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Apresentação "Procedimentos para avaliação de políticas públicas pelo
Poder Legislativo" é a monografia vencedora do "PrêmioEscola
do Legislativo", promovido pela Assembléia Legislativa, na
categoria "profissional". Trata-se de um estudo de caso da
Política de Turismo de Minas Gerais. Seu autor, CássioAvelino
Pereira, que recebeu Ull1 prêmio de R$ 5 mil, reside em Belo
Horizonte, é bacharel em Ciências Econômicas pela
Universidade Estadual deMontes Claros e cursoupós-graduação
em Ciência Política, na Universidade Federal de Minas Gerais.

O autor analisa a política estadual de turismo em dois
momentos: antes e depois do Seminário do Legislativo "Turismo:
Caminho das Minas", realizado em outubro de 1995.Avalia as
conclusões do seminário e a atual política de turismo em Minas
Gerais. Ele conclui que o Poder Legislativo "não só propõe
políticas públicas ao F:xecutivo, como oferece condições para
que elaspossam ser discutidas, avaliadas efiscalizadas por meio
de um processo interativo com a sociedade".

O "Prêmio Escola do Legislativo" foi instituído em julho de
1998, para incentivar a produção de trabalhos científicos que
possam subsidiar a elaboração legislativa e o exercício das
funções de controle e fiscalização. Foram inscritas sete
monografias na categoria "estudante" e cinco na categoria
"profissional ".

A comissão julgadora foi presidida pelo deputado Arnaldo
Penna (PSDB) e formada pelos servidores Eduardo Moreira,
Marcelo Marinho, Patrus Ananias e pelo consultor da Escola
Luiz Aureliano Gama de Andrade.

A categoria "estudante" do Prêmio Escola do Legislativo"teve
como vencedora Tatiana Braz Ribeiral, de Brasília, com a
monografia "Comissão de Constituição eJustiça: Uma ilha de
institucionalização no Congresso Nacional". Ele recebeu o
prêmio de R$ 2 mil. Nesta categoria foi concedida também
''Menção Honrosa" à monografia "ProcessoLegislativoe Sistema
de Comissões", de autoria de Simone Diniz, de São Bernardo
do Campo (SP).
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INTRODUÇÃO

As Assembléias estaduais, durante vanos anos,
tiveram fundamentalmente o papel de homologa-
ção das políticas públicas. Estas eram desenvolvi-
das sem o devido controle da sociedade e do
Legislativo e, historicamente, sempre foram produ-
zidas pelo Poder Executivo que, em geral, princi-
palmente no caso do sistema político brasileiro, man-
tém-se hipertrofiado com um predomínio quase que
total do processo decisório no âmbito estadual!.
Esse cenário se caracteriza como
"ultrapresidencialismo estadual brasileiro"2.
Esse formato político favorecia o chamado "pac-

to homologatório" entre os Poderes Executivo e
Legislativo, por meio do qual se constituía uma mai-
oria parlamentar situacionista que homologava as
iniciativas legislativas do governo estaduaP. Todo
esse processo ancorava-se em Assembléias
Legislativas frágeis institucional-mente, que abdica-
vam da responsabilidade governativa frente aos atos
do Executivo estadual4•
Ademais, as Assembléias Legislativas só se relacio-

navam com a sociedade por meio do gabinete dos
deputados, o que resultava num atendimento
clientelista, de caráter particularista e com benefícios
de natureza fisiológica (ANASTASIA, 1997). Essas ca-
racterísticas favorecem a produção de políticas
distributivas, com benefícios concentrados para clien-
tes particulares e com custos dispersos5 .

