
“I ENCONTRO DA COMISSÃO DE TURISMO E 
DESPORTO E O FORNATUR” 

“DIA 04 DE AGOSTO DE 2009 – Auditório Nereu Ramos – Câmara dos Deputados - Brasília” 
 

 

 

1 

                                              

 

A Sua Excelência o Senhor 
Deputado MICHEL TEMER 
Presidente da Câmara dos Deputados 
Edifício Principal 
 

Assunto: Comunica resultados do I Encontro da Comissão de Turismo e 
Desporto (CTD) da Câmara dos Deputados com o Fórum Nacional de 
Secretários e Dirigentes Estaduais de Turismo (FORNATUR). 

 

          Senhor Presidente, 

 

O I Encontro da CTD e o FORNATUR nasceu do debate entre 

parlamentares e secretários estaduais de turismo realizado na 51ª 

Reunião Ordinária do FORNATUR que ocorreu durante o 4º Salão do 

Turismo em São Paulo, no dia dois de julho do presente 2009.  

 

Naquela oportunidade, reconheceu-se o exemplo do vitorioso 

esforço supra e inter-partidário, esforço esse que uniu governo e 

oposição, com a ampla participação dos setores organizados da sociedade 

civil comprometidos com o turismo nacional, e que foi capaz de oferecer 

ao País uma Lei Geral do Turismo moderna e abrangente, assegurando um 

marco regulatório legal para o setor.  

 

Constatou-se necessária a imediata retomada dessa ampla 

articulação, dessa vez em favor de uma pauta mínima construída dentro 

de uma consertação política, capaz de enfrentar os principais obstáculos 

ao desenvolvimento do turismo no Brasil hoje. Sempre com os olhos 

voltados para o futuro, para a realização desse megaevento esportivo 

internacional que será a Copa do Mundo de Futebol de 2014, conscientes 

das oportunidades que estarão abertas para o País, tanto no 

desenvolvimento do seu turismo, quanto para a afirmação de sua 

imagem, como força emergente no cenário da comunidade internacional. 
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Aproveitando-se da oportunidade oferecida pela realização em 

Brasília da  52ª Reunião Ordinária do FORNATUR, que coincide com a 

retomada dos nossos trabalhos legislativos no segundo semestre, acertou-

se promover esse I Encontro do Fórum Nacional dos Secretários e 

Dirigentes Estaduais de Turismo com a Comissão de Turismo e Desporto 

da Câmara dos Deputados,  que realizou-se ao longo da tarde de ontem 

no plenário 2 das Comissões, com as honrosas presenças dos 

Excelentíssimos Senhores Luiz Barretto, Ministro de Estado do Turismo, e 

Leomar Quintanilha, Senador Presidente da Comissão de Desenvolvimento 

Regional e Turismo do Senado Federal.  

Nessa oportunidade foi decidida a criação de um Grupo de Trabalho 

conjunto integrado por técnicos do Ministério do Turismo, do FORNATUR e 

da CTD para a elaboração de um amplo projeto de lei sobre a questão da 

Aviação Regional, incluídos o aumento da participação do capital 

estrangeiro nestas empresas, bem como o subsídio cruzado e aos vôos 

transfronteiriços regionais, prioridade absoluta para a integração nacional 

de uma grande porção de nosso território e de uma significativa parcela 

de nossa população aos benefícios do desenvolvimento do nosso turismo. 

Como político sensível à importância do desenvolvimento da 

economia do turismo nacional e como líder maior desta Casa do Povo; 

deliberou-se apelar o Vosso apoio as seguintes providências: 

a) a inclusão imediata na pauta de votações do Projeto de Lei 5.120 

de 2001 que “Dispõe sobre as atividades das Agências de Viagens 

e Turismo”; 

b) que seja conferida a urgência na tramitação do PL 178/2007 do 

Deputado Otavio Leite e seus apensados PL 3059/2008 e PL 

4652/2009 do Deputado Carlos Eduardo Cadoca e PL 4010/2008 

do Deputado Cândido Vaccarezza, que dispõe sobre a 

flexibilização da concessão de vistos aos turistas estrangeiros; 
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c) que seja alterado o Art. 2º da Lei 9825 de 23/08/1999, 

garantindo-se a destinação dos recursos a EMBRATUR, como 

Fonte 3, questão que vem sendo tratada nesta Casa pelo PL 

442/2007, da Deputada Sandra Rosado e seu apensado PL 

5402/2009 do Deputado Marcelo Teixeira, bem como conferindo 

a esse projeto o regime de urgência. 

 

Certos de estarmos contribuindo para o enfrentamento da crise 

econômica, através do incremento das atividades turísticas em nosso País, 

atividade reconhecidamente geradora de empregos e descentralizadora de 

riquezas, acreditamos também estar contribuindo, com as sugestões feitas 

aqui à Vossa Excelência, para o engrandecimento desta Casa, que 

sabemos ser de todos os brasileiros. 

Brasília, 05 de agosto de 2009. 

 

 

 

 

 

 

Deputado AFONSO HAMM  Secretária Nilde Brun 

 Presidente CTD/CD    Presidente FORNATUR 

 

 

Senador Leomar Quintanilha 

Presidente CDR/SF 

 

 

 

 



“I ENCONTRO DA COMISSÃO DE TURISMO E 
DESPORTO E O FORNATUR” 

“DIA 04 DE AGOSTO DE 2009 – Auditório Nereu Ramos – Câmara dos Deputados - Brasília” 
 

 

 

4 

 

 

 

 

 

 

 

 


