados 
Carlos Sampaio e Júlio Delgado. Embora não sejam desta Comis-
são, é um prazer tê-los aqui.

Com a palavra o Deputado Júlio Delgado.
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O SR. DEPUTADO JÚLIO DELGADO – Sra. Presidenta, 
agradeço a V.Exa. o convite. Sinto-me muito à vontade aqui, pois 
estou no meio de companheiros. 

Registro a importância do setor de esporte e turismo, princi-
palmente da área relacionada ao futebol. Agradeço ao Sr. Ricardo 
Teixeira a atenção quanto a esse tema. 

Inicia-se nesta semana um fórum sobre desigualdades sociais, 
um intercâmbio entre Brasil e Turquia. Todo mundo sabe que 
nós temos uma turma aqui que joga bola às sextas-feiras, depois 
da sessão. Recebi um e-mail dos Deputados da Turquia, mani-
festando o desejo de virem aqui jogar contra os Deputados do 
Brasil. O jogo seria na sexta-feira e no sábado, e os Deputados 
brasileiros estarão nos seus Estados, fazendo campanha eleitoral. 
Então, não teremos condições de realizá-lo. Eles manifestaram o 
desejo de vir ao Brasil. Entrei em contato com o Ministério das 
Relações Exteriores, que vai recepcionar essa comitiva de Parla-
mentares da Turquia e justificar a não realização do jogo, apesar 
da atenção dada pela CBF, quando tentamos organizar esse jogo 
para o final de semana. 

Corroboro as palavras dos colegas Deputados. Complemen-
tando a pergunta do Deputado Rômulo Gouveia, certa vez, em 
nossas conversas, ficou acordado — a sua assessoria poderá dizer 
— que é muito difícil essa determinação sobre a possibilidade de 
haver subsedes. Já existe uma luta grande em relação à existência 
das doze sedes. Imaginem a discussão sobre subsedes. Já houve 
essa disputa numa competição. Começaram a questionar aqui 
mesmo se as atuais sedes serão reduzidas. Nós já começamos a 
pensar nisso. 

Para complementar: dentro do Comitê Organizador existe 
um setor que se responsabilizará por alguma coisa que foge da 
questão das subsedes, mas vincula, para que possamos utilizar 
tanto para a Copa das Confederações quanto para a Copa do 
Mundo de 2014? 

Estará aqui um número “x” de equipes. Temos de aguardar as 
suas classificações automaticamente para a Copa das Confedera-
ções e para a Copa do Mundo. Haverá eliminatórias no mundo 
inteiro. Classificadas 32 equipes, por exemplo, para a Copa da 
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Mundo, é lógico que as federações desses países terão interesse 
em que três fiquem no Rio de Janeiro, “x” fiquem em São Paulo 
e uma fique em Pernambuco.

A equipe que jogar no Nordeste poderá fazer a escolha de 
permanecer um período de treinamento numa cidade próxima, 
como é o caso de João Pessoa, ou em qualquer cidade do Bra-
sil. Isso serve para o País como um todo. Já existe nesse comitê 
algum preparo para isso? A FIFA solicita, no caso, à CBF ou ao 
Comitê Organizador que levantem as cidades em que será pos-
sível receber essas seleções? Existe uma pré-seleção ou um enca-
minhamento disso feito pelo próprio Comitê Organizador, para 
que nós possamos ampliar o número de cidades, além das doze 
sedes, em relação aos jogos, que poderão receber equipes? 

Temos alguns exemplos. A diária do hotel em que a Seleção 
Brasileira se hospedou durante a Copa das Confederações, no 
ano passado, é mais alta hoje, em função da permanência dos 
jogadores brasileiros ali. Nos hotéis onde os jogadores brasileiros 
se hospedaram na Copa de 70, em Guadalajara, as diárias, muito 
tempo depois, foram valorizadas, em razão da estada deles. Em 
função disso, para abrir a possibilidade não só para João Pessoa, 
mas para todas as cidades do Brasil, em relação ao Comitê Or-
ganizador, pergunto se há um setor específico para dizer quem 
poderá receber essas 32 seleções que virão para a Copa do Mun-
do e um número “x” de seleções que virão para a Copa das Con-
federações.

Esse é o nosso questionamento. Agradeço a V.Sa. a presença, 
contribuindo para os trabalhos desta Comissão e para que parti-
cipemos desse processo, juntamente com o Comitê Organizador, 
a CBF, o Governo brasileiro e o Ministério do Esporte.

Muito obrigado.
O SR. RICARDO TEIXEIRA – O Deputado Carlos Sampaio 

não formulou perguntas, mas agradeço a S.Exa. a presença. 
Creio que a minha resposta serve para o Deputado Júlio  

Delgado e também para o Deputado Rômulo Gouveia. Existe. Não 
sei dizer com precisão quando foi, porque não me lembro bem; 
talvez cerca de dois meses atrás. Inclusive, enviamos para os orga-
nizadores de cada uma dessas sedes, digamos assim, a informação 
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de que eles escolhessem aquelas cidades que potencialmente po-
deriam receber seleções. Não há subsede. Não existe mais subsede 
na Copa do Mundo. Várias pessoas já me procuraram. O Gover-
nador da Paraíba, juntamente com o Prefeito, já havia nos procu-
rado, assim como — recordo-me bem — o Prefeito de Canoas. Na 
realidade, isso é perfeitamente factível.

O que acontece? Já falo agora como Presidente da CBF. A Sele-
ção dificilmente se concentra direto na cidade em que vai jogar. 
Normalmente eles ficam oito a dez dias fora do centro de jogos. 
Alguns preferem, dependendo... Como a Copa do Mundo vai ser 
no inverno, aqui no Brasil, provavelmente as seleções irão pro-
curar fazer o estágio em uma cidade parecida, em relação à tem-
peratura e à altura, com aquela em que elas vão jogar. Foi mais 
ou menos o que fizemos agora. Fomos para Curitiba, que tem a 
mesma altura e o mesmo frio que teremos em Joanesburgo. En-
tão, provavelmente, as 31 seleções, excetuando a do Brasil, é cla-
ro, irão escolher. Isso é perfeitamente factível. Já há um setor no  
Comitê Organizador para isso.

A SRA. PRESIDENTA (Deputada Professora Raquel Teixeira) – 
Obrigada.

Com a palavra o Deputado Otavio Leite.
O SR. DEPUTADO OTAVIO LEITE – Boa tarde a todos. 
Presidente Ricardo Teixeira, é uma satisfação tê-lo aqui. Pro-

curarei ser bem objetivo.
Em que pese a beleza do espetáculo da Copa do Mundo, da-

queles trinta dias de engajamento pleno da população, de mo-
bilização total, é preciso considerar que a dimensão desse fato, 
desse megaevento vai muito além. 

Ao mencionar a projeção para o futuro, indiscutivelmente 
somos remetidos a terminologias como “legado” e “herança”.  
É isso que interessa. É isso que, essencialmente, se traduz no 
grande ganho que teremos. 

No campo do turismo, pode haver um legado formidável, 
porque será uma superexposição, uma hiperexposição, que po-
derá atrair muitos turistas para o Brasil e fidelizá-los. O legado, 
do ponto de vista do futebol brasileiro, já é um pouco discutível, 
mas returbina, realimenta, retroalimenta. É sempre bom também.  
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Enfim, há a questão das infraestruturas, e por aí vai. Isso tudo 
será muito interessante, indiscutivelmente.

Farei uma pergunta ao Presidente, em razão da sua experiên-
cia e do profundo conhecimento que tem do futebol brasileiro. 
Não seria absolutamente justo que incluíssemos, dentro desse 
esforço que todos, no Brasil, vão empreender... Haverá recursos 
públicos, linhas de financiamento, enfim, uma série de facilita-
ções, como já foi dito aqui. E elas são necessárias. 

Pergunto: não seria absolutamente justo que também se apro-
veitasse a oportunidade — tem de haver uma capacidade finan-
ceira magna, mas é possível; tudo é possível — para tentar resol-
ver a questão dos déficits crônicos, dos problemas vividos pelos 
clubes, que estão aí com as suas dívidas insanáveis? Tentou-se 
a Timemania, que não pegou como deveria. Enfim, acho que 
o Brasil deveria oferecer também a esses símbolos que o povo 
brasileiro tanto cultiva, que são suas agremiações futebolísticas, 
a oportunidade de sanear toda uma perversa realidade, que os 
coloca em atoleiros financeiros terríveis. Pela sua experiência, 
gostaria de saber qual é a sua opinião. Ela é muito importante 
para mim.

Ainda quanto a esse aspecto sobre legado — aí estão os es-
tádios —, talvez o Dr. Carlos de La Corte possa explicar melhor 
essa questão. Em relação especificamente ao nosso queridíssimo 
Mário Filho, o Maracanã, confesso que, desde que me entendo 
por gente, sempre escuto dizerem: “Desta vez a reforma no Ma-
racanã foi definitiva”. “Nova reforma no Maracanã”. “Mais uma 
reforma no Maracanã”. E são recursos públicos. O que se sabe é 
que, em um primeiro momento, seria uma concessão. Hesitou-
se, edital para lá, edital para cá, não saiu o edital. Depois decidi-
ram fazer um sistema híbrido, Parceria Público-Privada, e não foi 
adiante. Chegaram até a formular uma proposta — a meu juízo, 
digna da insensatez — no sentido de tirar o Parque Júlio Delamare, 
onde milhares de pessoas fazem suas atividades de natação, para 
colocar um pórtico, etc. Mas parece que agora o assunto voltou ao 
próprio Governo do Estado. 

Gostaria de saber a quantas anda o Maracanã. É apenas uma 
curiosidade de quem representa o Rio de Janeiro. Afinal de con-
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tas, vai se fazer sozinho ou com recursos do BNDES? Como está 
essa obra? Na sua cronologia, Dr. de La Corte, nos informe a 
quantas anda isso para que, sem querer fazer um trocadilho, o 
maior do mundo não seja objeto de uma la corte entre as cinco 
escolhidas. 

A SRA. PRESIDENTA (Deputada Professora Raquel Teixeira) – 
Peço ao Dr. Carlos que responda depois. Vamos fazer a rodada de 
perguntas. 

O próximo inscrito é o Deputado Walter Feldman. 
O SR. DEPUTADO WALTER FELDMAN – Deputada Pro-

fessora Raquel Teixeira, Presidente Ricardo Teixeira, vou tentar 
fazer rapidamente algumas declarações um pouco contundentes. 

O meu partido, PSDB, ama o esporte e o futebol e será parcei-
ro nas políticas públicas necessárias para que essa relação seja a 
melhor possível. 

Acompanhei esse processo como Secretário de Esporte, desde 
o primeiro dia. V.Sa. sabe disso. Quero testemunhar a relação cor-
reta, adequada, entre a FIFA, a CBF, o Governo do Estado de São 
Paulo e o Governo do Município de São Paulo. Uma relação ab-
solutamente sincera. Todos mostraram as dificuldades, os proble-
mas que seriam apresentados. Todas as vezes em que foi possível, 
o Presidente Ricardo Teixeira nos apresentou as dificuldades que 
sentia junto à FIFA e que nós deveríamos desobstruir, para que São 
Paulo tivesse um espaço adequado para a realização da Copa do 
Mundo e, eventualmente, pudesse ser a sede da abertura.

Estou dando este testemunho para dizer que nós construí-
mos, em São Paulo, nessa relação com a CBF e a FIFA, algo que 
me parece, guardadas as diferenças, uma relação de parceria pú-
blico-privada correta — cada um na sua dimensão. 

O Governador Serra e o Prefeito Gilberto Kassab disseram 
sempre aquilo que o Presidente Ricardo Teixeira dizia: que a 
Copa do Mundo é um evento de caráter privado. Portanto, todas 
as atividades relacionadas particularmente a estádios privados 
deveriam ser de caráter privado. Os governos municipal e esta-
dual não investiriam nada nesse aspecto, mas seriam responsá-
veis por uma tarefa intransferível, que é criar as condições de 
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infraestrutura para que o evento pudesse ser realizado da melhor 
maneira possível. 

Então, dou o testemunho de que essa relação sempre foi cor-
reta e transparente. Qualquer fato que tenha havido foi de es-
peculação. Ninguém trabalhou por trás ou por fora. Não houve 
diz que diz que, conflitos entre a CBF, a FIFA e os dois governos. 

A Copa do Mundo, no Brasil, é um patrimônio imperdível. 
É a maior PPP do mundo. Diferentemente das outras PPPs, en-
volve interesses internacionais. Nós não podemos perdê-la em 
hipótese nenhuma, seja para desenvolver o Brasil do ponto de 
vista econômico, seja para melhorarmos a nossa performance no 
futebol, que está muito ruim, do ponto de vista físico. 

O Sr. Carlos de La Corte sabe disso. Tivemos várias reuniões a 
respeito desse assunto. É lamentável que o Brasil, com um fute-
bol de alta qualidade, tenha esses estádios. Nós não evoluímos, 
não crescemos, não investimos para que eles tivessem a qualida-
de e as características dos estádios de futebol da Europa ou dos 
locais que sediaram as outras Copas do Mundo. 

Portanto, essa oportunidade só poderá ser vitoriosa se tiver-
mos um trabalho de agregação. Se reduzirmos os nós, se redu-
zirmos as diferenças eventualmente conceituais, se trabalhar-
mos no sentido de a Copa do Mundo ser um instrumento para 
a construção de um novo legado que faça deste País do futebol 
também um país com competência estrutural, coisa que ainda 
não construímos; que faça deste um país que tenha o esporte por 
política pública prioritária, coisa que também não existe. Preci-
samos fazer uma parceria tendo em vista fazer do futebol, hoje, 
uma atividade empresarial poderosíssima que mobiliza bilhões 
no mundo inteiro, também um instrumento de educação e for-
mação de nossa população.

O Presidente Ricardo Teixeira me informou que há no orça-
mento da FIFA uma rubrica que disponibiliza recursos para que 
o país-sede possa desenvolver também o esporte, principalmente 
o futebol, de caráter social, coisa de que nos temos de apropriar 
com mais competência.

Além da declaração, do testemunho e da verdadeira empol-
gação com esse fato, quero pedir um esforço adicional para que 
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nós nos associemos, sejamos grandes parceiros nessa Parceria Pú-
blico-Privada. Quero recomendar à Presidenta Professora Raquel 
Teixeira que acompanhe de perto a evolução de todo o processo. 
Que o Presidente Ricardo Teixeira tenha na Presidenta Professora 
Raquel Teixeira um elemento de ajuda junto ao Congresso Na-
cional, para que as dificuldades com nosso papel também pos-
sam ser ultrapassadas.

A SRA. PRESIDENTA (Deputada Professora Raquel Teixeira) – 
O Dr. Ricardo vai responder a essas duas perguntas. Ele prefere 
fazê-lo agora, antes de passar para as outras.

O SR. RICARDO TEIXEIRA – Deputado Otavio Leite, não 
era motivo desta conversa, mas acho o assunto tão importante 
que não posso passar batido por ele. Como eu já disse, o proble-
ma dos clubes brasileiros passa por muitas modificações, passa 
por legislação, passa necessariamente por um trabalho que tem 
de ser feito, por exemplo, na área trabalhista.

Pouca gente sabe, talvez, que há clubes que não podem se-
quer ter conta corrente, porque as ações trabalhistas que caem 
sobre eles vão direto a seu caixa, e eles ficam impedidos de ter 
conta em banco. E os senhores hão de convir comigo que usar a 
Consolidação das Leis do Trabalho (CLT) para questões ligadas 
ao jogador de futebol é um verdadeiro absurdo. Há casos de jo-
gadores de futebol que têm utilizado a CLT nas ações. Não quero 
citar nomes, mas há jogadores que postulam insalubridade por 
ter jogado sob chuva, repouso por ter jogado em dia de domin-
go. Em razão disso, há clubes que respondem a ações de 30 ou 
40 milhões.

Quem acompanha o futebol mundial e não se pauta somente 
pelos pessimistas de plantão no Brasil sabe que os clubes europeus 
estão em situação falimentar muito mais grave do que qualquer 
clube brasileiro. Vejam os clubes da Espanha, por exemplo. A Liga 
Espanhola está no momento montando uma nova operação que 
proíbe os clubes de gastar mais de 70% dos recursos que entram 
em compra e pagamento de salário de atletas.

De forma que, sim, esse assunto merece um estudo muito apro-
fundado. Não basta meia dúzia de incentivos fiscais. A grande  
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verdade é que a lei que estipulava incentivos não deu certo, não 
teve resultados.

Então, acho que sim, acho que precisaria sim.
Quanto ao problema do Maracanã, é complicado, porque o 

Maracanã é tombado. Então, o Governo enfrenta dificuldades 
terríveis de nele realizar qualquer tipo de obra, para enquadrá-
lo dentro do contexto exigido pela FIFA. E isso não é novidade, 
porque com o Estádio Olímpico da Alemanha foi a mesma coisa, 
o mesmo problema. 

O SR. DEPUTADO OTAVIO LEITE – O desenho é da FIFA? 
É ela quem estabelece as exigências arquitetônicas? 

O SR. RICARDO TEIXEIRA – Não, arquitetônicas não. É 
uma decisão local. Mas há determinadas modificações que têm 
que ser feitas, tecnicamente falando, que obrigam a mexer na 
estrutura, o que vai alterar o projeto de tombamento. Ontem foi 
liberado o projeto do Maracanã e agora vai sair, nos próximos 
trinta dias, a viabilidade econômica. 

Gostaria de responder agora ao Deputado Walter Feldman, 
agradecendo a sua informação. 

O Brasil é um País muito interessante — me perdoem —, por-
que eu considero um desserviço autoridades do Brasil e membros 
do Parlamento levarem para o exterior diariamente declarações 
de que o Brasil não tem condições de fazer a Copa do Mundo 
assim, assado. Internacionalizam, assim, um problema político 
interno, ao escreverem para a FIFA — o que eu reputo, com toda 
a honestidade, uma barbaridade e uma mesquinharia — pergun-
tando se ela admite a possibilidade de tirar a sede da Copa do 
Mundo de 2014 do Brasil. Isso foi motivo de chacota por parte 
daqueles que receberam essa pergunta na FIFA, por uma razão 
muito simples: não há caso igual na história. 

A FIFA foi criada em 1904 — está comemorando quase 106 anos 
— e nunca tirou uma Copa do Mundo de um País. O único caso 
que aconteceu mais sério foi na Copa da Alemanha, porque hou-
ve uma guerra, e posteriormente na Colômbia, que tinha direito a 
fazer a Copa do Mundo, mas disse que não queria por impossibili-
dade financeira. 
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De forma que faço questão absoluta de afirmar, categorica-
mente, que quem veicula e quem diz essa barbaridade só pode 
ter a intenção de efetivamente ser contra a Copa do Mundo no 
Brasil. Eu não vejo outro sentido. Se procurarem os 23 membros 
do Comitê Executivo da FIFA, qualquer um deles vai responder 
que é um absurdo, no mínimo, se comentar a possibilidade de o 
Brasil perder a posição de sede da Copa do Mundo. 

De forma que agradeço ao Deputado Walter Feldman. No pro-
blema de São Paulo, especificamente, houve uma especulação 
absurda. V.Exa. sabe melhor do que ninguém, porque acompa-
nhou o dia a dia desse processo de São Paulo. E eu volto a repe-
tir o que acabei de dizer aqui dez minutos atrás: não aconteceu 
nada de novo a não ser, novamente, as mesmas pessoas criarem 
os mesmos problemas em cima de fato inexistente. Esse fato não 
existe. Não foi cancelado o Morumbi, não foi dito que São Paulo 
não vai sediar a abertura, porque também não foi dito quem vai 
sediar essa abertura. É algo que ainda não está definido. 

Então, a verdade dos fatos tem que ser dita: existe muita especu-
lação e com alguns interesses que não consigo entender quais são. 

O SR. DEPUTADO WALTER FELDMAN – Presidenta 
Raquel, só para não parecer omissão: saiu na imprensa ontem 
uma afirmação do jornalista Juca Kfouri envolvendo o Presiden-
te Ricardo Teixeira, o Prefeito Gilberto Kassab e a minha pessoa, 
sobre a mudança da sede da abertura, do Morumbi para o Piri-
tubão, que não existe. 