Em contrapartida, a Assembléia Legislativa do Es-
tado de Minas Gerais (Alemg), a partir do final dos
anos 80, inicia um processo de reformulação de sua
organização interna6. Com as transformações em cur-
so, a Alemg passa a contar com recursos institucionais,
técnicos e materiais que se tornaram estratégicos no
processo legislativo. Essas mudanças são marcadas,
principalmente, pelo incremento da disponibilidade
de informações técnicas e políticas para os parlamen-
tares e cidadãos? .
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Além disso, o Regimento Interno da Alemg, na es-
teira das novas Constituições Federal e Estadual, em
duas ocasiões, também foi reformulado. A primeira,
em 1990, ocorreu, principalmente, por meio da "reto-
mada das atribuições constitucionais devolvidas ao
Poder Legislativo, com a ampliação de suas prerroga-
tivas de fiscalização das ações do Poder Executivo"g.
Foram incorporadas ao texto regimental modificações
que incluem a possibilidade de participação dos cida-
dãos como autores de proposições de leis, petições e
representações populares. Também foi introduzido um
conjunto de dispositivos para regulamentar as reuni-
ões das comissões destinadas às audiências públicas
com segmentos representativos da sociedade. Final-
mente, houve um incremento e um fortalecimento dos
trabalhos das comissões legislativas, agilizando, por
conseguinte, a tramitação de proposituras de leis
(ANASTASIA,1997; LIMAjúNIOR& CAMARGOS, 1997).

Contudo, a principal inovação introduzida pela
Alemg a partir desse período foi a adoção de mecanis-
mos e instrumentos referentes à realização de eventos
institucionais, os quais vêm possibilitando uma maior
interlocução do Poder Legislativo com segmentos or-
ganizados da sociedade interessados em determina-
das políticas públicas. O primeiro passo nesse sentido
foi a institucionalização das Audiências Públicas Regi-
onais destinadas a subsidiar o processo legislativo na
confecção do orçamento do Estado prevista na Cons-
tituição Estadual de 19899.

Esse processo de modernização e democratização
da Alemg amplia-se com a implantação, a partir de
1991, de uma série de eventos de caráter propositivo,
com a finalidade de permitir aos participantes a
explicitação de suas preferências, a dinâmica direta
de interação entre os atores organizados da socieda-
de, o tratamento dos pontos de divergência ou dissenso
quanto às políticas em pauta, a obtenção de informa-
ções sobre as condições existentes e a construção de
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A primeira etapa aborda o amparo das Constitui-
ções Federal e Estadual ao turismo e suas conseqüên-
cias. Na segunda etapa, é feita a análise da mobilização
política do turismo em torno do Seminário Legislativo
"Turismo: Caminho das

Minas", enfocando o processo de concepção das
propostas para o setor, formatadas em um documento
final. Por fim, na terceira e última etapa, são verifica-
dos, empiricamente, os resultados acerca da
implementação ou não das demandas decorridas des-
se evento após três anos de sua realização. Paralela-
mente, uma pesquisa de campo efetuada com uma
representativa amostra dos participantes institucionais
do evento tem o objetivo de avaliar o desempenho do
seminário, a atuação da Alemg como órgão catalisador
e promotor da iniciativa, o conteúdo das demandas, a
atuação dos atores e os resultados auferidos pelo se-
minário para o setor de turismo. E, finalmente, o im-
pacto das ações oriundas dessa mobilização para a
atual política estadual de turismo.

jan-mar/99

rem em espaços públicos institucionais, onde os interes-
ados em uma determinada política pública possam par-
ticipar na busca de soluções para sua efetivação e
implementação. Portanto, o aparato modernizado e de
acesso mais democrático ao Poder Legislativo permite a
consecução de políticas públicas mais consistentes com
metas coletivas. Pela primeira vez, vislumbra-se a possi-
bilidade do Poder Legislativo constituir-se em loeus de
fiscalização e deliberação de políticas.

Sendo assim, os espaços públicos apropriados para
organização de um consenso entre diferentes interes-
ses por uma política pública são os seminários
legislativos ou os fóruns técnicos. Esses eventos são o
esteio desse trabalho, visto que os procedimentos de
avaliação aqui propostos pressupõem que a política
pública a ser avaliada seja submetida a um desses ins-
trumentos institucionais, passando por três etapas. Esses
procedimentos serão ilustrados pelo estudo de caso
da trajetória recente da política estadual de turismo
0988/1998).
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plenárias, ou individualmente, com participação ape-
nas nas sessões plenárias, sem direito a votolS.

