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1. Identificação da Reunião 

 

Data da Reunião: 05/03/2013 Horário: 14h30 às 18h  Local: Auditório EMBRATUR 

Coordenador Técnico do GT Náutico: Wilken Souto  Telefones: (61) 2023-8165 

Ordem do dia: 
   

 Abertura: Secretário Nacional de Políticas de Turismo – Vinícius Lummertz 

 Apresentação do Plano Nacional de Turismo em Ação 

 Proposta de Reformulação do GT Náutico:  

o criação de regimento interno 

o representatividade do grupo 

o atualização da portaria que institui o grupo  

 Apresentação Navega Paraná  

 

2. Identificação do Documento 

 

Relator do Documento: Renato Silva Data de Preparação: 07/03/2013 

 

3. Participantes da Reunião 

 

Representantes dos órgãos: Abremar, ANTAQ,  Anvisa, Brasilcruise, Embratur, Instituto 

Marinas do Brasil, Marina Porto Veleiro, Marinha do Brasil, Ministério do Meio Ambiente, 

Ministério do Trabalho e Emprego, MTur, Píer Mauá, Receita Federal, Secretaria de Patrimônio 

da União/MPOG, Secretaria Especial de Portos, Serviço Social Autônomo Ecoparaná. 

Lista de participantes anexa. 

 



 

 

 

4. Síntese da Reunião 

 

A abertura da reunião foi realizada às 14h30 pelo Secretário Nacional de Políticas de Turismo, 

Vinícius Lummertz, que deu as boas-vindas aos participantes e fez considerações sobre a 

importância do Grupo de Trabalho de Turismo Náutico.  O Secretário do Ministério do Turismo 

informou que o novo Plano Nacional de Turismo já está em fase de aprovação pelo Ministro do  

Turismo, Gastão Vieira, e pela Presidência da República. Ressaltou que o plano irá gerar 

documentos executivos, denominados de PNT em Ação, que incorporará metas e indicadores 

para avaliação, monitoria e mensuração dos impactos da política nacional de turismo.  

Lummertz apresentou em linhas gerais as três temáticas que serão priorizadas para o 

desenvolvimento do turismo no horizonte 2013/2016: o litoral brasileiro, os parques naturais e 

os centros/as cidades históricas. Para cada um dos temas, será desenvolvido um pacote de 

medidas que incluirá estudos e propostas de investimentos, regulamentação e intervenções 

com o objetivo de alavancar o desenvolvimento da atividade turística. O Secretário propôs que 

o GT Náutico contribuísse com a elaboração do PNT em Ação relacionado à temática “litoral”, 

assumindo-o como uma de suas pautas. 

Explicou, também, a necessidade de trabalhos focados em resultados, assim como os que 

constam nos anexos do PNT em Ação, a exemplo: decretos, portarias, ofícios e outros 

documentos de orientação e normatização dos setores náutico e de atrativos culturais e 

naturais. 

Em seguida, Marcelo Lima Costa (consultor do MTur) deu prosseguimento à reunião com a 

apresentação do PNT em Ação, abrangendo a estrutura do documento e ainda a Agenda 

Estratégica (2013-2022), a qual tem por objetivo posicionar o Brasil em 3° lugar no mercado 

internacional de turismo. 

Em contraponto à apresentação realizada por Marcelo Lima Costa, Rafael Andreguetto, da 

Ecoparaná, sugeriu que o PNT em Ação não se restringisse à temática “litoral”, tendo em vista 

que a náutica também engloba águas interiores. Marcelo, então, informou que esta visão 

poderia ser ampliada e o PNT em Ação poderia ser chamado de “Litoral e Águas Interiores”. 

Carlos Eduardo Bueno Netto, representante da Brasilcruise, salientou que os ambientes 

“lacustre” e “marítimo” não devem ser trabalhados em conjunto, tendo em vista suas 

realidades distintas. Os presentes resolveram, então, estudar a melhor terminologia para dar 

título ao PNT em ação.   