Queria dizer que só há uma maneira de o Morumbi não ser o 
estádio da abertura da Copa: a direção de São Paulo não querer. 
Porque já está aprovado inclusive tecnicamente. Então, seria só 
essa possibilidade. Não haverá conspiração de quem quer que 
seja para evitar que isso aconteça. 

A SRA. PRESIDENTA (Deputada Professora Raquel Teixeira) – 
Eu tive a oportunidade de visitar, e os Deputados Silvio Torres e 
Walter Feldman me acompanharam. E, por todas as razões que 
conhecemos, em São Paulo, com rede hoteleira, rede hospitalar, 
mobilidade, tem todas as chances, porém não foi definido ainda. 
Só esperamos que seja definido rápido, para matarmos a curiosi-
dade. Mas vamos em frente.
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Faço mais uma consulta, Dr. Ricardo. Temos cinco Parlamen-
tares inscritos, para finalizar. Podemos tentar fazer uma rodada 
de cinco, e, depois, o senhor responde a todos de um vez?

O SR. RICARDO TEIXEIRA – Sem problema.
A SRA. PRESIDENTA (Deputada Professora Raquel Teixeira) – 

Então, vamos lá. Desculpe-me. Temos seis, porque o Deputado 
Edinho Bez estava lá em cima, não estava na hora em que eu o 
chamei. Então, temos seis.

Com a palavra o Deputado Albano Franco.
O SR. DEPUTADO ALBANO FRANCO – Sra. Presidenta, 

Professora Raquel Teixeira, em primeiro lugar, desejo destacar o 
seu trabalho lúcido e competente à frente desta Comissão, porque 
tudo o que acontece de importante no País hoje ligado ao turismo 
e ao esporte V.Exa. tem trazido para esta nossa Comissão.

Presidente Ricardo Teixeira, lembro que, a época em que fui 
Presidente desta Comissão, em 2008, o senhor esteve aqui co-
nosco. Mais do que isso, fizemos uma reunião importante na 
capital do meu Estado, e o senhor esteve lá.

Não tenho pergunta nenhuma a fazer, porque as informações 
e os esclarecimentos que o senhor prestou nesta tarde preen-
chem todas as minhas dúvidas. E é importante também lembrar, 
levando em conta o seu posicionamento e, inclusive, a sua pa-
lavra, que o Comitê Organizador da Copa do Mundo de 2014 é 
uma organização privada que tem como única fonte a FIFA.

Em nome de Sergipe, quero realmente agradecer o trabalho 
que o senhor fez para conseguir que o Brasil recebesse esse prê-
mio. Nada é mais importante para a imagem e para o desenvol-
vimento do País, inclusive beneficiando toda a infraestrutura, do 
que este empreendimento.

Há outro conterrâneo meu aqui, o Deputado Valadares Fi-
lho, e quero que o senhor também registre o seguinte. O estádio  
Batistão, que o senhor conhece, vai sofrer agora uma grande re-
forma, uma ampliação, e vai se tornar um dos mais modernos 
do País. Isso o coloca não somente na condição de possibilidade 
de ser subsede, mas de atender a qualquer emergência, tendo em 
vista, inclusive, a proximidade de Aracaju com Salvador. Então, 
isso é muito importante.
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Quero também parabenizá-lo por ter sido o senhor um dos 
responsáveis por uma medida hoje anunciada pelo Presidente 
Lula, relativa à isenção tributária. Isso é muito importante e bom 
para o País.

Presidente Ricardo Teixeira, transmito-lhe nossos sinceros 
agradecimentos, nosso apreço e admiração, porque sabemos das 
dificuldades que o senhor enfrentou, mas, tendo em vista a sua 
habilidade e competência, graças a Deus, quem está de parabéns 
somos nós, brasileiros.

A SRA. PRESIDENTA (Deputada Professora Raquel Teixeira) – 
Obrigada, Senador, Deputado, Governador, Presidente, nunca sei 
como o chamar.

Com a palavra o Deputado Eduardo da Fonte.
O SR. DEPUTADO EDUARDO DA FONTE – Sra. Presiden-

ta, Deputada Professora Raquel Teixeira, Sr. Presidente da CBF, 
Ricardo Teixeira, eu gostaria de aqui dar um testemunho do tra-
balho que realizamos em Pernambuco para que nosso Estado pu-
desse ser sede da Copa do Mundo de 2014. E aqui quero dar um 
testemunho da competência e da seriedade com que a FIFA e a 
CBF trataram desse assunto no nosso País. O Dr. Ricardo Teixeira 
presta um grande serviço ao nosso País. Hoje temos a alegria de 
poder ser sede da Copa do Mundo de 2014, o que, sem dúvida 
alguma, vai ser um divisor de águas no turismo do nosso País. 
Vai existir o Brasil de antes da Copa do Mundo de 2014 e o Brasil 
de depois da Copa do Mundo de 2014.

Em nome de todos os pernambucanos, em nome de todos os 
brasileiros, eu gostaria de agradecer, em especial, ao Sr. Ricardo 
Teixeira, pelo grande trabalho que ele vem prestando ao Brasil.

Quero dizer também que realmente acho lastimável que exis-
tam aqueles que torcem contra um evento dessa magnitude, ge-
rando especulações e notícias negativas sobre esse grande evento 
que vai acontecer no nosso País. 

Eu gostaria de, mais uma vez, parabenizar o Presidente Ri-
cardo Teixeira, parabenizar toda a equipe da CBF e da FIFA pelo 
grande serviço que eles estão prestando ao País. 
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Muito obrigado, Deputada Professora Raquel Teixeira, pelo 
seu trabalho, pela sua iniciativa de trazer para esta Casa, que é a 
casa do povo brasileiro, esse debate tão importante para o País.

A SRA. PRESIDENTA (Deputada Professora Raquel Teixeira) – 
Obrigada, Deputado.

Tem a palavra o Deputado, Valadares Filho.
O SR. DEPUTADO VALADARES FILHO – Sra. Presidenta, 

Sr. Ricardo Teixeira, Presidente da CBF, nobres colegas Parlamen-
tares, serei breve, pois a pergunta que eu iria fazer já foi feita pelo 
Deputado Júlio Delgado, e já foram feitos os esclarecimentos so-
bre isso. 

Quero parabenizá-lo também pelo trabalho. O senhor esteve 
no meu Estado, como disse o Governador Albano Franco, no 
final de 2008, junto com o nosso Governador Marcelo Déda e o 
Prefeito da capital, Edvaldo Nogueira, naquele café da manhã, 
no Palácio Veraneio, onde o Governador mostrou todo o projeto 
de reforma do Estádio Lourival Baptista, o Batistão. Inclusive, 
essa reforma já aprovada no orçamento foi fruto de uma emenda 
coletiva indicada por nós. A partir daí, com certeza absoluta te-
remos oportunidade de estar também no rol dessas cidades que 
poderão hospedar seleções até numa emergência, como disse o 
Governador Albano Franco.

Presidente Ricardo, só um esclarecimento final. Existe um 
prazo do comitê em relação à escolha dessas cidades que poderão 
sediar as seleções? Existe um tempo para o Comitê Organizador 
possa anunciar isso, para que as cidades possam ficar preparadas 
para receber as seleções?

Parabéns, Presidenta, pelo trabalho. Parabéns, mais uma vez, 
a todos vocês da CBF.

A SRA. PRESIDENTA (Deputada Professora Raquel Teixeira) – 
Obrigada, Deputado. 

O próximo inscrito é o Deputado José Rocha.
O SR. DEPUTADO JOSÉ ROCHA – Quero cumprimentar a 

Deputada Professora Raquel Teixeira, Presidenta desta Comissão, 
pela oportunidade de trazer a esta Comissão o Presidente da CBF, 
Ricardo Teixeira. 
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Também quero cumprimentar o Presidente da CBF, Ricardo 
Teixeira, por ter conseguido trazer a Copa de 2014 para o Brasil. 
Sei que isso foi fruto do seu prestígio pessoal junto à FIFA. E tam-
bém cumprimentá-lo por Salvador sediar jogos da Copa. Nós, 
baianos, lhe somos muito gratos por ter incluído Salvador como 
uma das sedes de jogos da Copa do Mundo.

Ricardo, também quero dizer sobre a maneira como você pôde 
organizar essas sedes da Copa de 2014 contemplando todas as 
cinco regiões do País. Acho que isso é de uma importância muito 
grande, porque vai mostrar para o mundo o Brasil em toda a sua 
área territorial e a beleza de que todas essas regiões dispõem para 
atrair futuramente mais turistas para o nosso País.

Quero cumprimentá-lo pela modernização administrativa 
que implantou na CBF, modelo de gestão que deve servir de 
exemplo para os clubes brasileiros, para que eles possam tam-
bém ter um modelo de gestão similar ao que foi implantado na 
CBF por V.Sa., com a assessoria da Fundação Getúlio Vargas. 

Quero parabenizá-lo pelos títulos que a Seleção Brasileira tem 
dado ao Brasil. Vários títulos da Copa América e da Copa das 
Confederações, dois títulos mundiais, vários títulos — Sub-20, 
Sub-17. Esperamos que em 2014 não só sediemos a Copa, mas 
também ganhemos mais um título; que 2014 traga mais um tí-
tulo para o Brasil

Mas antes de 2014, queremos o hexa, agora em 2010. Quero 
parabenizar V.Exa, Sra. Presidenta, e agradecer pela oportunida-
de dessa intervenção.

A SRA. PRESIDENTA (Deputada Professora Raquel Teixeira) – 
Obrigada, Deputado. 

Com a palavra Deputado Ciro Nogueira.
O SR. DEPUTADO CIRO NOGUEIRA – Sra. Presidenta, mi-

nhas palavras serão rápidas, apenas para fazer eco a tudo que 
V.Exa. disse. O Brasil, com certeza, não vai perder essa oportu-
nidade, que foi tão difícil. Eu — que acompanhei esse processo 
desde o início — vi o trabalho do Presidente Ricardo Teixeira 
nesse sentido.

Aqui quero fazer homenagem a uma pessoa que não foi lem-
brada. A Copa do Mundo também se deve, e muito, ao trabalho 
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de um dos maiores homens do século, nosso eterno Presidente 
João Havelange, a quem nosso Presidente Ricardo Teixeira suce-
deu e o tem superado no seu trabalho e no seu dinamismo. 

Mas nosso intuito na Comissão, pelo trabalho e pela histó-
ria da Dra. Raquel, é somar esforços para tirar os entraves que 
possam atrapalhar o Comitê Organizador Brasileiro da Copa do 
Mundo de 2014. 

Todos sabem a importância que tem para o País a Copa ser 
um grande sucesso. E vai ser, não tenho nenhuma dúvida disso. 
É lógico que será, como já foi ressaltado. Há pessoas que não se 
conformam ainda, pessoas que não acreditavam, que torciam 
contra e que ainda torcem contra; há pessoas que plantam notas, 
que trazem coisas negativas, mas acho que a vontade do povo 
brasileiro, a vontade dos homens de bem deste País — que têm 
sido tão bem conduzidos nos últimos anos — é que se supere 
tudo isso. Eu acho que são coisas menores. Tenho certeza de que 
a grandeza e a capacidade já demonstrada do Deputado Ricardo 
Teixeira vai ser muito maior que tudo isso. 

Eu só queria mais um esclarecimento do Presidente Ricardo 
Teixeira, Sra. Presidenta, para deixar bem clara essa situação da 
subsede. Quero aqui me somar a essa ideia, que aqui não foi 
ressaltada pelo Deputado Marcelo Teixeira, de que muito mais 
importante do que a proximidade com a Europa ou com cidades 
de grande capacidade hoteleira é o fato de o Ceará ficar ao lado 
do Piauí. À nossa grande importância soma-se também o Piauí.

Nós não estamos pensando, Presidente, em trazer uma das 
seleções que vão fazer a sua preparação. Muitas pessoas querem, 
às vezes, colocar essa história de subsede e, por mais que a CBF 
ou o Comitê Organizador possa indicar, vai ser muito maior o 
trabalho dessas cidades para convencer essas seleções a fazerem 
esse trabalho lá, pela estrutura. Acho que o Comitê Organizador 
não vai ter capacidade, nem condições de obrigar uma seleção a 
ir para uma cidade. Muito diferente da sede, porque em relação à 
sede ninguém tem escolha, vai ter que disputar os jogos lá.

Mas eu acho que muita gente está tentando vender a seguinte 
ideia pelo País afora: “Ah! A CBF vai escolher uma subsede”. O 
Comitê Organizador não tem capacidade de escolher subsede. 
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Acho que vai depender muito mais da capacidade dessas cidades 
de atraírem determinadas seleções. E eu tenho certeza de que 
a nossa Parnaíba, no Estado do Piauí, vai fazer isto: trazer uma 
seleção, se Deus quiser, que vai jogar em Fortaleza. Mas tenta-se 
vender, eu tenho acompanhado isso em âmbito de País, a ideia 
de uma situação que acho que vai criar até um problema para o 
Comitê Organizador. 

É verdade tudo isso, Sr. Presidente. Quero agradecer sua pre-
sença aqui. Eu tenho certeza de que o intuito desta Comissão é 
ajudar o Comitê Organizador a tirar ou produzir algumas situ-
ações que possam tirar possíveis entraves para a realização e o 
sucesso da nossa Copa do Mundo. 

Muito obrigado.
A SRA. PRESIDENTA (Deputada Professora Raquel Teixeira) – 

Obrigado, Deputado. 
Com a palavra o Deputado Simão Sessim.
O SR. DEPUTADO SIMÃO SESSIM – Sra. Presidenta desta 

Comissão — aliás, minha colega duplamente, professora e Depu-
tada —, meu caro Ricardo Teixeira, nosso querido amigo Presi-
dente da CBF, senhores convidados, Dr. Carlos De La Corte e Dr. 
Álvaro Jorge, assessores diretos do Presidente Ricardo Teixeira, a 
nossa posição hoje nessa reunião, nessa grande audiência públi-
ca é mais para parabenizá-lo. Afinal, faço coro com quase todos 
os Deputados que por aqui perfilaram as suas vontades e o desejo 
de tê-lo como expositor nesta noite.

Tivemos uma grande vitória: a conquista de sediarmos a Copa 
do Mundo. Sem dúvida, faço coro novamente com tantos aqui 
que disseram que tal conquista se deveu ao prestígio de V.Sa. 
junto à FIFA e a tantos federados.

Enfim, acho que devemos isso a V.Sa. — e o dever da gratidão 
é, talvez, o sentimento maior que devemos expor nesta hora. 
Mas desejamos também, Presidente, saber o que este Congresso 
ainda pode fazer, por meio desta Comissão — Comissão que será 
uma grande parceira, tenho certeza, como já dito aqui —, para 
enxugar, utilizando esta Casa como eco de pronunciamento po-
sitivos, os recados que chegam de maneira pessimista à FIFA ou 
internacionalmente. 
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Acho que podemos dizer o contrário, ou seja, da satisfação 
e alegria de termos a Copa do Mundo no Brasil. Nós, do Rio de 
Janeiro, estamos exultantes: Copa do Mundo, Olimpíadas, Copa 
da Confederações, Jogos Militares... Inclusive porque a final da 
Copa do Mundo será no Maracanã — e parece-me que o Walter 
Feldman não ficará zangado com isso, apesar de estar lutando 
para que a abertura do evento seja em São Paulo.

De qualquer forma, Presidente, estamos mostrando a V.Sa. a 
nossa gratidão. Saia daqui convicto de que, não digo a totali-
dade, mas a maioria ou quase toda a Casa tem certeza de seu 
prestígio e que, em razão dele, conquistamos a Copa do Mundo. 
Por isso não queremos falar mais sobre 2014, mas sobre a nossa 
Copa, que começa hoje. 

Precisamos pedir a Deus que ilumine V.Sa. para que tenha-
mos, nessa sua condução, um grande caminho de vitórias. Espe-
ramos que Deus possa nos mostrar o caminho certo para chegar-
mos aos objetivos almejados. 

Vamos todos juntos, com nossos jogadores e o nosso técnico, 
o Dunga, que hoje se despediram de nós; vamos juntos, com a 
nossa torcida, com o Ricardo Teixeira, com João Havelange, en-
fim, com todo o povo brasileiro e com Deus para conquistar o 
hexacampeonato que tanto desejamos. 

A SRA. PRESIDENTA (Deputada Professora Raquel Teixeira) – 
Obrigada, Deputado. 

O último inscrito é o Deputado Edinho Bez.
O SR. DEPUTADO SILVIO TORRES – Sra. Presidenta, 

com disse a V.Exa., estou me reinscrevendo por duas razões: 
primeiro, porque não houve respostas a algumas perguntas que 
fiz; segundo, pois ainda que o Presidente Ricardo Teixeira não  
tenha nominalmente citado o meu nome, tanto ele como todos 
os presentes sabem que ele se referiu a mim quando falou sobre 
a carta enviada à FIFA. Portanto, gostaria de ter a oportunidade 
da resposta. 

A SRA. PRESIDENTA (Deputada Professora Raquel Teixeira) – 
Está bem. Mas vamos ouvir, primeiramente, o Deputado Edinho Bez. 

O SR. DEPUTADO EDINHO BEZ – Cumprimento a nossa 
Presidenta, Deputada Professora Raquel Teixeira, e todos os meus 
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colegas Parlamentares desta Comissão, assim como cumprimen-
to, em especial, o Presidente da CBF, Ricardo Teixeira, este amigo 
do futebol que muito bem nos representa na esfera mundial. 

E faço um cumprimento mais especial ainda, com a aquies-
cência de todos, ao meu amigo Delfim de Pádua Peixoto, Presi-
dente da Federação Catarinense de Futebol, liderança que já foi 
Deputado Estadual, ocupou diversos cargos em Santa Catarina e 
hoje preside com muita competência a nossa federação de fute-
bol em Santa Catarina. Ao citá-lo, portanto, estendo os cumpri-
mentos a todos os demais convidados presentes. 

Presidente Ricardo Teixeira, gostaria que V.Sa. prestasse aten-
ção nesta minha manifestação porque nós, Parlamentares de 
Santa Catarina — estou no quinto mandato, um como Deputado 
Estadual e há quatro mandatos como Deputado Federal, fui Se-
cretário de Estado —, somos muito cobrados, o que é natural, em 
razão de Santa Catarina não ter sido escolhida para sediar a Copa. 

Claro que ao todo são 27 Estados e, de acordo com os critérios 
da FIFA, apenas 12 poderão ser contemplados. Mas disse aqui 
várias vezes — e hoje reitero — que estamos entre Porto Alegre 
e Curitiba, e a distância entre essas capitais é de, em média, qua-
trocentos quilômetros. Temos um potencial turístico enorme na 
região sul de Santa Catarina e, obviamente, o turismo é impor-
tante diferencial para aqueles que virão de outros países para 
assistirem aos jogos da Copa, até porque não vão ficar de braços 
cruzados dentro do hotel nos dias livres e, com certeza, irão co-
nhecer as nossas praias, as nossas serras, enfim, o turismo que o 
Brasil proporciona. E, neste aspecto, Santa Catarina não deixa a 
desejar a qualquer Estado da Federação — com todo o respeito 
ao Rio de Janeiro. 

Então, deixo registrado, aproveitando esta oportunidade, que 
estamos preparados. Foi feito um trabalho exemplar em nosso 
Estado; as secretarias ligadas ao Governo estão à disposição da 
CBF e foram elaborados projetos à época da escolha das sedes. 
Enfim, estamos à disposição para que a CBF, com a influência 
que terá junto à FIFA, se houver algum percalço em outro Estado, 
possa contemplar o nosso Estado. 
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Santa Catarina estará atenta e tem consciência de que terá con-
dições, na capital, em Florianópolis, de ser uma subsede, se rece-
ber um incentivo imediato, tal como citado aqui pelo competente 
Líder Albano Franco, que relatou a situação em seu Estado.

Fica o lembrete de que Santa Catarina é um Estado estratégico 
e pode incentivar as pessoas a comprarem pacotes turísticos para 
assistir à Copa do Mundo. Seremos um diferencial. 

Apenas deixo essa alternativa como sugestão. Não poderia per-
der esta oportunidade — e falo conscientemente, sem demagogia. 