Os fóruns técnicos, por sua vez, distinguem-se dos
seminários legislativos por sua dimensão mais técnica
e pela sistematização de suas discussões e votação.
Têm como objetivo promover debates sobre temas
específicos de determinada área, com a participação
de especialistas, representantes de entidades civis e
órgãos públicos. Sua metodologia envolve reuniões
de grupos de trabalho por temas e elaboração de rela-
tórios que, posteriormente, embasam um documento
final que é levado à reunião plenária onde é discutido
e votado por todos os participantes e não apenas pe-
los representantes institucionais. É aprovado um do-
cumento contendo as diretrizes que poderão resultar
em projetos de lei, requerimentos, deliberações ou ou-
tras formas de ação legislativa ou subsidiar a ação do
Executivol6.

A segunda reformulação do Regimento Interno da
Alemg ocorreu em 199717 e o seu principal objetivo
foi a institucionalização desses eventos, embora eles
já viessem sendo praticados desde 1991. A partir de
então é que, de fato, ficou estabelecida a participação
da sociedade nos trabalhos legislativos. Sendo assim,
o texto regimental foi adequado para normatizar os
procedimentos decorrentes de suas propostas.

Dessa forma, as proposições decorrentes dos se-
minários legislativos e fóruns técnicos, "expressão do
consenso construído entre as diversas entidades parti-
cipantes" (ANASTASIA, 1997), são inseridas no trâmite
oficial do processo legislativo, e as comissões temáticas
da Alemg passam a deliberar munidas das informa-
ções disponibilizadas nesses eventos. Pela relevância
dos temas abordados, estes são incorporados pelas
comissões pertinentes que, assumindo sua autoria,
facultam às proposições o caráter institucional, impe-
dindo que sua autoria seja caracterizada como iniciati-
va individual de algum parlamentarJ8•

As leis produzidas a partir das demandas advindas
dos seminários legislativos e fóruns técnicos, "embora
de pouca expressão numérica, constituem normas de
grande abrangência, que regulam as relações e o fun-
cionamento de importantes setores e áreas do Estado
de Minas Gerais" (ANASTASIA, 1997). Esses eventos
incrementam a produção de políticas regulatórias com
benefícios amplosl9.

Com essa nova postura do Poder Legislativo, é evi-
denciada a sua condição de se estabelecer como arena
de comunicação e discussão das várias políticas públi-
cas para avaliação e revisão crítica de seus resultados, o
que pode ser ilustrado pela realização desses eventos.
Dessa forma, o Poder Legislativo estimula as organiza-
ções representativas de interesses diversos a se envolve-

um consenso entre diferentes interesses sociais, eco-
nômicos, políticos e culturais sobre as políticas em
pauta (ANASTASIA, 1997). Essas atividades se consti-
tuem, além das Audiências Públicas Regionais, pelos
seminários legislativos, fóruns técnicos e ciclos de
debateslo. Esses eventos visam colher subsídios e bus-
car maior legitimidade para ações do legislador, apro-
ximando a representação política e o processo
legislativo da sociedade, baseado na experiência de-
senvolvida durante os trabalhos constituintes, quando
vários setores da população participaram, por meio
de comissões temáticas, do processo de reformulação
constitucional, apresentando suas demandas e reivin-
dicações ao Poder Legislativo, subsidiando-o na ela-
boração da Constituição Estadual de 1989 (ANASTASIA,
1997).

Os seminários legislativosll são eventos de grande
porte sobre temas de interesse público do qual partici-
pam diversas correntes de opinião da sociedadel2• Com
a defmição da proposta de discussão de um tema a ser
trabalhado13, a Alemg formaliza o início das atividades
convidando órgãos governamentais e não governamen-
tais que tenham atuação na área para um encontro. Em
seguida, são discutidos os objetivos do seminário e ava-
liada a conveniência de convocação de outras institui-
ções para garantir maior representatividade do evento14 •

A partir daí, inicia-se um processo em torno do
planejamento das atividades preparatórias do seminá-
rio. É estabelecido um cronograma para uma série de
reuniões de trabalho compostas dos segmentos que o
integram formalmente para a elaboração do regula-
mento, formação de Comissões Técnicas
Interinstitucionais (CTIs) que discutem e desenvolvem
os subtemas propostos, produzindo cada uma um re-
latório que servirá de base para as discussões dos gru-
pos de trabalho (GTs) durante o seminário. Nas reuni-
ões dos grupos de trabalho são analisados e aprova-
dos os relatórios e estes formatados em um único do-
cumento, que é submetido à apreciação e votação na
plenária final do seminário.

