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Ata da sexta Reunião do Grupo de Trabalho sobre Turismo Náutico 

Aos vinte e seis dias do mês de maio de 2009, no Auditório da Embratur, com a presença de Ricardo Moesch, Rosiane 
Rockenbach, Mariana Xavier, Alessandro de Castro, Márcio Vantil e Mario R. Gusmão Paes representantes do Ministério do 
Turismo; Kilbeth de Carvalho, representante da ANTAQ, Camila Lacerda, representante da ANVISA; Antônio Braga, representante 
da Receita Federal; Ricardo Amaral e Flávio Peruzzi, representantes da ABREMAR; Carlos Eduardo Bueno Netto, da 
BRASILCRUISE; Américo Rocha, representante do Píer Mauá; Cristiane Guinancio, representante da Sec. Patrimônio da União; 
Milton Sanches, da CVC; Reynaldo Aben-Athar e Lia Bergman, representantes da Sec. Esp. Portos, Marcos Soares, da Brasil 
Yatch Charter; Abraham Rosemberg, da Superyatchs Brazil; Samuel Rodrigues e Márcia Oliveira, representantes do Ministério do 
Meio Ambiente; Alice Souto Maior, representante da Embratur; Ernesto São Thiago, representante da ACATMAR; Gabriela Lobato 
B. Marins, representante do Sindicato de proprietários de Marinas do Brasil; Leonardo Leão, da Ass. Dos Operadores de Barcos 
de Turismo do Amazonas, Antônio Carlos Tramm, da SETUR-BA; Fernanda Saldanha, representante do Ministério da Justiça; 
Flávio Brancato, representante da CONCAIS; Jorge Luiz Mello, representante da Comp. Docas do Rio de Janeiro e Walter Garcia, 
consultor, reuniu-se o Grupo de Trabalho de Turismo Náutico do Ministério do Turismo para cumprimento da ordem do dia.  

Os trabalhos da presente reunião foram coordenados pelos senhores Ricardo Moesch, Coordenador-Geral de Serviços Turísticos 
e Rosiane Rockenbach, Coordenadora-Geral de Segmentação. 

Para o início dos trabalhos, o coordenador do grupo, Ricardo Moesch, pediu a todos os presentes que se apresentassem. Logo em 
seguida, apresentou a pauta do dia:  

Manhã: 

09:30 – Apresentação das matrizes para cadastro no MTur de marinas, equipamentos náuticos e embarcações. 

10.00 – Segurança Marítima 

10:40 – Necessidades de Infra-Estrutura e Capacitação (charters). 

11:10 – Participação no Salão do Turismo. 

11:40 – Locais prioritários para o desenvolvimento do Turismo Náutico (pequenas e médias embarcações). 

13:00 – Almoço. 

Tarde: 

14:30 – Locais prioritários para o desenvolvimento do Turismo Náutico (cruzeiros). 

15:50 – Necessidades de Infra – Estrutura e Capacitação (cruzeiros). 

16:10 – Temporada 2008 e 2009 – análise e diagnóstico. 

18:00 – Encerramento. 

 
Após estes ritos iniciais, Mariana Xavier, da Coordenação Geral de Serviços Turísticos explicou a nova dinâmica da reunião e a 
divisão da mesma em dois blocos, sendo o primeiro com a finalidade de tratar assuntos correlatos ao setor de charters e o 
segundo ao setor de cruzeiros. 

Logo em seguida, Ricardo Moesch discorreu brevemente acerca da publicação da portaria que disciplina o funcionamento do 
grupo, solicitando às entidades que indicassem um representante. Informou ainda que a partir deste momento as reuniões serão 
bimestrais, porém em virtude do Salão do Turismo, a próxima reunião foi agendada para o dia 20 de agosto, em Florianópolis. 



Então, passou-se para a apresentação das matrizes do Cadastur, solicitando aos membros que fizessem sugestões até o final 
daquele mesmo dia, porém, nenhuma alteração foi registrada e a matriz encontra-se validada. 