Segundo assunto. Apresentei projeto de lei que trata da ar-
bitragem de futebol. Mas dele não falarei neste momento, até 
porque já combinamos que o assunto ficará para depois da Copa 
e das eleições. Teremos eleições este ano e, portanto, não haverá 
clima para tratarmos de assuntos tão importantes. Mas gostaria 
de deixar claro, inclusive, que irei procurá-lo, a CBF, para trocar-
mos ideias e avançarmos no tema.

Encerro minha manifestação, primeiro, cumprimentando 
V.Sa., Presidente Ricardo Teixeira, e estendendo-o a todos os 
demais membros da direção da CBF, que sei que desenvolvem 
um excelente trabalho. Os trabalhos são liderados por V.Sa., mas 
com certeza houve a participação de outros representantes da 
CBF, talvez até de Presidentes das Federações.

Parabenizo V.Sa. por ter escolhido o Dunga como técnico da 
Seleção Brasileira. A nossa Presidenta está sorrindo com certe-
za porque sabe que já parabenizei a CBF na ausência da V.Sa., 
porque o Dunga entende de futebol, além de ter jogado em Co-
pas do Mundo. E não quero entrar no mérito da escolha dos 
jogadores, mesmo porque cada qual tem preferências pelos seus 
clubes e respectivos jogadores. Obviamente, se pudéssemos levar 
cinquenta jogadores, seriam cinquenta craques levados à Copa, 
mesmo assim o técnico não iria agradar a todos. Portanto, não 
vou entrar no mérito da escolha.

Mas cumprimento V.Sa. porque sou uma pessoa disciplina-
da, vim de baixo — e meus colegas me conhecem —, mas não 
aguento ver jogadores não comparecerem aos treinos, apesar de 
ganhar milhões de reais por ano. E não comparecem para jogar 
porque brigam com a namorada ou com a mulher, o que é um 
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verdadeiro desrespeito à população, os brasileiros apaixonados 
pelo futebol. 

Então, meus cumprimentos — e já os enviei à CBF, em reque-
rimento aprovado nesta Comissão — pelo fato de o Dunga ter 
incluído como critério de seleção a disciplina. Isso para mim dis-
se tudo. Ele nem precisa ser campeão, pois tal atitude já servirá 
de exemplo. 

Queremos ser campeões, mas, se não formos, para mim já 
valeu. Preciso aqui enaltecer que isso deverá servir de exemplo 
para os presidentes de clubes profissionais no Brasil. Ou seja, se 
contarmos com gente disciplinada, o Brasil será muito melhor 
no futebol. 

Era essa a minha recomendação. 
Muito obrigado.
A SRA. PRESIDENTA (Deputada Professora Raquel Teixeira) – 

Obrigada. Quero lembrar que o Deputado Edinho Bez fez um docu-
mento formal que esta Comissão encaminhou ao Dunga, cumpri-
mentando-lhe pelos critérios adotados na escolha da Seleção.

Fizemos um levantamento, o Dr. Álvaro, o Dr. Ricardo, o  
Dr. Carlos e eu, e parece que há três perguntas do Deputado Sil-
vio Torres que não foram respondidas. Quero pedir ao Dr. Ricar-
do Teixeira que as responda.

Peço de coração, com respeito que tenho ao meu amigo Silvio 
Torres, que não entremos na questão de hipóteses. Nenhum nome 
foi mencionado. Vamos responder pontualmente às perguntas.

O SR. DEPUTADO SILVIO TORRES – Deputada, respeito 
muito V.Exa., mas tenho não só o direito, como a obrigação de 
dar explicações sobre o meu ato. Não vou abrir mão de fazer isso.

A SRA. PRESIDENTA (Deputada Professora Raquel Teixeira) – 
Vamos aguardar as respostas do Dr. Ricardo e depois volto a palavra.

O SR. DEPUTADO SILVIO TORRES – Posso encaminhar 
finalmente e depois se ele quiser responder, ele responde. Posso 
deixá-lo à vontade para isso.

A SRA. PRESIDENTA (Deputada Professora Raquel Teixeira) – 
As três perguntas que o senhor já fez e que não foram respondidas.
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O SR. RICARDO TEIXEIRA – Se a isenção de impostos não 
for aprovada, é claro que o Brasil não poderá realizar a Copa do 
Mundo. Isso é primário, é uma pergunta que nem precisava ser 
feita.

O SR. DEPUTADO SILVIO TORRES – Pergunto qual era o 
prazo, Dr. Ricardo Teixeira. Acho que o senhor não ouviu direito.

O SR. RICARDO TEIXEIRA – Não, não.
O SR. DEPUTADO SILVIO TORRES – A pergunta era qual 

o prazo para a aprovação, fazendo considerações sobre o fato de 
ser um ano eleitoral e que poderíamos ter dificuldade de aprovar 
este ano.

O SR. RICARDO TEIXEIRA – Deputado, não vou polemi-
zar com o senhor. Minha resposta foi dada.

Com relação aos estádios privados, gostaria de afirmar que a 
intenção efetivamente era de que fossem por meio de PPPs, mas, 
no caso específico das doze cidades, em nove cidades os estádios 
são próprios do Governo –– acho que todos estaduais, com exce-
ção de Natal, que é municipal. Foi uma decisão dos Governadores 
de cada um desses Estados. Foram eles que indicaram as sedes. 
Inclusive os privados, caso do de São Paulo, Porto Alegre e Paraná, 
foram também indicação dos Governadores desses Estados.

Os estádios privados quais seriam? Se a cidade não provar a 
viabilidade financeira em trinta dias, o que ocorre? Obviamente, 
se porventura a cidade não tiver viabilidade financeira de fazer o 
estádio, é claro que a cidade não poderá ter o direito de sediar a 
Copa do Mundo, na medida em que ela não pode fazer o estádio 
e não vai haver estádio para realizar a Copa do Mundo.

Gostaria de acrescentar uma resposta ao Deputado Silvio. 
Com relação às sedes, o senhor colocou muito bem. A CBF não 
vai escolher tais e tais cidades, porque quem escolhe são as se-
leções locais, as seleções, digamos assim, que estavam classifi-
cadas, como foi o nosso caso, que escolhemos agora ficar em 
Joanesburgo. Então, cada país escolhe a cidade. Agora, normal-
mente, há uma tendência de eles não irem para as cidades que 
vão ser sedes, até porque o estádio principal está bloqueado para 
ser usado, e alguns outros estádios, digamos, outros campos de 
futebol, estão preparados para receber as seleções que irão fazer 
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parte daquelas sedes, para poder fazer a parte de treinamento e 
aí eles são obrigados a estar na cidade.

Aos outros, agradeço imensamente a participação.
O SR. DEPUTADO SILVIO TORRES – Deputada Professora 

Raquel Teixeira, agora V.Exa. vai me dar o direito de dar a expli-
cação, dado o fato que o Sr. Ricardo Teixeira fez a citação.

O SR. RICARDO TEIXEIRA – Eu gostaria de encerrar...
O SR. DEPUTADO SILVIO TORRES – Não, o senhor não 

tem o direito de encerrar. 
O SR. RICARDO TEIXEIRA – Eu tenho o direito de encer-

rar, porque eu não sou empregado do senhor. Eu não sou seu...
O SR. DEPUTADO SILVIO TORRES – O senhor me acusou 

de ser contra a Copa e eu não vou deixar que o senhor saia daqui 
sem a minha resposta. Não vou permitir.

O SR. RICARDO TEIXEIRA – Não sou seu empregado.
A SRA. PRESIDENTA (Deputada Professora Raquel Teixeira) – 

Eu quero agradecer... Por favor.
O SR. DEPUTADO SILVIO TORRES – Não vou permitir. O 

senhor não está acostumado a ouvir crítica e vai ouvir. Faz dez 
anos que o senhor não vem aqui. A última vez que o senhor es-
teve aqui foi numa CPI. Então, o senhor venha agora e responda.

A SRA. PRESIDENTA (Deputada Professora Raquel Teixeira) – 
Eu agradeço a presença do Sr. Ricardo Teixeira.

Esta Comissão ganhou muito na tarde de hoje. Foi uma tarde 
enriquecedora.

O SR. DEPUTADO SILVIO TORRES – Não ganhou nada. A 
Comissão foi desrespeitada por alguém que não respeita o Con-
gresso Nacional, que não tem coragem de lhe dar respostas.

A SRA. PRESIDENTA (Deputada Professora Raquel Teixeira) – 
Declaro encerrada esta reunião.
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Audiência Pública para Debater  
a Organização da Copa do Mundo  
de 2014 – Copa Verde:  
o Desafio da Sustentabilidade

Da esquerda para a direita: Paula Gabriela de Freitas, Deputada Professora 
Raquel Teixeira e Roberto Rodriguez Suarez.

Foto: Brizza Cavalcante

Audiência Pública realizada em 07 de julho de 2010, com o 
objetivo de discutir providências relativas à organização da Copa 
do Mundo de 2014 – Copa Verde: o desafio da sustentabilidade.

Convidados:
Roberto Rodriguez Suarez – Diretor do Departamento de Arti-

culação e de Ações na Amazônia da Secretaria-Executiva do Mi-
nistério do Meio Ambiente.
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Mário Mantovani – Diretor de Mobilização da SOS Mata 
Atlântica.

Paula Gabriela de Freitas – Representante da Associação de 
Governos Locais pela Sustentabilidade (ICLEI).

A SRA. PRESIDENTA (Deputada Professora Raquel Teixeira) – 
Muito boa tarde a todos. 

Declaro aberta a presente reunião de audiência pública da 
Comissão de Turismo e Desporto, atendendo ao Requerimento 
n. 225, de 2010, de minha autoria, para discutir providências 
relativas à organização da Copa do Mundo de 2014, no tocante 
à preservação do ambiente.

Em entrevista nesta Comissão, o Ministro do Esporte declarou 
que a visão do Governo Federal sobre Copa Verde seria: estádios 
com certificação ambiental; prioridade ao transporte coletivo; 
uso de biocombustíveis; oferta de produtos orgânicos, e promo-
ção do ecoturismo.

Quanto à reforma ou construção dos estádios, as cidades-sede 
terão como requisito obrigatório, para aprovação dos emprésti-
mos pelo BNDES, de apresentar certificação ambiental. Para tan-
to, os projetos teriam de privilegiar sistema de aproveitamento 
de água de chuva, energia solar a partir de placas fotovoltaicas 
ou usar lâmpadas econômicas.

Ainda em relação à Copa Verde insere-se a questão do trans-
porte urbano. Em face de o transporte público convencional, 
que utiliza combustível fóssil, ser responsável por 90% da polui-
ção do ar, o Governo Federal teria tomado a decisão de investir 
em alternativas ambientalmente relevantes como o veículo leve 
sobre trilhos, monotrilho e metrô e, ainda, a requalificação do 
transporte ferroviário.

Tendo em vista as discussões e questões que envolvem a cha-
mada Copa Verde, é bom lembrar que esse nome não se refere 
ao fato de jogos serem realizados na Amazônia ou no Pantanal, 
há requisitos técnicos muito mais exigentes do que isso. Alguns 
encaminhamentos já estão sendo feitos, o que talvez não seja 
de conhecimento de todos, mas há questões que estão profun-
damente atrasadas, de modo que esta Comissão pretende fazer 
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essa discussão no sentido de deslanchar, consolidar um debate 
absolutamente necessário. 

Várias vezes tenho dito aqui que a Copa do Mundo não tem 
a obrigação de resolver o problema do turismo, nem da inclusão 
social, nem da sustentabilidade do País. A Copa do Mundo tem 
de realizar jogos, e, se possível, o Brasil ser campeão. Todos os 
países que souberam aproveitar os megaeventos esportivos dei-
xaram um legado rico e importante à população, não só na área 
de infraestrutura, mas de qualificação das pessoas e na sustenta-
bilidade. Nós queremos que a Copa do Mundo de 2014 seja um 
exemplo para o mundo, inclusive na questão ambiental. 

Agradecemos muito a presença ao Dr. Roberto Rodriguez, Di-
retor do Departamento de Articulação e Ações na Amazônia, da 
Secretaria-Executiva do Ministério do Meio Ambiente, que fala-
rá em nome do Ministério do Meio Ambiente, a Paula Gabriela 
Freitas, que representa a Associação Ambiental Governos Locais 
pela Sustentabilidade, e ao Sr. Mário Mantovani, Diretor de Mo-
bilização da SOS Mata Atlântica.

Lamento informar que o Ministério do Esporte não teve como 
mandar um representante. Acho que todos estão na África do 
Sul, neste momento.

A WWF também foi convidada para esta audiência pública, 
mas entendeu não estar completamente madura para falar neste 
momento. O Sr. Bruno Reis, que a representa, prefere ficar como 
ouvinte nesta reunião, até que em outro momento a instituição 
possa se manifestar.

Convido, portanto, para fazer parte desta Mesa o Sr. Roberto 
Rodriguez Suarez e a Sra. Paula Gabriela Freitas.

Vamos começar o debate com o Ministério e a Associação dos 
Governos Locais pela Sustentabilidade até que o diretor da SOS 
Mata Atlântica se junte a nós. 

Gostaria de esclarecer que cada um dos palestrantes dispõe de 
quinze a vinte minutos para a exposição, que será seguida dos 
debates após todas as exposições.

Portanto, com muita alegria e agradecendo mais uma vez a 
presença a todos, passo a palavra neste momento ao represen-
tante do Ministério.
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O SR. ROBERTO RODRIGUEZ SUAREZ – Boa tarde a todos.
Na pessoa da Deputada Professora Raquel Teixeira, cumpri-

mento os Srs. Parlamentares e os demais presentes.
Apresentarei as ações que já estão em curso no Ministério do 

Meio Ambiente. Tentarei contextualizar o quanto é importante 
esse evento da Copa do Mundo de 2014, mas não só ele.

Conforme comentou a Professora Raquel Teixeira, embora 
seja um evento esportivo, ele tem dimensão muito maior. Já te-
mos experiências de outros países, e é importante registrar que, 
a partir da Copa do Mundo na Alemanha e também, agora, na 
África do Sul, há uma exigência da FIFA em relação a que várias 
obras tenham sustentabilidade. Então, todas as palavras do Mi-
nistro Minc, nesta Casa, permanecem, é uma posição do Minis-
tério do Meio Ambiente e, mais do que isso, é uma posição do 
Governo brasileiro. 

É irreversível o processo da conscientização ambiental sob to-
dos os pontos de vista para a qualidade de vida, para a redução 
do uso de recursos naturais, para a racionalidade do uso, para a 
redução de custo. É um complexo.

É claro que não vai dar para tratar de todos os tópicos, mas 
vou tentar dar um panorama bem rápido de tudo o que está sen-
do feito. Serei o mais conciso possível. São oito transparências.

A primeira transparência mostra a estrutura que o Governo 
Federal implantou, que não é conclusiva nem exaustiva, são ape-
nas os tópicos que julguei mais relevantes.

Além de ocupar o cargo de Diretor de Departamento na Se-
cretaria-Executiva, também integro o grupo de trabalho consti-
tuído no Ministério do Meio Ambiente exatamente para coor-
denar todas as ações da Copa 2014. Esse grupo é formado pelo 
representante do gabinete da Ministra, por todas as Secretarias 
do Ministério, pela Agência Nacional de Águas (ANA), pelo Ins-
tituto Brasileiro de Recursos Naturais Renováveis (Ibama) e pelo 
Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade. En-
tão, o Ministério do Meio Ambiente está nesse grupo de trabalho 
que representa todas as ações que o Ministério vai desenvolver. 

O primeiro ponto que destaco é a transparência. A Deputada 
Professora Raquel já disse que foi em 2007 que se definiu que o 
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Brasil sediaria a Copa de 2014. De lá para cá, muitas coisas foram 
feitas. Gostaríamos de ter avançado bem mais, mas caminhamos 
na medida da possibilidade. Em 15 de dezembro de 2009, foram 
publicados os Decretos ns. 7.033, sobre os Jogos Olímpicos e Pa-
raolímpicos de 2016, e 7.034, sobre a Copa do Mundo de Futebol 
de 2014, cujo objetivo é dar transparência a todos os gastos que 
serão feitos. É um volume de recursos muito alto.

Outro aspecto também importante: a Copa do Mundo é do 
Brasil e envolve os três níveis, todos os entes federados, inclusive 
os Estados não selecionados. O ideal é que fossem os 26 Estados 
mais o Distrito Federal, mas são outros critérios que não nos cabe 
comentar.

Em 13 de janeiro de 2010, foi celebrada uma Matriz de Res-
ponsabilidades com o Presidente da República, os Governadores 
de Estado e os Prefeitos das cidades-sede. Essa Matriz define exa-
tamente a responsabilidade de cada um desses entes federados 
em infraestrutura. Como está sendo dito, infraestrutura envol-
ve aspectos de turismo da rede hoteleira, mobilidade urbana, a 
questão dos estádios, portos e aeroportos. A construção dos está-
dios é quase um projeto à parte.

Para dar materialidade a essas ações, foi constituído um Co-
mitê Gestor, formado por 21 Ministérios. Na realidade, é o Ga-
binete de Segurança Institucional, a Secretaria Especial de Portos 
e a Controladoria-Geral da União. Todos os demais são Minis-
térios, é óbvio, do Governo Federal. Vinculado a esse Comitê 
Gestor, foi criado um grupo executivo formado pela Casa Civil 
da Presidência, pelo Ministério do Esporte, que coordena esse 
grupo executivo, pelos Ministérios da Fazenda, do Planejamento 
e do Turismo. Esse é o núcleo que está coordenando todas as 
ações no âmbito do Governo brasileiro para a implementação do 
conjunto de ações que se quer para a Copa Sustentável de 2014, 
ou Copa Verde. 

Para apoio técnico tanto do Comitê Gestor como do grupo 
executivo, foram criadas nove câmaras temáticas, que são as já 
citadas: de desenvolvimento do turismo; de cultura; dos está-
dios; de infraestrutura; de meio ambiente e sustentabilidade; de 
segurança pública; de promoção e desenvolvimento comercial; 
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de tecnologia e de transparência, que é a primeira referência. 
Então, no particular, essas nove câmaras se comunicam entre si, 
não são independentes, é um trabalho integrado. Nós do Minis-
tério do Meio Ambiente participamos mais fortemente, óbvio, 
da de meio ambiente e sustentabilidade. 

Para que pudéssemos materializar as ações operacionais no 
Ministério do Meio Ambiente, quando começamos a analisar 
cada item, vimos que é uma árvore que vai explodindo em de-
talhes, é uma fragmentação de galhos. Quando falamos em cer-
tificação de estádios, o elenco de atividades, o leque de ações 
que precisam ser feitas para que um estádio seja certificado, é 
muito grande. Então, tem de haver realmente um nível técnico 
operacional até que chegue o momento da certificação, que, in-
clusive, não é feita pelo Governo, mas por entidades individuais. 
Há todo um regramento nacional para a certificação, que segue 
regras também internacionais. No caso do Brasil, o Inmetro, 
que tem normas da Associação Brasileira de Normas Técnicas 
(ABNT), é que faz essa coordenação.

Foi celebrado um acordo de cooperação técnica entre os Mi-
nistérios do Esporte e do Meio Ambiente para que se pudesse 
fazer o detalhamento dessas ações, porque existe trabalho em 
âmbito de Ministro, Secretário, Diretor e existe muito trabalho 
das equipes técnicas. Então, o objetivo desse acordo é unir os 
esforços do Ministério do Esporte com os do Ministério do Meio 
Ambiente e de vários outros Ministérios para pegar na massa, se 
permitem uma expressão mais simples.

Como foi dito, a Copa ou qualquer megaevento que ocorra 
no Brasil não é só de responsabilidade do Governo Federal, mas, 
do Brasil, de todos os Poderes.

Existem duas entidades na área de meio ambiente que repre-
sentam, no caso das entidades ou dos órgãos estaduais de meio 
ambiente, como o Sistema Nacional de Meio Ambiente (Sisnama) 
define, a Associação Brasileira de Entidades Estaduais de Meio Am-
biente (Abema) e, no âmbito dos municípios, a Associação Nacio-
nal de Órgãos Municipais de Meio Ambiente (Anama). 