Cláudio Brasil do Amaral, do Instituto de Marinas do Brasil, fez uso da palavra para informar ao 

grupo da existência da Pesquisa Nacional da Cadeia Produtiva do Setor Náutico, um “censo” do 

setor.  

O Ministério do Meio Ambiente (MMA), sendo representado por Cláudia Santos, reforçou a 

importância do avanço do GT e convidou o MTur a retomar o assento no GI-Gerco e no Projeto 

Orla, tendo em vista a sua importância. O Secretário do MTur, Vinícius Lummertz, enfatizou 



após o convite a necessidade de que as temáticas tratadas nesses grupos conduzidos pelo 

MMA subsidiem a agenda política, de modo a atingirem suas metas.  

A ABREMAR, por meio de Cláudio Correia solidarizou-se com o MMA, reafirmando a 

necessidade de um apoio efetivo aos grupos de trabalho. Afirmou estar à disposição do MTur 

para as discussões do PNT em Ação. Cláudio Brasil do Amaral, do Instituto de Marinas do 

Brasil, citou como um dos avanços do GI-Gerco, a proposição de se instituir planos diretores 

das águas, o que traria uma consciência maior sobre o uso, a conservação, a segurança dos 

usuários e a preservação dos ambientes em que se realizam as mais diversas práticas náuticas. 

Na sequência, o Diretor de Produtos e Destinos da EMBRATUR, Marco Lomanto, apresentou 

fotos da participação no Salão Náutico Grand Pavois, evento realizado em La Rochelle (França), 

o qual teve o Brasil como país convidado, dispondo de uma área grande e privilegiada no 

evento, na qual foram apresentados produtos e destinos brasileiros, além de atrações culturais 

e gastronômicas. A participação da EMBRATUR foi realizada em parceria com o Ministério da 

Pesca e Aquicultura (MPA) e MTur, por meio do Departamento de Financiamento e Promoção 

de Investimentos no Turismo. O vídeo feito para promover o País no Salão Náutico foi exibido 

pelo Diretor.  

Carlos Eduardo Bueno Netto (Brasil Cruise) criticou a tímida representatividade do Brasil no 

evento SeaTrade, destinado a apresentação de produtos, destinos e de todo um mercado 

relacionado ao setor Náutico. Diante dessa manifestação, Marco Lomanto (Embratur) 

informou que o orçamento destinado à feiras sofreu cortes, mas se propôs a levar ao 

Presidente da EMBRATUR esta preocupação, a fim de que o Brasil estivesse devidamente 

representado no próximo evento, a ser realizado em maio, no Chile. Ao final da reunião, Marco 

Lomanto, confirmou a participação da Embratur por meio de estande nesse evento.   

Continuando suas considerações Carlos Eduardo Bueno Netto (Brasil Cruise), fez um histórico 

do surgimento do GT Náutico e levantou a necessidade de o grupo atuar mais objetivamente 

em questões que são urgentes e que requerem medidas de caráter emergencial, de modo a 

garantir o crescimento do Brasil no mercado de cruzeiros marítimos, citando a expansão do 

setor na Argentina e na China. Abordou, ainda, os entraves encontrados na ponta da operação 

com a própria Marinha do Brasil, alegando a falta de uma norma/regulamento que confira aos 

prestadores desses serviços uma segurança jurídica para atuar na costa brasileira. O 

Secretário, Vinícius Lummertz, insistiu que o grupo deveria ser regido de acordo com o PNT em 

Ação, mas que para os casos citados, poderiam ser realizadas reuniões extraordinárias com o 

fim de preservar o crescimento e competitividade de um setor que tem sofrido acentuado 

declínio nas últimas temporadas.  