Por fim, uma Comissão de Representação eleita
entre os partícipes, além de supervisionar todos os
procedimentos para sistematização do documento fi-
nal e entregá-lo ao presidente da Assembléia Legislativa,
incumbe-se de acompanhar seus desdobramentos no
processo legislativo. Nesse documento final devem
estar contidas as diretrizes e os subsídios para as ações
legislativas que podem resultar em projetos de lei,
emendas à Constituição, requerimentos, dentre outras
deliberações. Os interessados em participar do semi-
nário legislativo podem inscrever-se como represen-
tantes institucionais com direito a voto e a participar
das comissões, dos grupos de trabalho e das sessões

8 REVISTA DO LEGISLATIVO
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(PMDI)32. O Plano Plurianual de Ação Governamental
(PPAG), editado para o período de 1996/9933, obede-
ce a esse dispositivo constitucional, incorporando,
como parâmetros obrigatórios, as políticas, ações e
programas definidos no PMDI. A priorização das ações
do PPAG foi apresentadaa em três linhas básicas de
atuação. Uma consistiu nos programas estruturantes
propostos no PMDJ34. Outra configurou-se nas ações
setoriais destacadas e selecionadas pelo govern035. E
a terceira foi o acompanhamento das ações perma-
nentes do governo. As ações governamentais conti-
das no PPAG tiveram caráter seletivo, o que as tomou
alvo de todos os esforços no sentido de sua
viabilização. Essa opção revelou a ausência do turis-
mo no elenco de programas selecionados36. No PMDI,
o turismo foi incluído entre as demais políticas públi-
cas que permaneceram fora das consideradas
prioritárias. Sendo assim, o PPAG não lhe reservou
destaque algum, mantendo-o apenas como parte das
atribuições da administração direta.

Entretanto, outras áreas de enorme relevância tam-
bém não foram incluídas na priorização dos progra-
mas estruturantes ou setoriais, o que, segundo o go-
verno, não lhes retira o grau de importância. A justifi-
cativa de tal opção considerou que algumas áreas exi-
giam nova forma de atuação e adequação institucional
e orçamentária, especialmente pela necessidade de
descentralização das respectivas políticas e decisões
administrativas para a instância municipal ou
microrregional, além da vinculação estreita com a le-
gislação federal, dentre outros fatores37.

1.2 - DO FORMAIlSMO CONSTITUCIONAL AO
PRAGMATISMO INOPERANTE

Na prática, a Constituição Federal de 1988 repre-
sentou a novidade de nivelar a atuação dos diversos
níveis de governo voltados ao desenvolvimento do
turismo com a mudança de competência legislativa
que antes era exercida quase que isoladamente pela
União. Isso significa que a norma contida em artigo
da Constituição Federal, citado anteriormente, depen-
de de complementação legal e regulamentar que a
torne operacional, a ser editada em seu âmbito de
atuação, indistintamente por União, Estados, Distrito
Federal ou Municípios38. Amparado por essa prerro-
gativa é que o turismo foi inserido na Constituição do
Estado de Minas Gerais.

A Constituição do Estado, promulgada em 1989,
tornou-se um marco importante para o turismo minei-
ro, visto o ineditismo do imperativo constitucional,
que obriga o poder público a elaborar uma política

dos para implementação dos subprogramas presentes
na concepção do Planitur/MG26. Sendo assim, a con-
solidação do Plano não poderia prescindir de uma
redinamização dos canais de comunicação entre os
\'árias segmentos da instância pública estadual, den-
tro de uma estratégia em estreita parceria com a inici-
ativa privada e com os governos municipais.

Outro instrumento constituído pelo governo foi o
Conselho Estadual de Turismo (CET)27, que passou a
ser um órgão colegiado de caráter deliberativo, dife-
rente do seu antecessor, que era consultivo, manten-
do-se subordinado à então Secretaria de Estado de
Esportes, Lazer e Turismo. Sua finalidade era aprovar
planos, programas e projetos vinculados à formulação
e à execução da política estadual de desenvolvimento
do setor.