Então, o mesmo acordo de cooperação celebrado entre o Mi-
nistério do Esporte e a área federal, tendo como órgão central o 
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Sisnama, foi celebrado com a Abema e Anama. Esse acordo de 
cooperação, dada sua importância política, foi firmado pela Mi-
nistra e pelo Ministro do Esporte com os Presidentes da Abema e 
Anama numa reunião do Conselho Nacional do Meio Ambiente 
(Conama), realizada em abril, em Brasília.

É uma evidência a institucionalização do tema Copa Susten-
tável para o Ministério do Meio Ambiente — eu diria para todos 
os órgãos do Sistema Nacional de Meio Ambiente.

O grupo de trabalho do Ministério do Meio Ambiente tem o 
objetivo de fazer o trabalho para que esse acordo de cooperação, 
que tem objetivos, seja alcançado.

Como foi dito, nós falamos de forma geral da Copa de 2014, 
que é a nossa referência. Na realidade, há outro megaevento, o 
Rio+20, que a cidade do Rio de Janeiro sediará em 2012, quan-
do será realizado novo encontro da Cúpula da ONU sobre Meio 
Ambiente e Desenvolvimento.

Então, várias ações que deveriam ficar prontas para 2014, no 
Rio de Janeiro, têm de estar prontas antes. Há cronogramas dife-
renciados das cidades de Manaus, Recife, Porto Alegre, Brasília e 
Rio de Janeiro. São agendas integradas, mas também autônomas, 
independentes.

No ano que vem, no Rio, haverá um grande evento esportivo, 
os jogos militares, mas não haveria tempo hábil para se traba-
lhar. Por isso ele não foi citado. Não que não seja importante, 
mas não ficou elencado por nós.

Depois, haverá a Copa das Confederações. Nós não conse-
guimos identificar, se é que já foram definidas as cidades. A in-
formação que eu consegui obter é de que serão de quatro a seis, 
sem citar quais. Nossos colegas do Ministério do Esporte é que 
poderão esclarecer aos senhores.

A Copa do Mundo, em 2014, e depois os XXXI Jogos Olímpi-
cos e Paraolímpicos, também na cidade do Rio de Janeiro.

Copa Sustentável é este elenco de temáticas contempladas, 
que são igualmente importantes e propositalmente estão em or-
dem alfabética.
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Certificação dos estádios. Alguns estádios serão construídos. 
A construção de qualquer edificação de grande vulto, que come-
ça do zero, é relativamente simples. Há vários critérios de certifi-
cação, dos que têm 40 ou 50 itens aos que têm 150 itens. Então, 
não está eleito nenhum modelo de certificação. Isso é livre, é um 
processo licitatório para escolher empresa, processo, e é muito 
diferente a construção de um novo estádio de reforma ou até 
reconstrução de estádios que já existem.

Pegando a nossa cidade de Brasília, Capital de todos nós, pa-
rece que o Estádio Mané Garrincha será demolido. Será constru-
ído outro estádio. Mas mesmo que não seja, o Fonte Nova será.

Os senhores imaginem o volume de entulho que será gerado 
da obra de um estádio de futebol, construído nos anos 60/70, 
em termos de cimento, concreto e ferro! Imaginem o que é cir-
cular numa cidade centenas de milhares de caminhões bascu-
lantes com esses resíduos! Onde fazer a disposição final desses 
resíduos? Será que não há como se aproveitar esse material, com 
reciclagem, para algum outro tipo de obra, ou mesmo para cons-
trução civil ou pavimentação?

Não estou respondendo, nem ouso fazê-lo. Eu sou engenhei-
ro de formação, mas há muito tempo não trabalho na área de 
construção. Existem sim várias propostas, existem empresas que 
já fazem esse serviço de fragmentação de entulho de obra, e isso 
tem como ser aproveitado. É um conjunto de conhecimento que 
precisa ser e está sendo articulado para ser aplicado, tais como 
certificação de estádios, para que haja aproveitamento de água 
de chuva, aproveitamento ao máximo da energia solar, da ven-
tilação natural, e acessibilidade para pessoas portadoras de qual-
quer necessidade especial. É um conjunto.

Que o estádio também contemple, por exemplo, um museu 
do esporte, do futebol e de outras modalidades, e que permita 
também ter outras atividades educativas e culturais.

Por exemplo, quem vai a Buenos Aires e tem interesse em co-
nhecer La Boca, verá que nesse bairro, famoso pela boêmia, tem 
um estádio de um time de futebol que é um dos pontos turísticos 
mais visitados da Capital da Argentina.
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Em São Paulo, há um estádio que tem um museu fantástico, 
como também existe o Museu da Língua Portuguesa. 

O estádio pode ser também um local para desenvolvimento 
de atividades culturais, esportivas e turísticas. Como o Brasil tem 
a merecida fama de país do futebol, para nós, além de esporte, 
futebol é cultura. 

Quanto às cidades sustentáveis e à mobilidade urbana, os se-
nhores vão me desculpar, mas não tenho como detalhar tudo, 
por falta de conhecimento e ausência de espaço. Por exemplo, o 
item construção sustentável está relacionado tanto com estádio 
como com a construção das cidades. 

Brasília tem uma particularidade: do Setor Hoteleiro até o es-
tádio, pode-se ir à pé para assistir aos jogos. Só precisa ampliar o 
calçamento. Então, isso é um aproveitamento. Em outras cidades, 
vai ter que ter sistema de transporte. Não será utilizada frota de 
automóvel, tem que ser veículo leve sobre trilhos ou ônibus com 
algum tipo de combustível que não seja diesel. Então, tudo isso 
está envolvido e tem relação também com as cidades sustentáveis. 

Na questão de consumo e compras sustentáveis, a Câmara dos 
Deputados e o Ministério do Meio Ambiente também já têm um 
processo com critérios para compras sustentáveis. Então, é produ-
ção, compras e consumo sustentável, com orientação sobre o que 
fazemos com os nossos rejeitos, dos diversos usos que temos. 

Tem também a questão da Copa Orgânica, que já está bem 
adiantada nos Ministérios do Desenvolvimento Agrário (MDA) 
e da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA). Já houve 
três reuniões e há uma proposta relativamente detalhada que 
envolve do pequeno produtor da agricultura familiar aos produ-
tores orgânicos e também aos grandes empresários, ao sistema 
de alimentação e toda a cadeia alimentar. Não é só para a Copa, 
é para ficar no País. Nós queremos chegar ao percentual de 30% 
do consumo de produtos orgânicos, para que toda a cadeia pro-
dutiva possa ter sustentabilidade econômica, social e ambiental. 

Quanto às energias renováveis, todos os ônibus das comiti-
vas dos países que vão participar da Copa usarão combustíveis 
renováveis. A tecnologia já existe, não só para os ônibus, mas 
também para todas as cidades. Oportunamente, o Ministério dos 
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Transportes vai poder detalhar esses projetos. Já existem várias 
ações em curso. 

Tudo o que falamos sobre combustíveis renováveis e agricul-
tura, seja orgânica, seja pequena, seja grande, está relacionado 
com mudanças climáticas também. 

Há um projeto conjunto dos Ministérios do Trabalho e Em-
prego e da Agricultura sobre a pecuária sustentável. Recentemen-
te, o Ministério Público Federal também iniciou a campanha 
Carne Legal. Como consumidores, ao comprar carne, temos que 
saber sobre a procedência e o sistema de produção. Nós, no Bra-
sil, não precisamos desmatar para plantar e para desenvolver a 
pecuária. Temos tecnologia, muitas áreas degradadas que podem 
ser recuperadas. 

Depois vou comentar sobre o turismo ecológico. Em termos 
da atividade realizada pelo grupo de trabalho, já foram feitas 
duas reuniões do Projeto Copa Orgânica, em 18 de maio e 30 de 
junho, durante evento que houve em Brasília sobre agricultura 
familiar. Tenho o material que resultou dessas reuniões e, se hou-
ver interesse, posso deixá-lo nesta Comissão, inclusive trazer o 
responsável pelo projeto para fazer um detalhamento. 

Foi realizada, no dia 28 de maio, uma oficina de licenciamen-
to das obras. Desde 1986 trabalho profissionalmente na área am-
biental, área que é vista como sendo “a que tem que licenciar 
a obra”. E somos criticados porque a licença não sai em deter-
minado momento ou com a agilidade desejada. Às vezes, isso é 
verdade, o processo é lento, porque, quanto mais regra se tem 
para seguir, mais cuidadosa precisa ser a análise. Contudo, às ve-
zes também nos falta, aos técnicos, um projeto detalhado, bem 
fundamentado, para podermos nos manifestar. O profissional 
que assina a análise, dizendo que aquele projeto observa todas 
as normas que são exigidas, ele é responsável para sempre por 
aquilo. Como engenheiro — quem é ART sabe bem disso — se 
fez um projeto, fica responsável por ele. É um filho. 

Com relação à oficina de licenciamento de obras, o objetivo 
foi este: reuniram-se os doze Estados e doze cidades-sede para 
discutir quais eram as obras mais importantes. A preocupação 
era o licenciamento.
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O licenciamento tem regras que, às vezes, são excessivas? Tal-
vez para um ou outro tipo de empreendimento, sim. Para alguns 
empreendimentos, como já se trabalhou para licenciamento 
simplificado, pode ser até que não haja necessidade de licencia-
mento ambiental. Talvez uma simples autorização administrati-
va, que é da prefeitura, seja suficiente. 

Tudo isso é um assunto bem delicado. Os órgãos de fiscaliza-
ção estão corretíssimos no papel deles. Por exemplo, o Ministé-
rio Público, tanto o Federal como o dos Estados, pode entender 
assim: que uma interpretação que se faz de que se pode simplifi-
car um processo de licenciamento é visto como uma tentativa de 
não se seguirem as regras fielmente. Então, nós, da área técnica, 
temos que ter muito cuidado com isso. Queremos fazer tudo da 
melhor maneira, e o mais rápido possível, mas a lei é para todos 
nós — e esta é a Casa das Leis. 

O Grupo Executivo, formado pelos cinco Ministérios, já reali-
zou uma reunião com a Diretoria da Infraero e com a Secretaria 
Especial de Portos. Esses são dois modais de infraestrutura de 
transporte que muito preocupam. A complexidade dessas obras 
não é pequena.

Se V.Exas. me permitem, vou falar muito de Brasília, porque 
é a cidade de que estamos mais perto. A duplicação da segunda 
pista de Brasília foi um problema sério. Agora há a necessidade 
de uma sinalização eletrônica para a segurança de pouso e deco-
lagem, que é outro problema sério, porque esses equipamentos 
vão ter que ser instalados em áreas de vegetação nativa, de um 
cerrado exuberante. Realmente, nós, da área ambiental, não gos-
taríamos de que fosse necessário derrubar algumas árvores. Con-
tudo, há outros critérios que também temos que contemplar. 

Há algo muito importante para a Comissão. Nós já fizemos 
uma reunião — na realidade, foram duas — no âmbito do Secre-
tariado Executivo do Ministério do Turismo, com o Secretário 
Dr. Mário Moisés e com o nosso Secretário Executivo, Dr. José 
Machado. Na reunião se definiu uma agenda para o Projeto Par-
ques da Copa. Três dias depois, já fizemos outra reunião, de que 
o próprio Secretário Dr. Mário Moisés fez questão de participar 
— e participou com todo o staff do Ministério do Turismo —, 
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no Parque Nacional de Brasília, com a Diretoria do Instituto Chico 
Mendes de Proteção à Biodiversidade e com a Secretaria de Biodi-
versidade e Floresta. Nós também participamos.

Estava agendada para amanhã, dia 8 de julho, uma segunda 
reunião. Agora o Ministério do Turismo vai detalhar o leque de 
atividades que tem correlação mais direta com o Projeto Parques 
da Copa — estamos chamando o projeto de “Parques da Copa”, 
mas envolve também outras áreas protegidas, outras áreas de in-
teresse de turismo.

Obrigado.
A SRA. PRESIDENTA (Deputada Professora Raquel Teixeira) – 

Agradeço muito ao Sr. Roberto. Nós teremos mais tempo, na hora 
do debate, para aprofundamento e verticalização de algumas ques-
tões.

Convido para compor a Mesa o Sr. Mário Mantovani.
O SR. MÁRIO MANTOVANI – Desculpem a correria. Depois 

do grande desastre de ontem, com a questão do Código Florestal, 
acho que já podemos comemorar alguma coisa para a Copa de 
2014.

Vinte e um anos parada, nesta Casa, a legislação de resíduos 
sólidos, e acabamos de aprová-la. Era para ser às 11 horas. De-
morei para vir para cá, porque acabou havendo um pouco de 
atraso. Mas o encaminhamento foi perfeito. Está indo a Plenário. 
Se fizermos isso, pelo menos o Brasil não vai dar o vexame de, na 
Copa, ter ainda mais de 80% das suas cidades dispondo resíduos 
sólidos diretamente na natureza. 

De nada adianta fazermos uma grande coisa, bonita, como 
construir um estádio bacana, e, no fundo do estádio, haver um 
lixão a céu aberto; ou, como acontece em Maceió, termos aero-
portos que não podem operar por conta da presença de urubus, 
e outros fatos desse tipo. Em quase todas as cidades do Brasil 
temos esse tipo de problema. 

Portanto, temos que começar a arrumar a casa. Um dos pon-
tos é a questão dos resíduos sólidos.

É lógico que o que aconteceu ontem desautoriza o Brasil a 
entrar pela porta da frente, numa Copa como a de 2014, falan-
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do em sustentabilidade. Ontem foi dada uma autorização para  
meter a motosserra na legislação ambiental brasileira. Abriram 
uma picada, com esta Comissão Especial que foi criada aqui. Irí-
amos chegar a 2014 — se conseguirem, com os prazos que estão 
sendo dados, aprovar isso este ano —com as metas do Brasil de 
emissão e de desmatamento passando de quarto lugar para pri-
meiro lugar, como emissores. Já ganharíamos a copa da degrada-
ção ambiental, o que seria péssimo para o País. Portanto, temos 
que fazer esses avanços.

Vamos receber em Manaus. E participei muito dessa discussão 
em Manaus com o Governador — aliás, estamos tendo ao lado 
outra manifestação muito importante, para a criação de um me-
canismo fantástico para o Brasil, o Reduction Emission Deforestation 
and Degradation (REDD), pelo qual fomos lutar em Copenhague. 
Da mesma forma que criamos o Protocolo de Kyoto, o Brasil deu 
essa contribuição. Estamos criando esse novo mecanismo para 
que onde tenhamos proteção se tenha um pagamento por esse 
serviço, para que prestemos serviços para todo o planeta. 

Eu começaria chamando a atenção para a questão da Copa, 
do ponto de vista da SOS Mata Atlântica, até porque vamos ter a 
maioria dos estádios no bioma Mata Atlântica. Fico imaginando, 
quando falamos numa Comissão de Turismo como esta, uma 
questão muito séria: o que difere o Brasil dos outros países? Lem-
bro o caso da África, recentemente. Nós não temos cultura mi-
lenar, construções seculares. Temos, para agregar, o nosso bem 
maior: a natureza.

É coerente fazermos uma demanda, uma chamada para uma 
copa realmente sustentável, uma copa do meio ambiente, por-
que o Brasil tem isso. A África tem uma dificuldade nesse sentido, 
como vimos agora. Mesmo assim, acho que nunca houve tanta 
visitação nos parques. Os parques africanos hoje têm mais visitas 
do que os parques do Brasil como um todo. Isto é um vexame para 
o País: 5 milhões de turistas neste ano, ou um pouco menos.

Qual é o tamanho da Costa Rica? Maior que o Rio de Janeiro. 
Lá são 20 milhões de turistas, para verem a natureza — o que te-
mos sobrando aqui. Só o Estado do Rio de Janeiro, por exemplo, 
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teria mais atrativos naturais do que a própria Costa Rica. E por 
que se vai para a Costa Rica e não se vem para o Brasil?

Ora, nós sinalizamos: queremos uma Copa verde. É isso o que 
temos que fazer. Esse é o valor agregado, esse é o nosso ativo para 
trabalhar, com relação a isso. 

Eu apresentei alguns pontos que considero interessantes.  
Deputada Raquel, eu fiquei muito satisfeito por ter vindo. Tentei 
falar agora com o André Trigueiro, da Globonews e da CBN, por-
que, neste domingo, ao meio-dia, ao vir para cá, pela Esplanada, 
preparando como iria ser a guerra de ontem e de anteontem, eu 
ouvi o André falando sobre a Copa sustentável. Gostei tanto do 
texto que falei: “André, você vai me ceder esse texto e eu vou 
pedir para colocar o texto no nosso relato desta audiência.” 

O André foi de uma profundidade muito grande, chamando 
a atenção da sociedade para que ela participe dessas iniciativas 
de sustentabilidade. Não vai adiantar uma empreiteira apenas 
ter essa atitude, se não tivermos a sociedade dividindo isso. Esse 
compartilhamento, essa participação da sociedade é muito bom. 
E ele lembrava algumas coisas que a Copa da África ficou deven-
do. Mesmo sendo exigência da FIFA que houvesse algumas das 
questões de sustentabilidade, não há a menor comprovação. Ele 
não conseguiu achar, nas suas pesquisas, em lugar nenhum, o 
que pudesse ser comprovação de uma Copa sustentável. 

E aí entra o papel do Brasil. Não nos basta dizer, nós temos que 
provar. E nós podemos fazer isso. Talvez a nossa ABNT pudesse 
criar uma espécie de certificação, um selo, usando o Greenhouse, 
qualquer uma dessas grandes certificações; talvez se fizesse uma 
adaptação direta para a Copa, para dizer: “Olha, qualquer uma 
de nossas atitudes, como consumo de energia, por exemplo, está 
aqui: tantas toneladas, medidas por esse e esse mecanismo; está 
aqui a questão dos resíduos sólidos, o que sobrar de orgânico, 
nós dos restaurantes, porque isso emite tantas vezes mais, esta-
mos falando de metano...” Tudo isso tem que ser comprovado, 
talvez como nós fazemos com o Bradesco, que é nosso parceiro; 
em todas as suas agências hoje há medições, com as grandes em-
presas de auditoria. Sabemos quanto há de emissão e como é que 
se faz para neutralizá-las. Muitas empresas já estão fazendo isso.
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E eu não estou falando daquela redução de emissão obri-
gatória, não. Isso é voluntário. Esse é o lado mais bonito. Nós  
podemos mostrar isso voluntariamente: “Está aqui o estádio tal, 
localização tal, tanto de consumo de energia, tanto de resídu-
os produzidos e neutralizados....” E nós poderemos fazer uma 
neutralização talvez até pelo mecanismo do REDD que estamos 
utilizando aqui ao lado.

Sou da Fundação Amazônia Sustentável, junto com o nosso 
Presidente, o ex-Ministro Furlan, que fez um trabalho fantástico 
pelo mundo apresentando o Brasil, como Ministro. Conseguiu 
mostrar a firmeza do Brasil, nos fóruns internacionais de que 
participa; e também agora com sua empresa, que é globalizada. 
Nós conseguimos trazer uma coisa fantástica: o Grupo Marriott 
neutraliza suas emissões de forma voluntária, com REDD, numa 
reserva chamada Juma. Pegou tudo o que há de emissão no mun-
do, fez seu inventário, e fez um poço para fixar esse carbono na 
Reserva do Juma. Nós poderemos, talvez, fazer um balanço de 
toda a emissão da Copa do Mundo e escolhermos um grande 
parque, talvez um parque próximo do Rio Negro, de forma que a 
sociedade, que o mundo saiba que ali se neutralizaram as emis-
sões de carbono da Copa. Seria o parque da Copa, que teria, por 
muitos anos, esse REDD garantido; e, mais do que isso, que esse 
dinheiro beneficiasse diretamente as populações que vivem den-
tro do parque. 

Este é o desafio: a criatividade. Vamos mostrar que o turista 
tem que ir para o Amazonas, não só para o Rio de Janeiro ver sol 
e praia. Só 1% do turista que vem ao Brasil vai até o Amazonas. 
Isso é um vexame! Então, vamos chamá-los: “Venha ver o par-
que que restou da Copa, do seu ingresso, da sua neutralização, 
dessa participação que teve o Brasil.” Com essa criatividade é 
que poderemos fazer que o Brasil mostre algo diferente.

