CÂMARA DOS DEPUTADOS
COMISSÃO DE TURISMO E DESPORTO - CTD

REQUERIMENTO Nº _____, de_________ 2012
(Do Sr. Fábio Faria)

Requer
realização
de
audiência pública com o
propósito de discutir o alto
custo de passagens aéreas
para o Nordeste, que tem
gerado queda no fluxo de
turistas brasileiros à Região.

Senhor Presidente,

Requeiro a Vossa Excelência, com base no art. 58, § 2º da
Constituição Federal e no art. 255 do Regimento Interno que, ouvido o
plenário, se digne a adotar as providências necessárias à realização de
audiência pública com o objetivo de debater a baixa oferta de voos
nacionais com destino ao Nordeste e os altos preços das tarifas praticadas
pelas companhias aéreas. Considerando a importância do transporte
aéreo para a manutenção e fortalecimento do turismo enquanto principal
atividade econômica de muitos Estados da região Nordeste, solicitamos a
presença do ministro do Turismo, Gastão Dias Vieira, da Agência Nacional
de Aviação Civil (ANAC), da Secretaria de Aviação Civil da Presidência da
República, dos presidentes das Empresas GOL Linhas Aéreas, TAM S/A,
Avianca Linhas Aéreas e Azul Linhas Aéreas Brasileiras.

JUSTIFICAÇÃO
A região Nordeste é uma grande porta de entrada de
turistas estrangeiros ao Brasil, mas vem sofrendo queda considerável no
número de visitantes da Espanha, França, Alemanha e Itália, que
enfrentam forte crise econômica, enquanto a demanda de outros países
se mantém estagnada desde 2010.
Com isso, o fortalecimento do turismo interno pode e deve
ser uma alternativa à sobrevivência dessa atividade que se configura como
a maior geradora de emprego e renda em diversos estados nordestinos,
como Rio Grande do Norte, Paraíba, Ceará, Alagoas, Sergipe, para citar
alguns.
No entanto, a baixa oferta de voos e o alto custo das
passagens aéreas praticadas atualmente têm sido obstáculos a essa
reação do setor. Em algumas ocasiões, comprar um pacote de viagem para
o Nordeste custa mais caro do que viajar para Miami, nos Estados Unidos.
A participação de membros de órgãos governamentais e de
representantes das principais empresas nacionais de aviação na audiência
pública é fundamental para que se justifique a majoração de passagens de
voos com destino ou origem em cidades nordestinas em relação a outras
regiões brasileiras.

Sala da Comissão, em

de outubro de 2012.

Deputado FÁBIO FARIA
PSD/RN