O CET adquiriu a competência de deliberar sobre
a política estadual de desenvolvimento turístico, so-
bre as propostas de planos estaduais e programas re-
gionais de apoio e incentivo ao turismo como ativida-
de econômica, de dispor sobre o programa anual de
trabalho da Turminas, de propor o orçamento anual
para o setor, além de criar e aperfeiçoar instrumentos
de estímulo ao seu desenvolvimento. Porém, o CET
permaneceu com a estrutura não paritária entre ór-
gãos governamentais e não governamentais, contem-
plando a participação de 18 representantes do poder
público, 11 da iniciativa privada e 5 da comunidade,
perfazendo um total de 34 membros efetivos, muni-
dos, cada um, de seus respectivos suplentes28.

Na tentativa de atrair o setor privado e os municí-
pios para iniciativas compartilhadas que ampliassem
o raio de ação no turismo, foi criado pelo governo
estadual o Fundo de Assistência ao Turismo (Fastur)29.
O objetivo desse fundo é apoiar e incentivar o turis-
mo como atividade econômica e como forma de pro-
moção e desenvolvimento social e cultural em cida-
des históricas, estâncias hidrominerais e outras locali-
dades com reconhecido potencial turístico. São
beneficiárias de operações de financiamento com re-
Cursos do fundo pessoas jurídicas de direito privado e
entidades de direito público, estaduais ou municipais,
com projetos que se enquadrem nos objetivos do
Planitur/MG30. Ficou estabelecido que a Turminas se-
ria sua gestora, o Banco de Desenvolvimento de Mi-
nas Gerais (BDMG), o agente financeiro e a Secretaria
de Estado da Fazenda, a supervisora, tendo também a
responsabilidade da elaboração do cronograma finan-
ceiro e da proposta orçamentária do fund031 .

A partir do Governo Eduardo Azeredo, os planos,
programas estaduais, regionais e setoriais previstos na
Constituição foram elaborados em consonância com
o Plano Mineiro de Desenvolvimento Integrado
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Ordem Econômica, determinando que "o Estado apoi-
ará e incentivará o turismo como atividade econômi-
ca, reconhecendo-o como forma de promoção e de-
senvolvimento social e cultural"21. Ficou determinado
ainda que "o Estado, juntamente com o órgão colegiado
representativo dos segmentos do setor, definirão a
política estadual de turismo", prevendo, dentre outras
diretrizes e ações, a adoção de um plano integrado e
permanente para o desenvolvimento do turismo no
Estad022. Dessa forma, pela primeira vez, instituiu-se
pela via constitucional a obrigatoriedade do poder pú-
blico de estabelecer uma política estadual para o se-
tor.

Apesar do imperativo da Constituição Estadual,
somente a partir de 1994, ocorreu, pela primeira vez,
a definição de uma política estadual de turismo, quando
nasceram as regras e normas para a sua gestão, por
meio de três instrumentos legais: o Plano Integrado
para o Desenvolvimento do Turismo em Minas Gerais
(Planitur/MG), o Conselho Estadual de Turismo (CET)
e o Fundo de Assistência ao Turismo (Fastur).

O turismo passa a ser regulado pelo Planitur/MG23,
constituído com o objetivo de definir a política esta-
dual de apoio e incentivo ao turismo como atividade
econômica. Estabeleceu-se, a partir daí, as diretrizes
da administração pública estadual e os subprogramas
a serem executados para sua promoçã024. A
implementação das ações deveria ser feita de forma
regionalizada, conforme determinação da Constitui-
ção Estadual. A previsão era que o envolvimento na
elaboração dos subprogramas do Planitur/MG ocor-
resse com a participação articulada e conjunta dos di-
versos órgãos e entidades da administração pública25.

Coube à então Secretaria de Estado de Esportes,
Lazer e Turismo, por meio da Empresa Mineira de Tu-
rismo (Turminas), coordenar a execução das ações
dos órgãos da administração pública estadual indica-

1O REVISTA DO LEGISLATIVO

1.1- O AMPARO CONSTITUOONAL AO TURISMO

A primeira etapa proposta para avaliação de uma
política pública é sua descrição a partir do amparo
constitucional que lhe é conferido e de seus conse-
qüentes desdobramentos apregoados em lei. É neces-
sário analisar o impacto desses procedimentos legais
e institucionais (caso houver) no planejamento gover-
namental e na operacionalização da política para o
setor em discussão.