E isso é completamente mensurável. Podemos dizer isto: “Tan-
to de emissão está fixado no processo de REDD nesse lugar.” São 
mecanismos que inventamos, que criamos, que podemos pro-
mover a partir de uma Copa. E o Brasil está pronto para receber 
todos esses recursos de REDD, em vez de irem para os países que 
também estão buscando esse REDD. 
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A mensuração, portanto, é fundamental, porque vamos evitar 
que se diga que talvez se fez um grande greenwash, essa lavagem 
verde, essa lavagem ambiental, que até entrou muito na moda, 
porque agora todo mundo é sustentável. Está ficando insusten-
tável aguentar tanto essa palavra. Ambientalista já não suporta 
mais ouvi-la. Todo mundo é sustentável. É “um pé” esse negócio 
de vermos todos falando o tempo todo em sustentabilidade. Isso 
virou lugar-comum, e é péssimo para nós que isso aconteça. Nós 
já vimos quantas modas aconteceram, e não podemos deixar 
que isso siga no caminho do modismo.

Lembrei disso por uma questão muito interessante. A SOS 
Mata Atlântica apresentou um trabalho na Semana do Meio Am-
biente, na Frente Parlamentar Ambientalista, sobre como está 
a cobertura florestal, no Brasil, na Mata Atlântica. E nós ainda 
não temos aquela tranquilidade. Um dos trabalhos de desdobra-
mento do mapeamento feito pela SOS foi um grande estudo fei-
to pela Profa. Magda Lombardo, da Universidade de São Paulo 
(USP), sobre as famosas ilhas de calor.

Lembro-me que em 1988, quando falávamos sobre isso, as 
pessoas olhavam para nós e diziam: “O que esse maluco está di-
zendo? Ilha de calor, buraco na camada de ozônio, efeito estufa? 
Interna logo esses ambientalistas.” Todos esses conceitos hoje 
são consagrados e mensuráveis. 

Em São Paulo, por exemplo, existe até 8 graus de diferença 
entre bairros. Para as pessoas que têm problemas de saúde, isso 
representa praticamente 8 mil mortes por ano, segundo dados 
da Faculdade de Saúde Pública, conforme o Prof. Saldiva. Isso é 
algo sério.

Hoje pela manhã, ao assistir ao Bom dia Brasil, comentando 
a tragédia de ontem, eu vi uma matéria sobre o clima em Nova 
Iorque, onde a temperatura alcançou três dígitos em Fahrenheit, 
pela primeira vez. Nem no Central Park havia gente.

O problema é que ainda não temos Instrument Landing System 
(ILS) nos nossos aeroportos. No mês de junho, quando haverá a 
Copa, haverá nevoeiros. Sabemos o caos que vira este País quan-
do ocorrem as inversões térmicas. Precisamos estar preparados 
para essas intempéries, que ocorrem em decorrência, talvez, da 
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grande urbanização sem controle. As áreas verdes podem melho-
rar a situação.

Estou apenas querendo mostrar que, quando estamos discu-
tindo o efeito estufa e as áreas verdes, não estamos dizendo ape-
nas que vai acabar o lar do urso polar: estamos nos referindo às 
nossas cidades. A vida nas cidades está insuportável.

E o que o Brasil traz de novo? Não são as grandes construções, 
como há em outros lugares. Como eu disse, vamos trazer o lugar 
aprazível, que dê vontade de nele se ficar. 

Nós já temos o melhor material existente do mundo: o cida-
dão brasileiro, que é afável, acolhe bem. Fizemos uma boa cam-
panha para evitar a exploração sexual. Esse foi um avanço para o 
Brasil, que mostrou a cara, porque só vendíamos futebol, bunda 
e coisas desse tipo. Agora estamos mostrando que o País tem ou-
tra cara. Vamos fortalecer a história do futebol e de um turismo 
muito mais voltado para a natureza, que é o nosso grande ativo.

Gosto de chamar a atenção para esse aspecto, porque vamos 
tentar melhorá-lo e deixar tudo pronto para a próxima Copa. 
Precisamos é ter organização, e hoje há grupos já trabalhando 
nesse sentido. 

Fiquei muito feliz com a conversa que tivemos com o Mi-
nistro do Esporte, em Comandatuba, este ano. Pude perceber a 
preocupação de muita gente: “Ministro, como estão os investi-
mentos? Está tudo ainda sem resposta.” O Ministro, um pouco 
acuado, respondia: “Nós já temos tudo.” Nós precisamos é trans-
formar isso de maneira lógica, de modo que consigamos execu-
tar as responsabilidades compartilhadas.

Falou-se muito bem sobre os Municípios envolvidos, a Abema, 
a Anama, os órgãos estaduais. Se assim fizermos, não correremos 
o risco de chegarmos a dois anos antes da Copa e ouvirmos: “Não 
sairá a licença ambiental”, como estamos acostumados a ouvir. 
Toda a incompetência nas grandes obras do País é assim justifica-
da: “As obras são atrapalhadas pelo Meio Ambiente.” Não houve 
um processo benfeito, não houve transparência, houve licitação 
viciada, não houve corrupção em processo? Depois, o meio am-
biente ainda leva a culpa! Essa é uma das coisas mais covardes 
e corruptas que ocorrem em nosso País, e não podemos aceitar 
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isso. Não é possível colocar a culpa no meio ambiente, por não 
se ter licença.

Licença é muito simples. Nós vemos que, quando um Gover-
nador quer, ele passa por cima, faz ponte atravessando rio, faz 
o que quer neste País! E dizer que meio ambiente atrapalha?! Só 
se for para justificar incompetência. E eu dizia isto ao Ministro: 
“Não podemos admitir isso.” Quem é o responsável responde 
diretamente. “É o BNDES? Qual é o seu problema?” O BNDES 
não pode mais ficar encastelado como hoje está, dizendo que 
há um departamento de meio ambiente e não facilitando esse 
processo de licenciamento. Vemos hoje quase que um “carimba-
dor maluco” batendo carimbo em cima de licenças, esperando 
licenças, quando poderia estar realizando um processo proativo, 
ajudando nesse licenciamento.

Há muitos aspectos envolvidos, quando falamos da Copa no 
Brasil. Com essa diferença, podemos fazer a melhor Copa, o que a 
África não conseguiu fazer. Marcaria o Brasil uma Copa diferente.

E o aspecto para o qual chamo mais a atenção, em toda a mi-
nha conversa — e vemos aspectos como a sociedade civil orga-
nizada — é a transparência e a participação. Quando se fala em 
licenciamento no Brasil, ainda bem que não existe isso, porque 
não há qualquer outro mecanismo por meio do qual possamos 
participar e ver o que acontece com as grandes obras.

Eu acompanhei o Projeto Tietê, em São Paulo: 2,6 bilhões de 
dólares literalmente jogados na merda para poder despoluir a ci-
dade. Eu estive aqui na Câmara, bem como no Banco Interame-
ricano, para denunciar que aquele dinheiro não havia sido ras-
treado. Hoje conseguimos rastrear cada centavo daquele projeto, 
como sociedade civil, porque tínhamos nos aspectos ambientais 
as informações que nos interessavam: qual é o coletor tronco, 
qual é o interceptor, qual é a estação de tratamento, qual é o tipo 
de tratamento. Conseguimos isso totalmente nos aspectos do li-
cenciamento ambiental da obra, o que foi genial.

Isso não aconteceu, por exemplo, com o dinheiro que veio 
para o Rio de Janeiro, para a Baía da Guanabara. O Programa de 
Despoluição da Baía de Guanabara (PDBG) faliu, desviaram os 



ação
 parlam

en
tar

225
 Comissão de Turismo e Desporto

recursos. Na própria Onda Azul, com relação a Salvador, tivemos 
problemas.

E ainda temos esses problemas a enfrentar. São problemas sé-
rios, que não se resolvem em quatro anos, na área de saneamento.

E há algo mais sério ainda, com essa autorização para se re-
duzirem para quinze metros as áreas de preservação permanen-
te nas beiras de rios. Vimos o que aconteceu em Alagoas e em 
Blumenau. Em alguns Municípios, os rios estão completamente 
assoreados. E serão ainda mais assoreados, com tantas obras. São 
Paulo gastou 700 milhões de dólares para desassorear o Tietê, 
com dinheiro japonês. E, em menos de três anos, o rio continua 
completamente assoreado. Grandes enchentes podem ocorrer. É 
sorte que não haverá enchente aqui.

Vejamos, por exemplo, a Copa do Mundo no Nordeste, no 
mês de junho, época das chuvas. Ocorrendo o que aconteceu 
recentemente, os estádios estariam inviabilizados. Nós disporía-
mos de um plano B? Os rios estariam completamente assoreados, 
com o esgoto saindo por todos os lados. Que Copa do Mundo 
podemos mostrar, com cheiro de esgoto saindo por todo lado.

Eu lembro do caso de Seul, para as Olimpíadas, quando se 
despoluiu completamente aquele rio; nós fomos lá. E uma das 
coisas mais fantásticas que eu pensei, eu, que estava acompa-
nhando o Tâmisa e todos os grandes rios que estavam sendo 
despoluídos, em razão de coordenar a campanha do Tietê, foi 
como é possível, como se consegue fazer?

E não fizeram com tratamento de terceira categoria, como es-
tão fazendo aqui, que é um digestor anaeróbio que faz a mesma 
coisa que uma cachoeira, mas com ozono, a melhor tecnologia 
do mundo, porque o dinheiro não é desviado, porque a socieda-
de cobra, tem uma missão pela frente. Esse é o aspecto que temos 
de trabalhar.

E nisso tudo, com transparência, participação e conhecimen-
to vamos ter, talvez, a melhor parte, a pedagogia da sociedade, 
que vai mostrar que é possível fazer estádios bem feitos, com 
aproveitamento de água, de energia, e vamos disponibilizar um 
conhecimento desse para a sociedade.
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O aspecto pedagógico da participação da sociedade podemos 
discutir em um tema que no Brasil é melhor do que religião para 
trabalhar. Todo mundo gosta de uma bola, bota a bola a rolar e 
a coisa funciona. Talvez a pedagogia do futebol seja a da susten-
tabilidade, e colocaríamos para valer o tema da sustentabilida-
de. Atrás de uma bola vem a sustentabilidade, mudamos a frase, 
alguma coisa assim, e faríamos deste País uma referência muito 
positiva. E o aspecto pedagógico chamaria a atenção para esse 
fato porque no planeta não tem nenhum ativo como este que 
nós temos.

Eu fui ver a Copa e vários grandes eventos nos Estados Uni-
dos, tudo artificial, áreas verdes artificiais. Vejam, a floresta da 
Tijuca tem menos de 200 anos; antes era terra arrasada. Podemos 
fazê-lo com o que temos, e será inesquecível.

Destaco veementemente o aspecto dos parques. Temos agora 
uma Comissão discutindo, Ministério do Meio Ambiente e Mi-
nistério do Turismo, para abrir os primeiros dezesseis parques, 
como a Argentina faz. Lá, os parques não são ligados ao meio 
ambiente, mas ao turismo porque virou um grande business. Só 
o Nahuel Huapi, aquele parque de Bariloche, recebe mais turistas 
do que o Brasil todo. Temos de ter atenção para isso.

O Parque de Yellowstone recebe 22 milhões de visitantes. 
Qual a diferença dos nossos parques para Yellowstone? E eu co-
nheço muito bem aquele parque. Nós, aqui, damos de 10 a 0 em 
qualquer parque. Mas nós não valorizamos. Temos essa maldita 
herança cultural de achar que natureza era atraso, que se tem 
de tirar um jardim tropical e colocar um hibisco, um pinheiro 
europeu para acharmos que tem a cara de Europa.

Não podemos transferir esse atraso cultural, vamos resgatar 
esses parques e esses jardins, mostrando o que Burle Marx co-
meçou com paisagismo com base nacional. Esse é o esforço que 
temos de fazer; essa a pedagogia que tem de ser transferida para 
o País e que uma Copa pode fazer. Eu não vejo nenhum aspecto 
na nossa sociedade mais importante do que ter uma Copa com 
essa pedagogia.

Obrigado, pessoal.
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A SRA. PRESIDENTA (Deputada Professora Raquel Teixeira) – 
Obrigada Mário. Agradecemos muito a sua participação. Como 
eu disse no início, Mário, a preocupação desta Comissão é esti-
mular esse debate exatamente para que possamos, com tempo, 
com técnica e transparência, preparar o Brasil para uma Copa 
realmente diferenciada.

Passo a palavra à Sra. Paula Gabriela, que representa aqui a 
Associação dos Governos Locais pela Sustentabilidade.

A SRA. PAULA GABRIELA DE FREITAS – Boa tarde. 
Obrigado a todos. Agradeço à Comissão a oportunidade que a 
Deputada está nos oferecendo; cumprimento os meus colegas de 
Mesa e a todos os presentes. 

Começo parabenizando-os por esta audiência pública, que é 
um momento para conversarmos, assim como disse o meu cole-
ga do Ministério, sobre esses assuntos. Hoje eu vou conversar um 
pouco com vocês sobre o legado sustentável além dos estádios.

Para quem não conhece, eu vou falar rapidamente sobre o 
que é o ICLEI (Associação de Governos Locais pela Sustentabili-
dade) para que entendam por que fomos convidados para estar 
aqui hoje, já com o aviso de que tenho pouco tempo porque este 
é um assunto que nos empolga muito.

O ICLEI é uma associação internacional de governos locais. 
Aqui no Brasil temos em torno de 23 membros; quase todos vão 
sediar a Copa, e também, entre eles, os nossos membros inter-
nacionais, temos as cidades da África do Sul e as cidades da Ale-
manha, que já sediaram esses jogos. Ao todo, temos em torno 
de mil e tantas cidades que fazem parte da rede internacional do 
ICLEI, que tem como missão fazer com que os centros urbanos 
sejam mais sustentáveis.

Hoje a maior parte da população humana vive em centros 
urbanos, e acreditamos que precisamos trabalhar o assunto da 
sustentabilidade onde a maior parte da população se encontra.

Aqui destacamos que temos três eixos de atuação no ICLEI, 
como uma associação de governos locais, movimento onde tra-
balhamos vários temas por meio de projetos e agência.

O próximo eslaide mostra, no globo, onde o ICLEI está locali-
zado. Como já disse, temos atuação não somente na Europa e na 
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África, mas também na Ásia, na América Latina e na América do 
Norte. Estamos presentes hoje em torno de dezesseis escritórios 
regionais e de projetos, como é o meu de São Paulo, em todas as 
partes do mundo, dando ao ICLEI uma visão muito interessante 
e que podemos compartilhar com vocês sobre o que tem sido fei-
to em outras partes do mundo em relação a megaeventos como 
este que será a Copa.

Eu quero lhes dizer por que achamos que o foco hoje está sen-
do em relação aos estádios. Vou lhes passar alguns dados sobre a 
importância de projetos de infraestrutura.

Como já foi dito em relação aos resíduos gerados pela cons-
trução civil, temos aqui dados no sentido de que mais da metade 
dos recursos naturais extraídos na América Latina são consumi-
dos na construção civil. Em torno de 25% dos gases de efeito 
estufa que são emitidos no mundo são relacionados à construção 
civil, em relação a edificações.

Resíduos de construção. Hoje trabalhamos o ICLEI com três 
cidades na América Latina, Montevidéu, Buenos Aires e Belo Ho-
rizonte em um processo de construção sustentável. Em Belo Ho-
rizonte e em Porto Alegre, agora, estão sendo trabalhados vários 
programas em relação à destinação correta, destinação susten-
tável para resíduos de construção civil. Os aterros hoje recebem 
em torno de 50% a 70% desses dejetos, como disse o Roberto em 
sua manifestação.

Estão previstos para a Copa de 2014 investimentos em torno 
de 33 bilhões de reais em infraestrutura; não é pouco dinheiro. 
Então, isso nos mostra o impacto que essas obras terão, não so-
mente em relação ao que será construído, mas o depois também. 
Por isso que eu digo que estamos discutindo aqui o impacto, 
além dos estádios que serão construídos.

Uma coisa interessante que eu quero destacar é que nós esti-
vemos com o Vice-Prefeito de Londres, em Curitiba, em março, 
em um evento internacional, quando ele foi nosso convidado e 
nos falou o que está sendo feito em Londres em relação às obras 
para as Olimpíadas que serão sediadas na cidade dele. E uma 
coisa muito bacana, e que deve ser estudada aqui no Brasil, é que 
esses megaestádios abriram suas portas para o mundo. Alguns 
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desses estádios que estão sendo construídos em Londres atual-
mente têm várias camadas. E Londres está hoje experimentando 
uma nova forma de construção em que essas camadas, após esse 
megaevento, poderão ser desfeitas, e o estádio poderá ser usado 
por um grupo menor de pessoas. Porque aí não fica aquela obra 
decadente, caindo aos pedaços, que ninguém pode usar. Então 
isso é algo que com certeza deve ser feito no Brasil, em relação 
à reutilização de ferro, de plástico, de madeira, que depois serão 
retirados dessas obras enormes. Eles poderão ser reutilizados em 
outras partes da cidade em obras que estejam sendo feitas. 

Outra coisa muito interessante sobre a qual temos que con-
versar é como se levará em consideração esses itens antes de ini-
ciarmos o projeto. Porque após ter o projeto, após a construção, 
será muito mais caro, muito mais difícil — e apesar de não gostar 
da palavra — será impossível, diante da burocracia que nós te-
mos, refazermos as coisas ou reaproveitarmos materiais de ma-
neira sustentável, o que já foi feito. 

O nosso próximo eslaide mostra um pouco sobre o porquê 
de se promover jogos “verdes”, o porquê de a Sra. Deputada nos 
convidar aqui hoje para conversarmos um pouco sobre isso. A 
nossa Diretora, Laura Valente de Macedo, diz algo que eu gos-
taria de repetir: o ser humano, em si, não é sustentável. O fato 
de nós estarmos aqui é uma insustentabilidade. Não podemos 
ser 100% sustentáveis. O que precisamos fazer é ser o menos 
insustentável possível. É claro que sabemos que esses jogos vão 
causar impactos no nosso meio ambiente, nos nossos centros 
urbanos, impactos que serão inevitáveis. Será consumida uma 
grande quantidade de energia, de água, e a população local não 
terá acesso a esses recursos durante esse período. 

Poluição de ar e água. Quem não ouviu as vuvuzelas durante 
essa Copa? Imaginem todos aqueles torcedores na sua cidade; só 
quero ver se o Brasil vai gostar de futebol depois da Copa. Bem, 
o Brasil é bem festeiro, gosta de barulho; talvez goste até um 
pouco mais. 

Nós próximos eslaides quero conversar com os senhores um 
pouco sobre os efeitos positivos. No anterior, eu falei dos im-
pactos negativos que não vamos poder evitar. Com certeza nós 
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entendemos isso. O ambientalista não é um ser irracional. O am-
bientalista não é aquele ser que vai abraçar a árvore e não vai se 
afastar dela. O ambientalista é aquele que quer pensar de manei-
ra diferente sobre como usamos os recursos que temos usado até 
hoje, e até sobre novas possibilidades, novas tecnologias. E com 
a Copa no Brasil — e não somente a Copa, mas também com os 
outros eventos que o Roberto tinha mencionado — vamos ter 
muitas oportunidades. Menciono algumas delas para os senho-
res, e vou destacar somente algumas, sendo que há muito mais 
o que dizer sobre isso. Dentre elas, eu queria falar aos senhores 
sobre a penúltima, que seria a disseminação de boas práticas. 
Este é o momento para que o Brasil saia na frente, para que seja 
uma referência. 

Eu acredito que todos nós, brasileiros, orgulhosos, temos ou-
vido durante toda a nossa vida que o Brasil é o país do futuro. 
Eu sinceramente estou cansada e farta de ouvir isso, porque eu 
quero ser parte de um Brasil que seja um país do presente. E 
quando se fala que o Brasil é um país do futuro, deixa-se essa 
responsabilidade para as outras gerações, e os problemas ficam 
sempre para depois. Basta! Precisamos pensar no Brasil como um 
país do presente. E para que isso seja feito precisamos ir além do 
que já foi feito nesses jogos.