O Coordenador-Geral de Segmentação, Wilken Souto, deu seguimento à pauta introduzindo a 

proposta do MTur de reformulação do GT Náutico. Informou que esta é necessária em razão 

de o MTur, após análise das atas das últimas dezoito reuniões, ter identificado problemas com 

a representatividade e falta de uma pauta sequencial.  Em seguida o Gerente de Projetos do 

MTur, Cristiano Borges, apresentou o panorama encontrado e salientou a necessidade de 

modificações na portaria que institui o grupo, face a realidade atual. Informou que o MTur 

elaborou uma proposta de regimento interno para regular as atividades do grupo.   



Então, vários membros manifestaram a necessidade de o GT contar com representantes que 

não tem vindo às últimas reuniões, a exemplo do Conselho Nacional de Imigração e da Polícia 

Federal. 

O representante da Receita Federal, Antônio Braga Sobrinho, solicitou que a participação da 

entidade se desse apenas quando a pauta estivesse relacionada aos assuntos ligados ao órgão, 

visto que há dificuldades por parte da Receita em participar de todas as reuniões. Manifestou, 

contudo, apoio aos trabalhos, dispondo-se a colaborar sempre que necessário.  

Sérgio Oliveira, da ANTAQ, também manifestou apoio aos trabalhos, se dispondo a contribuir 

sempre que provocado pelo grupo a respeito de temáticas específicas de sua área. Fábio 

Parolin, da Secretaria de Portos, também aderiu à pro-atividade da Receita e da ANTAQ, 

sugerindo ainda, que as áreas destinadas às operações marítimas tivessem um padrão de 

fiscalização proposto pelo Ministério do Turismo. 

Finalizadas as considerações em aberto na reunião, o Gerente de Projetos do Ministério do 

Turismo, Cristiano Borges, sugeriu ao grupo uma agenda de trabalho, acatada por todos, com 

os encaminhamentos abaixo descritos. 

Chegando ao fim do encontro, houve a apresentação do Plano Navega Paraná pelo 

representante da Ecoparaná, Rafael Andreguetto, que expôs o grande potencial do Turismo 

Náutico no Paraná e os esforços realizados para promovê-lo de modo ordenado, gerando uma 

cultura local de respeito aos recursos naturais. Após salientar todos os resultados obtidos pelo 

GT Náutico do Estado do Paraná, Rafael Andreguetto considerou que os trabalhos realizados 

em âmbito estadual poderiam servir como exemplo para o GT Náutico nacional.   

Antes que o Diretor de Estruturação, Articulação e Ordenamento Turístico encerrasse o 

encontro, o Senhor Reinaldo Redorat, da Secretaria de Patrimônio da União (SPU), sugeriu (em 

apoio às considerações da Secretaria de Portos), que a gestão de áreas náuticas inseridas em 

áreas turísticas ficasse a cargo do Ministério do Turismo, citando ainda a proposição de um 

Plano Diretor para o uso de águas, o qual já está em discussão no grupo da Marinha do Brasil, 

o GI-Gerco. Se colocou à disposição para apresentar a reformulação da Portaria SPU e ratificou 

a importância de participação do MTur nas oficinas do Projeto Orla. 

Assim, o Diretor Ítalo Mendes, acompanhado pelo Coordenado-Geral de Segmentação, Wilken 

Souto, encerraram a reunião, às 18 horas. 

5. Encaminhamentos 

 Encaminhamento Responsável Data Status 

1 

Envio da memória da 19ª reunião e 
das propostas de regimento interno 
e de nova portaria para 
considerações. 

DEAOT/MTur 08/03  



2 

Envio de considerações ao MTur a 
respeito de: 

 regimento interno 

 nova portaria 

 membros do GT 

 propostas de pauta 

GT Náutico 28/03  

3 

Realização da 20ª Reunião do Grupo 
de Trabalho de Turismo Náutico, 
com a presença de um moderador, 
para: 
- discussão e aprovação de novo 

regimento interno 

- discussão e aprovação de nova 

portaria 

- definição de pauta anual, com 

priorização de assuntos. 