Portanto, o ponto de partida da análise a ser apre-
sentada é a inserção do turismo no contexto das Cons-
tituições Federal e Estadual. Pela primeira vez, o po-
der público, por um dispositivo constitucional, tem
que definir uma política para o setor. A partir desse
fato inédito, serão caracterizados os desdobramentos
dos quais nasceram as regras e normas para sua exe-
cução.

Esse capítulo aborda também as conseqüências
advindas dos dispositivos constitucionais e a forma
pela qual foram concebidos pelo governo estadual,
ilustrando, de um lado, os avanços alcançados pelo
turismo com essa garantia constitucional, e do outro,
as distorções na aplicabilidade dos instrumentos na
gestão de sua política.

No capítulo da Ordem Econômica e Financeira da
Constituição Federal promulgada em 1988, ocorreu a
primeira incidência, na história das Constituições bra-
sileiras, de menção expressa ao setor turístico, quan-
do é determinado que "a União, os Estados, o Distrito
Federal e os Municípios devem promover e incentivar
o turismo como fator de desenvolvimento social e
econômico"20.

Na esteira da Constituição Federal, a Constituição
do Estado de Minas Gerais, promulgada em 21 de se-
tembro de 1989, incluiu o turismo no Capítulo 11 da
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2 - PODER LEGISLATIVO E A MOBILIZAÇÃO POÚ11CA PARA O TIJRISMO

estadual de turismo. É fato que o reconhecimento do
setor como atividade econômica e de desenvolvimen-
to social e cultural é um avanço sem precedentes na
história do turismo no Estado. A congruência ocorrida
nesse aspecto entre as Constituições Federal e Estadu-
al promoveu o turismo a um patamar legal até então
nunca ocorrido.

Dentro dos avanços adquiridos pelo status consti-
tucional do turismo, incluem-se arranjos institucionais
de operacionalização, controle e financiamento da po-
lítica. Por meio de um arrolamento de programas,
subprogramas e projetos a serem desenvolvidos, foi
constituído o Plano Integrado para o Desenvolvimen-
to do Turismo em Minas Gerais (Planitur/MG), bem-
intencionado na medida em que, atendendo ao dis-
positivo constitucional, procurou contribuir na defini-
ção de uma política estadual de turismo.

Na mesma direção, o Conselho Estadual de Turis-
mo (CET) sofreu inovações e, como órgão colegiado
representativo dos segmentos do setor, adquiriu po-
der de definir, em conjunto com o Estado, a política
de turismo e passou a ter caráter deliberativo. Dentro
dessas premissas e na tentativa de cumprir determina-
ção expressa na Constituição Estadual, foi criado o
Fundo de Assistência ao Turismo (Fastur), cuja preten-
são é financiar projetos de pessoas jurídicas de direito
privado e entidades de direito público, estaduais ou
municipais, que se enquadrem nos objetivos do Planitur/
MG.

Apesar dos avanços, a implementação desses ar-
ranjos institucionais foi deficiente, constituindo-se um
sério problema para a execução da política estadual
de turismo. O Planitur/MG, apesar da tentativa de va-
lorizar e regular as ações do setor, não correspondeu
às expectativas, tornando-se uma lei de difícil
aplicabilidade. Embora sugerindo linhas programáticas
adequadas, pulverizou a atribuição das responsabili-
dades de formulação e execução de seus programas a
diferentes órgãos públicos, enfraquecendo a estrutura
oficial do turismo e gerando um autêntico impasse
operacional.

Por sua vez, o Conselho Estadual de Turismo (CET),
apesar de reformulado, manteve-se inoperante com
sua estrutura não paritária entre órgãos governamen-
tais e não governamentais, além do excesso de mem-
bros e dos critérios utilizados para sua composição,
que obedeceram a demandas pessoais do governante,
dificultando qualquer ação efetiva na deliberação da
política de turismo.
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Quanto ao Fundo de Assistência ao Turismo
(Fastur), devido à sua não-regulamentação, nunca re-
cebeu provimento de recursos financeiros para aten-
der à demanda por financiamento de projetos que
estivessem dentro da estratégia turística do governo
e/ou da iniciativa privada. Portanto, o principal instru-
mento de financiamento da política de turismo não se
efetivou.