Não é o suficiente olharmos para a Alemanha, Londres ou 
para cidades africanas e ver o que lá tem sido feito. Temos que 
ir além do que eles fizeram. Não basta repetir o que foi feito. 
Se quisermos ser um país de referência e realmente um país do 
futuro — mas no presente —, devemos ir além do que foi feito 
e não somente alcançar o que os nossos colegas têm feito em 
outros países. 

Então, o ICLEI tem tido a honra de trabalhar com várias en-
tidades, inclusive a ONU, para desenvolver algumas ferramentas 
para as nossas cidades em relação a eventos sustentáveis. Acredito 
que já faz dois anos — e pensamos que tudo aconteceu no ano 
passado, mas talvez já tenham se passado dez anos — desenvolve-
mos um Guia de Eventos Verdes. Esse guia está sendo usado hoje 
pela ONU em todos os eventos coordenados por essa organização. 
Até o mês passado esse guia estava disponível em inglês; hoje ele 
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também está em espanhol, e o nosso escritório está trabalhando 
para que ele seja traduzido também para o português. 

Acreditamos que o livro será uma ferramenta muito útil para 
as nossas cidades, em nosso País, em relação à Copa e a outros 
eventos. E o que queremos? Queremos incluir essas referências, 
essas best practices que estaremos desenvolvendo em futuros 
guias, para que o Brasil seja realmente um país do futuro no 
presente, para que a gente deixe um legado positivo para as co-
munidades locais e também para a comunidade global. 

Um último ponto que gostaria de falar em relação a esse eslaide 
é também usar esses jogos — e entendemos, como a Deputada 
falou ao início, que o nosso objetivo principal é sediar esses jogos, 
esse evento esportivo, e também ganhar mais uma copa — para 
pensar um pouco além, ou seja, usar essa oportunidade como 
ferramenta de educação, não somente para o nosso País, nossas 
crianças, nossos futebolistas, mas também para a comunidade  
internacional. 

Então, que esse jogo que realmente cativa o coração brasileiro 
seja usado como ferramenta de educação sustentável. 

Portanto, eu gostaria de falar um pouco sobre o que já foi fei-
to nas últimas copas e também agora na África do Sul. 

Como vocês viram, eu coloquei aqui o “Green Gooooal!” — 
para marcar bem forte a expressão — exatamente para falar que, 
diferentemente do Comitê Olímpico, até muito recentemente 
a FIFA não estava exigindo qualquer aspecto de sustentabilida-
de para o país que sediasse a Copa do Mundo. Isso mudou um 
pouco, começando com a Alemanha, em 2006. A Alemanha foi 
o primeiro país a criar essa campanha chamada “Green Goal”, 
que é o “Gol Verde”, focada em quatro pontos principais: água, 
resíduos, energia e transporte. 

Não vou abordá-los aqui por falta de tempo, mas depois vocês 
podem ficar com esses eslaides para estudar essas informações 
e entrar em contato conosco, caso seja necessário. Mas nos foi 
deixada essa referência pela Alemanha. E é claro que sabemos 
que a Alemanha é um dos países com maior foco em assuntos 
de sustentabilidade, que mais utiliza energias renováveis, enfim, 
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um dos países que tem tecnologias em “estado da arte” em rela-
ção a resíduos. 

Portanto, com certeza, será um prazer para o ICLEI trabalhar 
com as cidades brasileiras. Entendo que deve ser criado um pro-
grama de cidades irmãs, onde podemos fazer um link entre o 
que já foi feito nessas cidades e o que pode ser feito nas cidades 
brasileiras. 

Para respirar um pouco, vou falar a vocês que o ICLEI — e 
até faço uma brincadeira ao assim dizer — gosta de segurar nas 
mãos dos outros. Trata-se de um associação de governos locais 
onde todos dão-se as mãos e perguntam o que podem aprender 
um com o outro. 

Muitas vezes acho que esses sistemas, esses programas de ci-
dades irmãs, de twinning, não têm muito objetivo. Mas acredito 
que, para um evento muito objetivo como a Copa do Mundo, 
isso pode funcionar — e funcionar muito bem. Portanto, duran-
te um grande período, podemos ter um calendário de atividades 
onde essas cidades podem trocar ideias. E o que acho muito ba-
cana no ICLEI é que nossas cidades são muito abertas para que 
apenas discutam o que deu certo, a exemplo dos estádios que 
foram construídos, pois devem elas também ter a humildade de 
falar sobre o que deu errado, para que os outros, no futuro, tam-
bém não passem pelas mesmas dificuldades. 

Aqui, alguns dados. Como o Mário nos falou, é importante 
medir e ter indicadores mensuráveis. 

Apenas quero passar a vocês alguns dados sobre a Copa de 
2006, em números. Eles tiveram mais do que 3 mil espectadores 
— e haja cerveja e salsicha! Em um país que adora cerveja, salsi-
cha e pretzels, imaginem a quantidade de resíduos que isso pôde 
causar. Além disso, o evento ocorreu no verão, o que resultou em 
consumo de muito sorvete. 

Sabendo disso, a Alemanha, onde tudo é muito metódico, fo-
cou muito em como ela poderia reduzir os resíduos causados por 
esse impacto em seu ambiente. No próximo eslaide falaremos 
um pouco sobre as metas e resultados da Alemanha. Com disse 
anteriormente, eles focaram sobre os aspectos relativos à água. 
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Apenas vou destacar aqui alguns pontos importantes. E mais 
uma vez não vou passar por tudo isso por falta de tempo. Mas 
em relação à água, eles colocaram uma meta antes — e não de-
pois —, bem no início, qual seja 20% de redução no consumo. 
Eles quase alcançaram isso. 

Temos alguns números que mostram que, caso eles não tives-
sem implementado as ações previstas, seriam gastos em torno 
de 233 mil metros cúbicos de água. Em vez disso, foram gastos 
apenas 191 mil metros cúbicos.

Em relação a resíduos — e devo puxar a orelha um pouco de 
todos aqui, se eu puder, Deputada —, o fato é que devemos co-
meçar em casa. Por exemplo: agradeço muito a água que vocês 
estão me oferecendo, mas ficar repondo essa água em copo plás-
tico... Isso machuca o meu coração. 

Então, não há como a gente falar aos outros para fazerem isso 
ou aquilo, se a gente não faz. Sei que é complicado. E até por 
isso o ICLEI terá uma reunião hoje à tarde com o pessoal respon-
sável para falar exatamente sobre isso, ou seja, como a Câmara 
pode comprar mais sustentavelmente daqui para frente e fazer 
um programa de compras sustentáveis aqui? 

É só para dar um exemplo. Eu sei que é complicado e difícil, 
mas a boa notícia é que não é impossível. 

Lá na Alemanha uma coisa superinteressante que eles fizeram, 
e que funcionou, foi a questão de boas práticas do copo retor-
nável. E vocês podem falar que isso funciona na Europa, pois lá 
todo mundo é educado, não há papel no chão. Mas é mentira! E 
digo isso porque por lá passaram asiáticos, latinos, torcedores bra-
sileiros, americanos, alguns bebendo mais do que deveriam e que 
sequer tinham ideia de onde estavam, mas funcionou a questão 
do copo retornável. Isso vai e pode funcionar no Brasil também. 

O próximo eslaide fala um pouco sobre energia. Vou destacar 
aqui que eles tiveram uma economia total de 13% com o uso de 
energias renováveis. Não há como — pelo amor de Deus! — não 
utilizarmos a energia solar. A Alemanha, onde morei durante um 
ano, passa todo aquele frio — e o índice de incidência solar na-
quele país não chega aos pés do nosso índice solar. Indago: como 
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não aproveitarmos energia solar no Brasil!? Não há como! Devo 
dizer que entendo por que isso acontece, mas não aceito. 

Também houve algumas questões em relação a transporte. É 
o próximo eslaide, mas não vou discutir aqui. Eles mediram os 
aspectos de emissões de gases de efeito estufa. 

Vou terminar — tenho muito mais coisas para dizer, mas de-
pois falarei, no momento do debate — com algumas questões 
que estão sendo feitas atualmente na África do Sul. Digo aos se-
nhores que a África do Sul dá show. 

Já tive oportunidade de participar de três megaeventos na 
África do Sul. Depois do final do apartheid, graças a Deus, do fi-
nal daquele sistema governamental, o mundo se apaixonou pela 
África do Sul. Na verdade, já estava apaixonado. E eles ainda 
estão celebrando essa vitória que tiveram. Os senhores vão ter 
oportunidade de conversar com os torcedores que vão voltar de 
lá para ver como foram recebidos. 

Já estive lá na conferência da ONU sobre racismo, na confe-
rência da ONU sobre Síndrome da Imunodeficiência Adquirida 
(Sida), e também no próprio congresso mundial do ICLEI, que 
aconteceu em 2006, na Cidade do Cabo. Saí de lá outra pessoa. 

Aquele país, por tudo o que já passou, realmente é uma ins-
piração, porque lá eles venceram e estão ainda celebrando essa 
vitória. Agora, eu não quero que o mundo venha ao nosso País e 
não sinta essa mesma alegria, não sinta essa mesma organização. 
Porque aí que está: eles não são somente festeiros, mas o nível de 
organização é tremendo. É uma coisa maravilhosa!

No nosso último congresso do ICLEI, que aconteceu em 2009, 
não vou dizer onde foi, mas todos saíram de lá um pouco decep-
cionados, porque preencher o espaço que a África do Sul deixa 
não é fácil. Então, vamos ter esse grande desafio. 

A África do Sul usou essa oportunidade, ela foi muito sábia 
em usar essa oportunidade para fazer exatamente o que nós de-
vemos fazer, que é usar a Copa para estabelecer um legado po-
sitivo para a comunidade. Somente na Cidade do Cabo, que é 
bem no finalzinho, foram desenvolvidos 41 projetos em relação 
à sustentabilidade.
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O próximo eslaide fala um pouquinho sobre as áreas em que 
eles se concentraram, que os senhores vão ver que não são muito 
diferentes das nossas áreas: energia, conservação de água, mane-
jo integrado de resíduos, transportes de mobilidade, enfim. 

O próximo eslaide fala um pouco sobre biodiversidade. A Ci-
dade do Cabo faz parte de um projeto internacional do ICLEI 
com as cidades de São Paulo e de Curitiba também. Ela forçou 
que a liderança do ICLEI, que no passado era mais voltada para 
o Hemisfério Norte, se voltasse para as cidades do Sul, que têm 
biodiversidade, não são como as cidades do Norte, que não têm 
mais nada. Eles estão construindo florestas, nós temos.

Então, a Cidade do Cabo realmente tem muito em comum 
com as cidades brasileiras. E eu também estou farta de várias coi-
sas, entre elas, de sempre olharmos para o Norte, para exemplos. 
Tudo bem, eu concordo. Vamos olhar para o que a Alemanha 
tem feito, para o que Londres está fazendo também. Eu acho 
isso muito importante, mas é hora de olharmos para as nossas 
cidades no Sul, que têm muito mais em comum com a nossa 
realidade, e aprender com elas. E, na minha visão, não há país 
melhor para dar essa experiência de aprendizagem do que a Áfri-
ca do Sul.

Destaco os últimos pontos. Um deles é a comunicação do Green 
Goal. Mais uma vez, enfatizo aqui a importância de usar esse me-
gaevento para ser uma ferramenta de educação ambiental para a 
comunidade, não somente local, mas global, e também para desta-
car algo que o Mário falou em relação a monitoramento, medição 
e relatórios.

É importante que comecemos a fazer isso já. Nós até temos 
falado com o André Trigueiro em relação a esses projetos que fo-
ram desenvolvidos na Cidade do Cabo. De fato, há como medir 
e saber quais eram os resultados dessas ações. Eu avisei que tinha 
muito a falar, mas vou terminar por aqui.

Muito obrigada.
A SRA. PRESIDENTA (Deputada Professora Raquel Teixeira) – 

Encerrada a fase das apresentações, temos ainda a participação 
dos Deputados Arnon Bezerra e Rômulo Gouveia, que têm prio-
ridade em relação aos questionamentos. Nós temos também —  
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depende muito da Direção da Mesa — assessores de Parlamenta-
res. Se alguém quiser fazer alguma pergunta, eu dou a oportunida-
de também. Temos duas perguntas que foram encaminhadas por 
escrito que vou ler depois.

Com a palavra o Deputado Arnon Bezerra. Depois falará o 
Deputado Rômulo Gouveia.

O SR. DEPUTADO ARNON BEZERRA – Sra. Presidenta, 
Deputada Professora Raquel Teixeira, senhores e senhoras pales-
trantes, quero fazer apenas um breve comentário sobre o tema 
tratado aqui do número de turistas que nos visitam anualmente. 
O principal povo a nos visitar é o argentino. O segundo é o ame-
ricano, dos Estados Unidos. Esse pessoal vem aqui muito mais 
por questões de negócio do que propriamente por conta do tu-
rismo. Mas isso se deve muito à burocracia. Nos Estados Unidos, 
nós temos apenas seis pontos que proporcionam acesso ao visto 
do passaporte. 

A Sra. Presidenta sabe muito bem de uma questão que nós 
estamos debatendo aqui ao longo de alguns anos. Aliás, eu fui 
Relator, na Comissão de Relações Exteriores, de um projeto, de 
autoria do Deputado Cadoca, que cuidava da isenção para al-
guns países, como Estados Unidos, Canadá, Japão, Austrália, 
Nova Zelândia e outros. Mas existe a questão da reciprocidade, 
que é muito forte. E aí foge à vontade. Da mesma forma, nós 
entendemos que os Estados Unidos podem exigir isso do Brasil, 
tendo em vista que eles têm problemas na área de segurança, na 
área do trabalho e no setor de imigração, o que faz com que se 
crie essa dificuldade tamanha. Mas o Itamaraty tem sido radical 
ao discutir essa questão. 

Nós temos outras questões, como implicações com outros tra-
tados, até mesmo com a questão de Taiwan. A China já está se 
aproximando cada vez mais de Taiwan, e o Brasil se mantém 
muito distante. Em razão disso, os empresários sentem-se des-
confortáveis ao visitar o Brasil para fazer negócios, porque, em 
vez de receberem um visto, recebem autorização, uma folha de 
papel dizendo que eles podem entrar no Brasil. É outra questão 
muito debatida aqui no Congresso Nacional, mas o Itamaraty 
não abre mão disso. E aí eu entendo.
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Por conta dessas situações, eu vejo com muito otimismo um 
evento dessa natureza que estamos prestes a receber, se Deus 
quiser. A meu ver, Dra. Paula, nós somos um país do presente. 
A perfeição é uma busca constante, uma busca eterna. Quando 
alguém diz que o Brasil é um país do futuro é porque nós quere-
mos algo melhor. O nosso País tem evoluído. Se imaginarmos o 
que foi a Copa de 50, quando não éramos nascidos, tenho certe-
za de que avançamos numa proporção gigantesca. 

É imperativo que também procuremos aperfeiçoar o que 
aconteceu recentemente na Alemanha e está acontecendo na 
África do Sul para oferecermos um evento melhor. Em relação a 
cada investimento que vier para cá — os grandes investimentos 
feitos pelo Governo, com a participação dos ambientalistas —, 
como foi mencionado aqui pelo Dr. Mário Mantovani, é claro 
que existe a questão da corrupção. Mas isso é outro departamen-
to. O Tribunal de Contas da União, a Polícia Federal, o Ministé-
rio Público, todos têm de fazer a sua parte. No meu entendimen-
to, isso é perfeito. 

Nós precisamos entender que é fundamental para que possa-
mos crescer — cada um cumprindo com o seu trabalho — que 
o Congresso Nacional faça boas leis, no intuito de proporcionar 
avanços. Eu não posso aqui aceitar uma crítica aos ambientalis-
tas por conta de um comportamento de alguém, no Estado do 
Ceará, que é o meu Estado, que está exigindo de um fazendeiro, 
que fez um projeto, que trate a água para dar ao gado. Eu não 
posso culpar um ambientalista por uma exigência absurda dessa. 
Creio que isso depõe contra. E os ambientalistas são assim? Nem 
de perto! Isso é uma loucura que não conseguimos imaginar.

Então, quero parabenizar a Professora Raquel Teixeira. Acho 
que temos muita capacidade, temos aprendido enormemente 
com outros países. E a nossa mídia tem nos educado, tem trazido 
exemplos, tem mostrado regiões, costumes tão diferentes deste 
País continental, que faz com que nos sintamos estimulados a 
adotar essa prática.

Digo sempre, Dr. Mário, que lamentavelmente os pontos ne-
gativos que acontecem na vida de qualquer sociedade têm sem-
pre muito mais espaço, porque nós damos mais atenção. Mas o 
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que existe de positivo acontecendo nos diversos setores da so-
ciedade, em âmbito municipal, estadual, federal e até mesmo no 
mundo inteiro, é infinitamente maior do que as coisas negativas. 

Tive um exemplo disso, certa vez, quando uma revista teve 
como principal entrevista a do bandido da luz vermelha, quan-
do ele foi solto. Era uma pessoa que não tinha qualquer expe-
riência, qualquer história, qualquer coisa para ser contada, en-
quanto cientistas, ambientalistas, médicos, professores, políticos 
poderiam oferecer suas experiências para agregarmos algo de 
positivo. Foi um delinquente, que pouco tempo depois foi assas-
sinado porque voltou ao mesmo crime, não se preparou antes. 
Por infelicidade, lá na prisão não se preparou também, não teve 
nenhuma história, nenhuma aventura, como teve o Papillon, 
que pelo menos teve uma boa história.

Enfim, quero parabenizar a Professora Raquel Teixeira, o Dr. 
Mário Mantovani, a Dra. Paula Gabriela e o Dr. Roberto Rodrigues. 

Muito obrigado.
A SRA. PRESIDENTA (Deputada Professora Raquel Teixeira) – 

Com a palavra o Deputado Rômulo Gouveia.
O SR. DEPUTADO RÔMULO GOUVEIA – Sra. Presidenta, 

Professora Raquel Teixeira, primeiro quero parabenizá-la pela ini-
ciativa desta audiência. A Comissão de Mudanças Climáticas vem 
fazendo um trabalho idêntico. Aliás, eu me prontifico a apresen-
tar alguns dados que obtivemos lá. Por outro lado, acho que é 
uma contribuição importante “lincar” essa Copa Verde, a susten-
tabilidade, com o turismo. Observei perfeitamente a preocupação. 

Para não me alongar, Sra. Presidenta, eu me prontifico a dispo-
nibilizar para a Comissão e para os membros da Mesa o trabalho 
que fizemos na Comissão de Fiscalização também dos recursos 
da Copa, com algumas audiências realizadas também na Comis-
são de Mudanças Climáticas. Parabenizo V.Exa. pela iniciativa.

A SRA. PRESIDENTA (Deputada Professora Raquel Teixeira) 
– Com a palavra o Deputado Paulo Henrique Lustosa.

O SR. DEPUTADO PAULO HENRIQUE LUSTOSA – Sra. 
Presidenta, eu tenho que me justificar. Estava numa reunião na 
Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel) e cheguei para 
participar do término desta audiência. Quero cumprimentá-la 
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pela iniciativa desta Comissão, desta Presidência, Mário, Paula, e 
dizer que a Comissão tem tido, na questão da sustentabilidade, 
das iniciativas voltadas para os grandes eventos esportivos que 
vamos ter no País, uma das suas preocupações.

Desde quando a Presidenta Professora Raquel Teixeira co-
meçou esse seu mandato à frente da Comissão, o legado desses 
grandes eventos esportivos está na pauta, e a questão ambiental 
é sem dúvida um elemento importante desse legado, tanto do 
ponto de vista de educação ambiental como do ponto de vista 
das consequências e dos impactos, agora, durante os eventos e 
depois deles, do ponto de vista ambiental.

Acho que isso se coaduna muito bem com o que tem sido a 
pauta desta Comissão e abre mais um campo de trabalho e de 
interação com outras Comissões, como a de Meio Ambiente, a 
de Mudanças Climáticas, que estão discutindo temas que mobi-
lizam o País e que são de extrema relevância.