- definição de cronograma de 

reuniões anual 

MTur/GT 
Náutico 

16/04 (previsão)  



Lista de Presença 

 

NOME ÓRGÃO EMAIL TELEFONE 

Alexandre Gomes 

Ferreira 
Píer Mauá arelvas@uol.com.br; alice.guerra@piermaua.com.br 21 2516-2618 

Fabio Parolin Secretaria Especial de Portos fabio.parolin@planalto.gov.br 61 3411 3749 

Carlos Eduardo 

Bueno Netto 
Brasilcruise presidencia@brasilcruise.com.br 22 2623 2470 

Cristiano Borges Coordenação-Geral de Segmentação/MTur cristiano.borges@turismo.gov.br 61 2023 8166 

Daniela Quitanilha Assessoria de Comunicação/MTur daniela.quitanilha@turismo.gov.br  61 2023 7032 

Haila Braga 
Departamento de Relações 

Internacionais/MTur 
haila.braga@turismo.gov.br 61 2023 8280 

Italo Oliveira 

Mendes 

Diretor de Estruturação, Articulação e 

Ordenamento Turistico/MTur 
italo.mendes@turismo.gov.br 61 2023 8200 

Marcelo da Silva 

Coelho 
Marinha do Brasil/ Capitão-de-Corveta (T) coelho@dpc.mar.mil.br 21 2104-5207 

Marcelo Lima Costa Consultor Turismo Náutico/MTur mclconsultoria@globo.com 61 9179 4452 

Claudia Santos Ministério do Meio Ambiente claudia.santos@mma.gov.br  61 20281670 

Rafael Andreguetto Serviço Social Autônomo ECOPARANÁ rafael@ecoparana.pr.gov.br 41 3213-7700 

Rafael Bomfim 
Departamento de Relações 

Internacionais/MTur 
rafael.bomfim@turismo.gov.br  61 2023 8282 
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NOME ÓRGÃO EMAIL TELEFONE 

Reinaldo Redorat Secretaria de Patrimônio da União reinaldo.redorat@planejamento.gov.br 61 2020 1448 

Vinicius Lummertz 
Secretário Nacional de Políticas de 

Turismo/MTur 
vinicius.lummertz@turismo.gov.br  61 2023 7771 

Vitório (suplente) / 

Fabiano 

Kempfer(diretor) 

Ministério do Trabalho e Emprego douglas.mourao@mte.gov.br  

3317 6314 / 61-

9115-9133 

Viviane Vilela 

Marques 
Anvisa / GGPAF janaina.pacheco@anvisa.gov.br; gcovi.ggpaf@anvisa.gov.br 

61 3448 6344/ 3462-

4138/5536 

Wilken Souto Coordenador Geral de Segmentação/MTur wilken.souto@turismo.gov.br 61 2023 8165 

Renato Silva CGSG/MTur renato.silva@turismo.gov.br 61 20238161 

André Martins Ascom/Mtur andre.martins@turismo.gov.br 61 96741024 

Claudio Correia Abremar claudio@abremar.com.br 11 33375000 

Fabiana Oliveira CGSG fabiana.oliveira@turismo.gov.br 61 20238178 

Andre Nunes SPU/MP andre.nunes@planejamento.gov.br  

Carlos Bandeira Marina Porto Veleiro cstampa@hotmail.com 22 99402299 

Claudio Brasil do 

Amaral 
Instituto Marinas do Brasil claudio@marinasdobrasil.com.br 48 99722077 

Isabel Barnasque CGIN/MTur Isabel.barnasque@turismo.gov.br 61 20238110 

Carlos Baião SNPTur/MTur baiaoca@hotmail.com 61 99754476 
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NOME ÓRGÃO EMAIL TELEFONE 

Sergio Oliveira ANTAQ sergioa.oliveira@antaq.gov.br 61 20296740 

Marcio Vantil DFPIT/MTur marcio.vantil@turismo.gov.br 61 2023 7660 

Antonio Braga 

Sobrinho 

Receita Federal antonio.braga-sobrinho@receita.fazenda.gov.br 61 34123450 

 