Passou se então para a apresentação do Decreto da Lei Geral do Turismo, o qual foi entregue à todos os presentes, solicitando 
aos mesmos que lessem e enviassem suas contribuições até o dia 09 de junho, caso houvessem. Foi informado também que no 
segundo semestre, tanto a lei quanto o decreto estariam em vigor, porém não foi assegurado que o conteúdo do decreto será 
publicado integralmente, uma vez que depende da aprovação da Casa Civil. 

Moesch explanou ainda que as matrizes do Cadastur não foram incluídas no decreto, pois caso haja alguma necessidade de 
alteração, seria mais complicado efetuá-las. 

Foi solicitado ao grupo que enviassem sugestões para a elaboração de NORMAN, que deverá ser apresentada e iniciada 
discussão na próxima reunião, junto à Marinha. Neste momento, a ata da reunião anterior também foi aprovada por unanimidade. 

Após, foi sugerido como tema de pauta, a apresentação de um Estudo sobre a competitividade para o desenvolvimento do turismo 
náutico em outros países.  

Exibiu-se então um vídeo sobre o Salão do Turismo – Roteiros do Brasil, onde foi solicitado aos participantes que participassem do 
espaço Viaje Legal. 

Iniciou-se a partir deste momento, uma discussão sobre algumas questões tributárias, onde o representante da Receita Federal, 
explanou que uma proposta de mudança na legislação, deveria pautar-se pela tributação sobre os serviços prestados no país, e 
não sobre o valor da embarcação. O mesmo informou ainda que a Instrução Normativa já discutida e elaborada pela Receita 
Federal está em fase de trâmites internos, sem data prevista para publicação. 

Já no período da tarde, repetiram-se os ritos iniciais e logo em seguida, Márcia Oliveira, do MMA, realizou uma apresentação 
acerca do Macro-diagnóstico da zona costeira. 

Em seguida, foram apresentadas as matrizes que deverão ser trabalhadas por cada membro e enviadas novamente ao MTur, para 
que sejam validadas na próxima reunião, juntamente com as sugestões para a elaboração de NORMAN, a qual terá como ponto 
de partida os ART. 36 e 37 do Decreto da Lei Geral do Turismo. 

Por sua vez, Milton Sanches, da CVC, enfatizou a importância na busca de mecanismos para a realização e financiamento de 
cursos de capacitação. 

Foi colocado ainda, o interesse da Abremar, em apoiar a formatação de cursos de capacitação e mencionado a existência de um 
Comitê Educacional na entidade. 

Em continuação, foi dito que as empresas Costa e MSC Cruzeiros possuem sistemas próprios de capacitação, e levantado por 
Ricardo Moesch a possibilidade de inserção de cursos de capacitação nos CEFETs.  

Após, Ricardo Moesch, discorreu acerca da importância das contribuições do grupo para a resolução da ANTAQ, sendo colocado 
ao mesmo, a extensão do convite para a audiência com o Diretor Geral da Antaq à Abremar e Brasilcruise. 

Já o ponto constante na pauta e intitulado Temporada 2008-2009 – entraves e dificuldades, foi transferido para a próxima reunião, 
por consenso. No entanto, foi pontuado pelo Sr. Carlos Eduardo Bueno Netto, da Brasilcruise, o problema de estrangulamento dos 
portos, onde foi solicitado ao mesmo, pelos coordenadores do grupo, que enviasse ofício ao MTur apontando mais 
detalhadamente o problema e possíveis soluções. 

Registre-se ainda, que o Sr. Ernesto São Thiago entregou ao Coordenador do grupo Ricardo Moesch os seguintes documentos: 
Apresentação da Acatmar e convite para a realização de reunião do GT Náutico em Santa Catarina. 

Assim, às dezoito horas do dia vinte e seis de maio de 2009, encerrou-se a reunião. 

Brasília, 1 de junho de 2009. 
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