Sra. Presidenta, estou sempre às suas ordens.
A SRA. PRESIDENTA (Deputada Professora Raquel Teixeira) – 

Obrigada, Deputado. Acho que os Deputados Rômulo Gouveia, 
Arnon Bezerra e Paulo Henrique Lustosa colocaram bem a impor-
tância do início desse debate. Nós temos um trabalho enorme. O 
Dr. Roberto falou das ações administrativas que já foram toma-
das para dar a sustentação administrativa, burocrática e legislativa  
necessária.

A Paula falou da necessidade de considerar esses itens e es-
sas exigências sustentáveis, antes de começar qualquer projeto. 
Então eu gostaria de pedir aos três membros da Mesa, quando 
chegarem às suas considerações finais, que façam algum comen-
tário sobre se já temos algum exemplo prático do que seria uma 
boa prática.

A Paula fez bem o dever de casa e nos trouxe boas práticas, fa-
lando dos estádios de camadas de Londres, falando do Green Goal 
da Alemanha, com as questões da água, da energia, do transporte. 
No Brasil, já temos alguma iniciativa, alguma coisa prática acon-
tecendo, que o André Trigueiro possa levar, por exemplo? Aliás, o 
senhor deve deixar conosco...
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Exato. Acho que é preciso, e o papel desta Comissão, Mário, 
é ter esse acervo, que fica gravado, documentado, fica nos Anais 
da Câmara para futuras pesquisas, consultas, reflexões. Então, eu 
gostaria que o senhor deixasse.

Vou ler duas perguntas que foram encaminhadas, mais para 
o Dr. Roberto. Há algum óbice por parte do Ministério do Meio 
Ambiente em relação à demolição do Estádio da Fonte Nova, em 
Salvador? Em relação aos demais estádios que receberão a Copa 
de 2014, há algum óbice do Ministério do Meio Ambiente?

O Deputado Arnon Bezerra falou da flexibilização do visto. 
Essa é uma temática, Sr. Mário, sobre a qual esta Comissão tem se 
debruçado. Nós temos que realmente flexibilizar esse visto. Não 
é possível que a França receba 80 milhões de turistas estrangeiros 
por ano, e o Brasil não consiga receber 5 milhões. Recebeu uma 
vez, no ano passado já diminuiu, voltamos para a faixa dos 4 mi-
lhões de turistas. Não é possível que o México receba 22 milhões, 
que a Turquia receba 25 milhões, a Costa Rica, e nós recebamos 
esse nível baixo.

Nós temos um problema de situação, temos um problema geo-
gráfico — claro, estamos fora do eixo. É claro que a França, na Eu-
ropa, está toda rodeada de vários países que são destinos turísticos 
procurados, temos que ter essa consciência. Então, se nós estamos 
fora do eixo, temos que ter outros mecanismos de conquista e 
fidelização dos turistas. 

É por isso que tenho insistido tanto, Dr. Roberto, no legado 
da Copa, porque eu acho que o Brasil não tem o direito de perder 
esses megaeventos. Nenhum país teve Jogos Militares, que tere-
mos ano que vem, Copa das Confederações, Copa do Mundo, 
Jogos Olímpicos e Paraolímpicos, tantos megaeventos concen-
trados em tão pouco tempo. Nós não temos o direito de perder 
a oportunidade que esses jogos nos dão de deixar um legado 
para o País, em termos de infraestrutura, em termos de qualifica-
ção das pessoas, em termos da questão ambiental, em termos da 
questão cultural, social, da inclusão social. Nós temos obrigação 
de deixar um legado para o País.

Aprendemos, temos lições fantásticas de Barcelona, de Sidney, 
da Alemanha, da África do Sul, e temos que aprender. A Sra. Paula 
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falou com tanto entusiasmo da África do Sul, que eu vou dizer 
uma coisa negativa. Mas temos que aprender o que foi bom e o 
que foi ruim. 

Eu estive na África do Sul, para a abertura da Copa, represen-
tando esta Comissão. Fizeram um investimento fantástico em 
infraestrutura, aeroportos, hotéis, autopistas — são quatro pistas 
indo, quatro voltando, em qualquer lugar. Agora, houve uma  
falha que nós não podemos repetir aqui, que está ligada à logísti-
ca e ao nível de informação e de comunicação das pessoas.

Eu lhes dou um exemplo prático. Eu estava hospedada num 
hotel a vinte quilômetros do Estádio Ellis Park, onde foi o jogo 
Brasil e Coreia — portanto, uma distância curta. Saímos do ho-
tel às 4 horas para um jogo que seria às 20h30. Eu cheguei no 
esbarro, às 20 horas, e não foi por causa do fluxo. Com quatro 
pistas para ir, chegamos lá em menos de uma hora. Qual foi o 
gargalo? O motorista da van não sabia onde estacionar. Chegou a 
um lugar, estava errado. Teve a informação de ir para outro lugar, 
estava errado. Até que estacionamos num lugar longe dos nossos 
assentos. Isso é questão de logística, ou seja, se há várias entradas 
em um estádio, é preciso saber que estacionamento corresponde 
ao lugar onde fica o seu assento. E para entrar no estádio há pou-
cas e lentas seções de fiscalização e detecção de metal, por meio 
de raios-x, ou tem-se de abrir bolsa, olhar bolsa. Eu cheguei no 
esbarro. Então temos de aprender com esse tipo de problema, e 
não repeti-lo. Eles estavam mal informados quanto à logística.

A minha preocupação no Brasil é maior ainda, não só no ní-
vel de informação. Vamos sediar uma Copa, e nas doze cidades-
sede há pessoas que não falam inglês nem espanhol. A questão 
nem é ter a informação, mas saber comunicar-se para informar 
aos turistas aonde têm de ir. Ou investimos maciçamente em 
programas de inglês e espanhol — e com muito atraso já —, mui-
to maiores do que os atualmente desenvolvidos pelo Ministério 
do Turismo e pelo Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Peque-
nas Empresas (Sebrae), não só para quem trabalha em hotel, mas 
para quem está na rua e vai dar informação, como motoristas de 
ônibus e taxistas, ou as pessoas terão as informações, mas não 
terão o meio de comunicação. 
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Se quisermos fidelizar o turista que vem para a Copa, temos 
de começar a ensinar inglês e espanhol para as pessoas, além 
de tudo o que dissemos aqui. Ou, então, as pessoas que virão 
encontrarão gargalos de logística e de comunicação e não vão 
querer voltar. Esse é o alerta que esta Comissão tem de fazer. E 
temos de aprender com o que há de bom e de ruim.

Vou passar a palavra aos três membros da Mesa para suas con-
siderações finais. 

Com a palavra o Dr. Roberto.
O SR. ROBERTO RODRIGUEZ SUAREZ – Obrigado, 

Deputada Professora Raquel Teixeira.
Com relação a possíveis óbices que o Ministério do Meio Am-

biente possa impor à demolição ou não de qualquer estádio, isso 
não ocorre, em absoluto. Não é competência institucional do Mi-
nistério fazê-lo. Isso é questão de Defesa Civil, diz respeito à se-
gurança dos estádios. Se alguns estádios, construídos há quarenta 
ou cinquenta anos, apresentam problema de infraestrutura, essa é 
uma questão de segurança das pessoas que os frequentam.

O outro aspecto é que há uma exigência. Recentemente, fez-
se uma grande obra no Maracanã, o nosso templo, para adequá-
lo às novas exigências do Estatuto do Torcedor. Isso diz mais res-
peito à engenharia econômica, à segurança dos usuários desses 
espaços, dessas arenas, do que propriamente à questão ambien-
tal. É claro que, se houver necessidade, isso é uma deliberação 
técnica, não é da área de meio ambiente. O colega da área de 
infraestrutura poderia responder a isso com mais precisão.

Com certeza, não caberia ao Ministério do Meio Ambiente 
criar qualquer óbice. Se há decisão técnica fundamentada, terá 
de ser feito. É a melhor opção, e nada vale mais do que a vida 
humana. Então, se for necessário, assim terá que ser feito.

Com relação ao lançamento de resíduos sólidos, que o colega 
Mário mencionou, fiquei muito feliz. Como torcedor do Amé-
rica Futebol Clube do Rio de Janeiro, o maior time do mundo, 
estou muito habituado a poucas vitórias. Mas o projeto é muito 
importante.
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Além da questão dos resíduos sólidos no entorno dos está-
dios, há um grande problema: os bairros precários, para não usar 
um termo pior.

O legado é questão de honra para nós. Não vamos fazer todo 
esse esforço para trinta jogos, mas para o povo brasileiro, para a 
sociedade, para os moradores dessas doze cidades.

Há um documento da Comissão de Desenvolvimento Econô-
mico e Social, vinculada à Presidência da República. Uma diretriz 
de reunião ocorrida em abril, se não me engano, é fazer todo esse 
esforço, um grande esforço, nas doze cidades-sede, e fazer com 
que isso sirva de exemplo para todas as demais cidades brasilei-
ras, pelo menos as que têm mais de 300 mil habitantes. Esse é 
o compromisso do Governo brasileiro. Como não se pode fazer 
tudo ao mesmo tempo, vamos começar com um passo. São opor-
tunidades, como a Deputada Raquel comentou.

Com relação à energia, houve problema de acesso em razão 
de um blecaute, de um apagão, outra questão de engenharia. 
Precisamos ter sistemas suplementares de energia que não sejam 
movidos a diesel. É preciso ter energia renovável também para 
isso. Não há hospital que possa deixar de ter um sistema gerador 
do tipo nobreak, e estádio também tem que ter, pelo menos nas 
áreas de segurança. Isso é realmente um problema. Felizmente, 
o Brasil está muito bem nessa parte de energia renovável, mas é 
uma preocupação aprender com os problemas que outros tive-
ram e principalmente com os acertos.

Eu realmente não vi a Copa de 1950, mas já vi o América ser 
campeão. Eu sou da década de 50. Meus pais já me ensinaram 
que se aprende muito mais com os erros do que com os acertos. 
A vida também já me ensinou isso.

Falarei agora sobre saneamento ambiental: água, esgoto e re-
síduos sólidos. Solicito que em oportunidade futura a Agência 
Nacional de Águas venha a apresentar o Programa Segurança 
da Água (PSA), um projeto fantástico que envolve tudo: a água 
como produção de energia elétrica, o represamento de rios para 
evitar alagamento em cidades... Infelizmente, essa calamidade 
que houve nos Estados de Alagoas e Pernambuco decorreu em 
grande parte da devastação, da retirada da cobertura vegetal a 
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montante. Nas áreas urbanas, as construções mais afetadas es-
tavam em áreas onde absolutamente não se poderia permitir 
construção. Esse é um problema nacional, mas vamos nos ater 
àquilo em que podemos ter governabilidade: a questão da água; 
água em quantidade, com qualidade e perenidade para toda a 
população. Isso é muito importante. Água é mais importante do 
que alimento.

Os senhores podem ter certeza de que o Ministério do Meio 
Ambiente, em particular a Agência Nacional de Águas, tem isso 
como foco central, e também a questão do esgotamento sanitá-
rio, dos sistemas de tratamento, sejam primários, secundários 
ou terciários. Nas capitais, terão de ser secundários ou terciários. 
Isso envolve também a ANA. A ANA é quem tem de outorgar o 
lançamento dos efluentes dos sistemas de tratamento de esgoto.

Ainda quanto aos resíduos sólidos, a colega Paula cita o proble-
ma do copo. Para os ambientalistas é chato ver copo reciclável. Eu 
gostaria de já ter bebido cinco litros de água, mas seguro o meu 
copo, para usar um só. Faz parte da cultura. Do ponto de vista da 
saúde pública, da questão sanitária, é complicado. A não ser que 
cada um de nós andasse com um copo não descartável na bolsa 
ou no bolso. São procedimentos complicados, mas necessários. 
Haverá coleta seletiva em todas as áreas de acesso para descarte.

Uma vez, quando estava numa cidade da Alemanha — não 
vou falar o nome —, o motorista avançou o sinal às 3 horas da 
madrugada. Uma colega e eu perguntamos: “Mas vocês furam 
sinal aqui?” O alemão respondeu: “Só quando não tem guarda”.

As pessoas, os seres humanos são iguais em qualquer lugar 
do mundo. O brasileiro não é diferente do alemão, do espanhol, 
de ninguém. Temos os mesmos hábitos. Se temos uma cultura, 
uma questão de educação, como foi muito bem falado aqui, é 
uma questão de formação. E estamos muito bem em educação 
ambiental. Não é ainda aonde se quer chegar, mas estamos indo 
muito bem.

Já que tivemos a boa notícia da aprovação do projeto de lei 
sobre resíduos sólidos, há outro tramitando...
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Foi para o Plenário. Maravilha! O outro, que eu trouxe no 
dia 5, segunda-feira, está em fase de audiência. Ele dispõe sobre 
pagamento de serviços ambientais. Isso é fundamental. 

O produtor rural — pequeno produtor, grande produtor; não 
interessa —, a pessoa que preserva a vegetação, que preserva na 
sua propriedade o máximo de Área de Preservação Permanen-
te (APP), que é obrigatório... Reserva legal é obrigatória, mas às  
vezes nas pequenas propriedades isso é difícil. Se nós, sociedade 
— todos nós consumimos água —, queremos água, a água não 
está na área urbana, está na área rural; se queremos floresta para 
evitar esses acidentes, para a qualidade ambiental, porque isso 
envolve mudança climática — na natureza nada está isolado, 
tudo está vinculado —, temos de pagar. São serviços ambientais 
que a natureza realiza para nós.

A área de economia já está desenvolvendo métodos para o 
cálculo disso, em termos de compensação ambiental e de ser-
viços ambientais. Quanto custa manter, num conjunto de pro-
priedades rurais, determinada bacia hidrográfica? Quanto custa 
a perenidade daquela água?

O produtor rural, seja pequeno, seja médio, seja grande, está 
prestando um serviço à sociedade quando mantém a cobertura 
vegetal na sua propriedade, quando garante que, com essa cober-
tura vegetal, há água. Ele vai poder desenvolver a atividade agro-
pecuária dele, ele vai disponibilizar melhor qualidade de vida 
para todos. Então, isso é um serviço. Ele tem de ser pago por isso. 

Esse projeto de pagamento de serviços ambientais está um-
bilicalmente vinculado, quando se fala — eu ainda não cansei 
— em sustentabilidade. Estamos neste planeta, e o ser humano 
vai continuar. Nós temos o nosso tempo de vida, e teria de ser 
assim... Num livro de Saramago, cujo nome está me fugindo, as 
pessoas não morriam. Vale a pena ler. Infelizmente, todos nós te-
mos o nosso período de contribuição no planeta e temos a nossa 
responsabilidade por essa contribuição. Mas o planeta é dos seres 
humanos e das outras formas de vida. Ele não é só do ser huma-
no. Temos essa responsabilidade também. Quem deu a vida, deu 
a vida a muitos seres, e cada um tem um importante papel. 
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Com isso encerro a minha manifestação. Estamos sempre à 
disposição, é claro, para em qualquer outra oportunidade com-
plementar informações que sejam necessárias.

Obrigado pelo convite. 
A SRA. PRESIDENTA (Deputada Professora Raquel Teixeira) – 

Obrigada, Dr. Roberto.
Com a palavra o Sr. Mário Mantovani. 
O SR. MÁRIO MANTOVANI – Bom, eu acho que fica claro 

que o desafio da Copa é o desafio do turismo sustentável, é o 
desafio da sustentabilidade em todos os aspectos.

Com essa preocupação do turismo também fazemos com que 
esses outros aspectos da nossa sociedade sejam envolvidos. Ain-
da insisto nesse processo educativo para o brasileiro. A pedago-
gia de Paulo Freire, do fato gerador. E eu acho que o futebol faz 
isso muito bem. 

Eu quero aproveitar, Deputada, para dizer que uma das coisas 
que me motivaram a estar aqui hoje foi a vontade de mostrar 
que a questão ambiental não está distante disso. O ambientalista 
— é lógico que não no extremo, como se falou aqui, nem aquela 
coisa de abraçar árvore, coisas do tipo; eu já fui mais ou menos 
desse time e hoje estou um pouco mais evoluído — tem essa 
grande preocupação.

Gostaria de encaminhar à senhora, como Presidente desta 
Comissão, as principais empresas de turismo no Brasil — Asso-
ciação Brasileira de Agências de Viagens (Abav), Associação Bra-
sileira das Operadoras de Turismo (Brastoa), Associação Brasileira 
de Turismo Rural (ABTR), Associação Brasileira das Empresas de 
Ecoturismo e Turismo de Aventura (Abeta), todo esse time de 
turismo — que estão trabalhando hoje com a certificação de tu-
rismo STSC (Sustainable Tourism Stewardship Council). Juntaram 
todos os selos de turismo que tinham a ver com questões natu-
rais e de meio ambiente e criaram um selo de turismo sustentá-
vel. O Brasil talvez traga para cá a sede desse grupo, que é ligado 
à Rainforest Alliance.

Fizemos um manifesto. E foi muito legal porque quem recla-
mou desse descaso que aconteceu aqui ontem não foi só am-
bientalista. O pessoal do turismo disse: “Olha, se acontecer isso 
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que aprovou ontem, ficará em risco o meio ambiente no Brasil”. 
E fizeram esse manifesto.

Eu gostaria depois de encaminhar a você, para que também 
coloque isso como uma preocupação. Hoje, quando se mexe 
com meio ambiente, não é assunto de ruralista e ambientalista, 
como poderia parecer ontem. Esse é um assunto que interessa 
diretamente à sociedade.

Parabenizo a Comissão pela iniciativa. Pode contar com a 
SOS, com a Frente Parlamentar Ambientalista, que tem um GT 
de Turismo que está trazendo essa questão da sustentabilidade 
para a área do turismo.

Vamos acompanhar a construção dos estádios nessas doze 
áreas e fazer o esforço de ajudar a implementar uma Copa sus-
tentável. É a grande oportunidade do Brasil.

Muito obrigado pela oportunidade.
A SRA. PRESIDENTA (Deputada Professora Raquel Teixeira) – 

Concordo, Mário. É a grande oportunidade que o Brasil tem para 
vender essa imagem de destino turístico moderno, sustentável e 
gostoso.

O Brasil já tem fama de ser um país simpático. Pesquisas in-
ternacionais mostram que todo o mundo vê o Brasil como um 
país simpático. É a oportunidade de mostrar que somos mais 
que simpáticos. Somos modernos, somos preparados, e temos 
capacidade de gestão e de planejamento acoplada a essa simpatia 
natural. Acho que é a nossa grande oportunidade.

Com a palavra a Sra. Paula.
A SRA. PAULA GABRIELA FREITAS – Talvez uma outra 

palavra que poderíamos usar para falar de sustentabilidade seria 
“inteligência”. Se for realmente necessário não usar mais essa 
palavra, porque ela está sendo muito usada.

Por que falo isso? Eu passei muito rapidamente, mas, olhan-
do as metas e o que foi atingido na Alemanha, vocês verão que, 
sendo a Alemanha sustentável, ela alcançou uma economia de 
energia de 13%. Sustentabilidade é inteligência. Sendo sustentá-
vel, ela conseguiu economizar água, por meio de sistemas de cap-
tação de água de chuva, energia solar. Enfim, sustentabilidade é 
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inteligência, sustentabilidade é economia. Deixo vocês com esse 
comentário.

Em relação ao fator de comunicação, de fato, falando com a 
Cidade do Cabo, Joanesburgo e outras cidades da África do Sul, 
ficamos sabendo que realmente algo que eles destacaram como 
um desafio foi a informação e a comunicação. Isso me preocu-
pa um pouco. Quando você falou... Porque a África do Sul, em 
comparação com o Brasil, é uma tribo. Eles mesmo falam isso. 
E o que me preocupa mais? A África do Sul, pelo forte históri-
co que teve de movimentos undergrounds na época do apartheid, 
quando os povos indígenas precisaram se organizar de maneira 
a não arriscar sua vida, tem um forte sistema de comunicação e 
organização, porque era aquilo ou era a morte. Por exemplo: no 
ANC, o African National Congress, o partido que está no poder 
hoje, teve uma grande organização, mesmo quando Mandela es-
tava na prisão, entre as pessoas que estavam fora e os refugiados 
que estavam em outros países da África.

Agora, o que é interessante para nós, como lusófonos, é o 
fato de que a terceira maior minoria na África do Sul é a dos 
portugueses: a primeira é a dos africanos; depois, a dos ingleses; 
e o terceiro grupo é o dos portugueses. Muitos portugueses que 
estavam nas colônias portuguesas foram para a África do Sul. Aí 
já temos um facilitador para nos comunicarmos com as cidades 
sul-africanas. 

Em relação à pergunta sobre exemplos de sustentabilidade, 
construções sustentáveis, gostaria de compartilhar com vocês a 
informação de que na cidade de Belo Horizonte, até mesmo an-
tes de saber que existia o Programa Green Goal, na Alemanha, de-
senvolveu-se um projeto sobre indicadores de sustentabilidade. 
A Secretaria de Meio Ambiente de lá está fazendo um trabalho 
para ter indicadores em relação a energia e água. É algo muito 
interessante que está acontecendo lá. Podemos passar os conta-
tos a vocês, depois, do pessoal da Secretaria de Meio Ambiente 
de BH, que já está em contato com o pessoal do Ministério do 
Esporte, por meio de Cláudio Langone.

Outro exemplo de sustentabilidade em construção que gosta-
ria de mencionar é o de Porto Alegre. Vocês talvez conheçam as 
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CIGE ou CICE, as Comissões Internas de Conservação de Energia. 
Em Porto Alegre, vários hospitais já formaram essas comissões, que 
nada mais fazem do que tornar os prédios mais eficientes, energeti-
camente falando. No Hospital Getúlio Vargas de Porto Alegre havia 
blecautes! Imaginem um hospital ter blecaute! Não tinha energia! 
Hoje, por meio desta comissão e de todo o sistema que está sendo 
implementado, eles tiveram um grande ganho de energia.

Isso, sim, deve ser pensado em relação às construções. E, em 
relação à Copa, além dos estádios, nós temos de considerar tam-
bém os hospitais, os restaurantes, as creches, enfim, todas as ou-
tras edificações que serão construídas. 

Termino dando mais um exemplo de construção sustentável 
da África do Sul, país pelo qual tenho um carinho muito grande. 
Mesmo antes da Copa, no começo desta década, a África do Sul 
começou um projeto em uma das antigas prisões do apartheid. 
É a única prisão do mundo em que estiveram presos Gandhi e 
Mandela. Realmente, é um prédio muito histórico. Em vez de de-
molir esse prédio, eles fizeram uma reforma, com muitas coisas 
interessante, inteligentes e sustentáveis: as pedras antigas desse 
prédio foram utilizadas para fazer novas paredes, simbolizando 
que o objetivo principal daquele prédio já estava preso, não era 
mais aquilo. Hoje, nessa antiga prisão funciona a Corte Suprema 
do país. No porão do prédio — essa é outra questão ambiental 
muito interessante — há um sistema de refrigeração natural para 
o prédio inteiro, por meio de pedras que já estavam lá. 

Eles também usam muitos espaços abertos. Não sei quem fa-
lou sobre isso. Nós temos a mania de olhar para o Norte: real-
mente os prédios são todos fechados, com ar-condicionado, tudo 
de vidro. Nós achamos tão moderno, tão lindo. Mas as pessoas 
que moram no Hemisfério Norte... Morei nos Estados Unidos 
mais de vinte anos, passando frio. Quando tive oportunidade, 
voltei correndo para o Brasil, para não passar mais frio. Deve-
mos utilizar os nossos espaços abertos, os nossos espaços verdes, 
algo que não fazemos. Na Corte Suprema da África do Sul há 
muitos pátios verdes entre os prédios. Na cultura tribal africana 
há muito uso de árvores. Os chefes das tribos se reuniam com a 
tribo para discutir os assuntos que deveriam ser tratados. Então, 
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podemos ver no espaço em que fica a Corte Suprema que há vá-
rias dessas árvores simbólicas, indígenas, que oferecem sombra. 
É um espaço aberto e público para as pessoas usarem.

Com certeza, há exemplos aqui no Brasil de construções sus-
tentáveis que podemos usar. Também no Hemisfério Sul, como 
acabei de falar, e com os nossos colegas no Norte.

O ICLEI está à disposição para ajudar vocês em quaisquer ini-
ciativas.

A SRA. PRESIDENTA (Deputada Professora Raquel Teixeira) – 
Obrigada, Paula. Com certeza, a contribuição do ICLEI é essencial. 
E eu espero que esse tenha sido apenas o início de um debate que 
se renovará e se consolidará ao longo do processo.

Antes de encerrar a audiência, quero fazer uma observação. 
Quando você fala do nível de organização, até dos grupos tribais 
durante o apartheid, absolutamente de forma correta, acho que 
o que eu vivi na questão de logística nos alerta para a dimensão 
que tem um megaevento esportivo como a Copa do Mundo. Às 
vezes, um nível de organização em determinada dimensão... Não 
temos ideia do que acontece quando isso se potencializa num 
megaevento como a Copa do Mundo e os Jogos Olímpicos. É 
outra escala, e temos de estar preparados para ela.

Eu agradeço de forma muito especial a Mário, Paula e Roberto 
pela participação; agradeço a presença a Bruno Reis, da WWF; a 
Conrado Donati Antunes, da Comissão de Direito Ambiental da 
Ordem dos Advogados do Brasil do Distrito Federal (OAB-DF); 
e a Flávio Peruzzi, da Abremar, que sempre prestigia os eventos 
desta Comissão.

Está encerrada esta reunião.
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Entrevista: Deputada  
Professora Raquel Teixeira

Os desafios da Copa de 2014

A Copa de 2014 é uma excelente oportunidade para o Brasil 
valorizar a sua marca e ampliar a presença no mercado interna-
cional de viagens e lazer. Presidente da Comissão de Turismo e 
Desporto da Câmara, essa é a convicção da Deputada Professora 
Raquel Teixeira (PSDB-GO), que viajou em missão oficial à África 
do Sul para saber como o governo daquele país solucionou os 
problemas para hospedar o maior evento midiático do mundo. 
Nesta entrevista, a deputada elogia as rodovias, aeroportos e me-
gacomplexos hoteleiros sul-africanos e adverte para a necessida-
de de o Brasil oferecer qualificação profissional a todos os que 
terão, durante a Copa, a tarefa de se relacionar com turistas do 
mundo inteiro.

Como a senhora avalia o trabalho realizado pelo go-
verno da África do Sul para hospedar a Copa do Mundo 
FIFA de Futebol?

Professora Raquel Teixeira – A África do Sul realizou um 
trabalho exemplar para sediar a Copa do Mundo de 2010. Inves-
tiu pesadamente em infraestrutura e ofereceu aos que desembar-
caram no país condições efetivas para deslocarem-se.

Previamente ao evento, foram feitas muitas críticas ao 
setor de transporte público. Esse gargalo foi solucionado? 

Professora Raquel Teixeira – Os investimentos realizados 
em infraestrutura rodoviária permitiram a construção de rodo-
vias de mão única, com quatro calhas de rolamento e asfalto 
de primeira qualidade. Mas não foi apenas com a infraestrutura 
rodoviária que o governo sul-africano preocupou-se.
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Que outros setores foram motivo de preocupação 
efetiva e quais os resultados obtidos?

Professora Raquel Teixeira – Houve, também, grande 
preocupação com os aeroportos. Em virtude da atenção que de-
dicaram ao setor, o país, hoje, conta com aeroportos modernos, 
dotados de equipamento de alta qualidade, que garantem ao tu-
rista que desembarca na África do Sul desembaraço ágil e rápido. 

Apesar de muitas reservas feitas por turistas da Euro-
pa terem sido canceladas em cima da hora, qual a ava-
liação que a senhora faz sobre o setor de hospitalidade?

Professora Raquel Teixeira – Em relação à indústria do 
turismo, a África do Sul teve o cuidado de investir em hotéis de 
elevada categoria. Em Joanesburgo, por exemplo, foi construído 
um megacomplexo de hospitalidade, com três hotéis, centro de 
convenções com diversos ambientes, restaurantes, lojas, e dota-
do de um esquema de segurança extremamente rigoroso.

Os estádios atenderam as exigências da FIFA?
Professora Raquel Teixeira – Os estádios da Copa da 

África do Sul são, no meu entendimento, impecáveis. Os sul-
africanos fizeram, com grande competência, o dever de casa. O 
que era necessário realizar para a Copa do Mundo foi feito, ainda 
que em alguns casos as obras só tenham sido concluídas na un-
décima hora.

Quais, na sua constatação, os maiores gargalos com 
que se depararam os turistas?

Professora Raquel Teixeira – Um dos grande problemas 
não solucionados pela África do Sul foi quanto à qualificação 
profissional, especialmente em matéria de comunicação inter-
pessoal. Constatei que as pessoas encarregadas de se relacionar 
com o público em geral, como motoristas, voluntários, policiais 
e demais atendentes nas mais diversas áreas, não sabiam dar  
informações.

Por quê?
Professora Raquel Teixeira – Por não terem sido treina-

dos para isso. No dia do jogo de estréia do Brasil, os motoristas 
dos ônibus que levavam comitivas para o estádio não sabiam 
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informar para qual área deveriam se dirigir. E, no estádio, os 
responsáveis por transmitir informações sobre onde estacionar 
também não estavam preparados para a tarefa. Com isso, uma 
rotina que deveria se realizar com facilidade resultou em exces-
siva perda de tempo. 

O acesso ao interior do estádio foi caracterizado pela 
agilidade? 

Professora Raquel Teixeira – Não. Pelo contrário. Essa 
foi outra falha que constatei. A verificação a que os torcedores 
tinham de se submeter era lenta, complexa. Não havia agilidade, 
o que implicava tumultos nas áreas de acesso, tornando muito 
difícil o escoamento das pessoas.

Como a senhora avalia as responsabilidades assumi-
das pelo Brasil em relação à Copa de 2014?

Professora Raquel Teixeira – Organizar a Copa do Mun-
do vai exigir, tanto por parte dos governos federal, estaduais e 
das cidades-sede quanto do Comitê Organizador Local, agilida-
de, bom senso e competência. O Brasil convive com graves pro-
blemas em matéria de infraestrutura rodoviária e aeroportuária, 
logística, mobilidade urbana, sem falar no setor de hospitalida-
de, pois não contamos com hotéis suficientemente capazes de 
atender as exigências geradas por um evento do porte da Copa.

Além desses problemas a serem solucionados ao longo 
dos próximos quatro anos, quais os outros a que se deve 
dar prioridade? 

Professora Raquel Teixeira – Temos a obrigação de solu-
cionar um dos grande gargalos existentes no setor de prestação 
de serviços, o da baixa qualificação profissional dos trabalhado-
res que lidam, na ponta, com os turistas internacionais.

Assegurando qualificação aos trabalhadores da indús-
tria do turismo brasileiro estará o dever de casa realizado?

Professora Raquel Teixeira – Não. Em hipótese alguma. É 
urgente educar esses trabalhadores, mas não estou me referindo 
apenas a quem atende turistas internacionais em restaurantes, 
por exemplo. Todos os que terão alguma relação profissional, 
ainda que momentânea, com turistas durante a Copa de 2014 e 
os Jogos Olímpicos do Rio de Janeiro, como motoristas, policiais 
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e voluntários, terão a necessidade obrigatória de expressar-se em 
inglês e espanhol.

Com o domínio dessas duas línguas o atendimento 
de qualidade estará garantido?

Professora Raquel Teixeira – Não, não basta saber utili-
zar essas duas línguas. É imprescindível que todas essas pessoas 
recebam treinamento que as capacite a se comunicar com clare-
za, para informar, com precisão, o que lhes vai ser perguntado. 
Necessitarão ter capacidade para prestar informações singelas, 
como a respeito de onde fica uma área específica do estádio, para 
onde uma pessoa portando um determinado tipo de ingresso 
deve se dirigir. É simples. Mas é indispensável. 

Atualmente, uma das maiores preocupações em re-
lação à Copa de 2014 é com os aeroportos. Pelo que a 
senhora constatou na África do Sul, quais outras provi-
dências necessitam ser tomadas para garantir aos tor-
cedores movimentação ágil durante o evento?

Professora Raquel Teixeira – É óbvio que a preocupação 
com aeroportos é imensa. Mas é fundamental, também, que os 
responsáveis pela organização da Copa de 2014 preocupem-se 
em dotar os estádios das cidades-sede de equipamentos de con-
trole de acesso que facilitem a entrada e a saída das pessoas. O 
Ellis Park, em Joanesburgo, apesar de ser um estádio de primeira 
qualidade, não cuidou desse aspecto. Em virtude disso, aconte-
ceram tumultos.

Para a senhora, quais os impactos positivos que o 
Brasil colherá com a realização da Copa de 2014?

Professora Raquel Teixeira – Os megaeventos são, sem 
sombra de dúvida, grandes oportunidades para um país se pro-
mover no mercado internacional e para valorizar a sua marca. 
A Alemanha aproveitou, com extrema sensibilidade, o fato de 
sediar a Copa de 2006. Mas, em compensação, a Grécia convi-
ve, até hoje, com prejuízos em virtude dos investimentos que 
realizou para hospedar os Jogos Olímpicos de 2004. É preciso 
haver equilíbrio e bom senso para evitar investimentos que não 
gerarão retorno, como construir estádios a custos faraônicos que 
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não conseguirão, por falta de eventos, de jogos, de espetáculos, 
se sustentar.

Quais os benefícios que a indústria brasileira do tu-
rismo colherá com a Copa de 2014?

Professora Raquel Teixeira – A partir de domingo, quan-
do terminar a Copa da África do Sul, teremos o direito e a opor-
tunidade, durante quatro anos, de promover o Destino Brasil em 
função da Copa do Mundo. Esse trabalho, no entanto, já teve 
início, com a inauguração, no dia em que a seleção brasileira 
estreou na Copa da África do Sul, da Casa Brasil.

A Casa Brasil, que a senhora conheceu no dia da 
inauguração, é um projeto que vende, de fato, o Desti-
no Brasil? 

Professora Raquel Teixeira – É um projeto extremamente 
competente. É linda, plasticamente. E não se limita a apresentar 
as doze cidades que receberão os jogos da Copa de 2014. Outros 
destinos, definidos pelo Ministério do Turismo e pela Embratur, 
também estão sendo divulgados. Além disso, a Casa Brasil con-
templa a necessidade de vocalizar para o mundo que o Brasil 
é um país moderno, contemporâneo, o que foi possível com a 
instalação de um espaço que apresenta doze projetos brasileiros 
de inovação tecnológica. 

Quando a Copa de 2014 começar ...
Professora Raquel Teixeira – A Copa de 2014, na verda-

de, já começou. Compete, agora, que as urgências em termos 
de infraestrutura sejam atendidas, que os compromissos com a 
qualificação profissional tornem-se realidade e que os investi-
mentos em estádios e segurança pública aconteçam para que o 
Brasil possa, com a realização do evento, valorizar sua marca e 
firmar-se como destino maior da indústria internacional de via-
gens e lazer. 
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Siglário

A
ABAV Associação Brasileira de Agências de Viagens
ABDIB Associação Brasileira da Infraestrutura  

e Indústrias de Base
ABEMA Associação Brasileira de Entidades Estaduais  

de Meio Ambiente
ABETAR Associação Brasileira das Empresas de Ecoturismo  

e Turismo de Aventura
ABIH Associação Brasileira da Indústria de Hotéis
ABLA Associação Brasileira das Locatoras de Automóveis
ABNT Associação Brasileira de Normas Técnicas
ABRT Associação Brasileira de Bares e Restaurantes 
ANA Agência Nacional de Águas
ANAMA Associação Nacional de Órgãos Municipais de 

Meio Ambiente
ANATEL Agência Nacional de Telecomunicações
APEX-BRASIL Agência Brasileira de Promoção de Exportações  

e Investimentos
APP Área de Preservação Permanente
ATAERO Adicional de Tarifas Aeroportuárias

B
BASA Banco da Amazônia S.A
BID Banco Interamericano de Desenvolvimento
BNDES Banco Nacional de Desenvolvimento  

Econômico e Social
BRASTOA Associação Brasileira das Operadoras de Turismo
BRT Bus Rapid Transit
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C
CAF Cooperação Andina de Fomento
CBF Confederação Brasileira de Futebol
CBRATUR Congresso Brasileiro de Atividade Turística
CBTU Companhia Brasileira de Trens Urbanos
CDHU Companhia de Desenvolvimento Habitacional  

e Urbano do Estado de São Paulo
CEF Caixa Econômica Federal
CGCOPA 2014 Comitê Gestor da Copa do Mundo — FIFA 2014
CGU Controladoria-Geral da União
CICE Comissão Interna de Conservação de Energia
CLT Consolidação das Leis do Trabalho
CNC Confederação Nacional do Comércio de Bens,  

Serviços e Turismo
COI Comitê Olímpico Internacional
COL Comitê Organizador Local
CONAMA Conselho Nacional do Meio Ambiente
CONFAZ Conselho Nacional de Política Fazendária
CPI Comissão Parlamentar de Inquérito
CPTM Companhia Paulista de Trens Metropolitanos

D
DNIT Departamento Nacional de Infraestrutura  

de Transportes

E
EMBASA Empresa Baiana de Águas e Saneamento S.A.
EMBRATUR Instituto Brasileiro de Turismo

F
FAT Fundo de Amparo ao Trabalhador
FGE Fundo de Garantia à Exportação
FIFA Federação Internacional de Futebol Associado
FINEP Financiadora de Estudos e Projetos
FLIP Festa Literária Internacional de Paraty
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FORNATUR Fórum Nacional de Secretários e Dirigentes  
Estaduais de Turismo

FUNAI Fundação Nacional do Índio

G
GND Grupo de Natureza de Despesa

I
IBAMA Instituto Brasileiro de Recursos Naturais Renová-

veis
IBC International Broadcast Center
ICLEI Associação de Governos Locais pela Sustentabili-

dade
ICMS Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Pres-

tação de Serviços
ILS Instrument Landing System
INFRAERO Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportu-

ária
IPHAN Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacio-

nal
ISS Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza

L
LDO Lei de Diretrizes Orçamentárias

M
MAPA Ministério da Agricultura, Pecuária e Abasteci-

mento
MDA Ministério do Desenvolvimento Agrário
MDIC Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Co-

mércio Exterior
METROFOR Metrô de Fortaleza/CE
MP Medida Provisória

O
OAB Ordem dos Advogados do Brasil
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ODA Olimpic Delivery Authority
OGU Orçamento Geral da União
ONU Organização das Nações Unidas

P
PAC Programa de Aceleração do Crescimento
PACET Pesquisa Anual de Conjuntura Econômica  

do Turismo
PDBG Programa de Despoluição da Baía de Guanabara
PEC Proposta de Emenda à Constituição
PIB Produto Interno Bruto
PLOA Projeto de Lei Orçamentária Anual
PMI Project Management Institute
PP Partido Progressista
PPP Parceria Público-Privada
PRODETUR Programa Nacional de Desenvolvimento do Turis-

mo
PSA Programa Segurança da Água
PSDB Partido da Social Democracia Brasileira

R
REDD Reduction Emission Deforestation and Degrada-

tion

S
SABESP Companhia de Saneamento Básico do Estado de 

São Paulo
SEBRAE Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas 

Empresas
SECOM-PR Secretaria de Comunicação da Presidência  

da República
SICONV Sistema de Convênios
SIDA Síndrome da Imunodeficiência Adquirida
SISNAMA Sistema Nacional de Meio Ambiente
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STSC Sustainable Tourism Stewardship Council
SUDENE Superintendência do Desenvolvimento do Nordeste

T
TCU Tribunal de Contas da União
TRENSURB Empresa de Trens Urbanos de Porto Alegre S.A

U
UN-HABIT Programa das Nações Unidas para os Assentamen-

tos Humanos
USP Universidade de São Paulo

V
VLT Veículo Leve sobre Trilhos
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Conheça outros títulos da série  
AÇÃO PARLAMENTAR na página da Edições Câmara,  

no portal da Câmara dos Deputados:  
www2.camara.gov.br/documentos-e-pesquisa/publicacoes/edicoes.
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