Marcadamente nesse período, observa-se um certo
pragmatismo nessas leis que regulamentaram os dis-
positivos constitucionais relacionados com a política
estadual de turismo. Embora aparentemente mais de-
mocráticas e avançadas, tiveram caráter meramente
formal e finalista, apenas para atender ao preceito cons-
titucional, sem a preocupação de aplicabilidade. Es-
sas leis, por tudo isso, mantiveram-se inoperantes.

Não obstante o ineditismo decorrente da inserção
do turismo na Constituição do Estado de Minas Ge-
rais, o setor não foi considerado prioritário no plane-
jamento estratégico governamental. Independente das
justificativas, as iniciativas apoiadas pelo governo es-
taduallimitaram-se a inserções sucintas do turismo nos
documentos de planejament039. A partir de então, fi-
cou registrada a reduzida importância que lhe é atri-
buída, evidenciando a fragilidade da inserção
institucional do turismo e a indisponibilidade de re-
cursos orçamentários para seu desenvolvimento.

Atualmente, para a formulação e implementação
de uma política pública, faz-se necessário mobilizar a
mais ampla consulta e participação entre os órgãos
governamentais, associações de municípios, entidades
representativas dos empresários e trabalhadores, pro-
fissionais e usuários que, direta ou indiretamente, es-
tejam ligados ao setor. O esforço coordenador de tal
iniciativa deve assegurar que todos os envolvidos re-
conheçam sua responsabilidade de contribuir no pro-
cesso e compartilhar os resultados dessa política. Po-
rém, não foram esses os procedimentos adotados com
relação ao turismo quanto aos arranjos institucionais
formulados pelo governo a partir da Constituição Es-
tadual.

Em função desse cenário, ocorreram várias deman-
das decorrentes da insatisfação generalizada dos ato-
res públicos e privados ligados ao setor, em relação a
essa legislação, o que resultou numa necessidade de
rediscussão da política estadual de turismo. Nesse con-
texto, o Poder Legislativo teve papel preponderante,
como será visto nas análises que se sucederão posterior-
mente.
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A segunda etapa da avaliação proposta diz respei-
to ao processo de mobilização e realização do evento
institucional (seminário legislativo ou fórum técnico)
pela Assembléia Legislativa do Estado de Minas Ge-
rais. A partir desse procedimento, os participantes
podem expressar suas críticas, expectativas e suges-
tões, colaborando, assim, para a concepção de de-
mandas mais legítimas por políticas públicas, o que
constitui um ato oficial que informa ao Poder
Legislativo os anseios de um setor.

Esse cenário será abordado por meio de uma aná-
lise que vai levar em conta a expressão das demandas
acordadas no documento final e que apontam os ca-
minhos necessários para a produção ou reformulação
da política pública em questão. Essa prática institucional
será ilustrada nesse capítulo pela descrição da experi-
ência do setor de turismo em Minas Gerais.

2.1 - SEMINÁRIO lEGISlATIVO "TIJRISMO:
CAMINHO DAS MINAS"

Por entender que o turismo é um setor com nume-
rosas e complexas interações e que vários fatores afe-
tam o seu desenvolvimento, foi constituída, em maio
de 1995, na Alemg, uma Comissão de Estudo do Tu-
rismo, surgida a partir da mobilização de alguns parla-
mentares simpatizantes com o tema. O objetivo
precípuo dessa Comissão foi convidar todo o segmento
público e privado do turismo com atuação em Minas
Gerais a participar de uma reunião, na qual foi apre-
sentada uma proposta metodológica com vistas à rea-
lização de um fórum para levantamento de dados em
tomo dos vários aspectos que perfazem o turismo no
Estado. Esse fórum privilegiaria a socialização de in-
formações dos diversos segmentos ligados ao setor.
Seria também uma oportunidade para que propostas
Concretas e objetivos comuns viessem a contribuir para
a elaboração de um documento que subsidiasse a
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implementação da política estadual de turismo.
A reunião aconteceu na Alemg e contou com a

participação dos secretários de Estado de Assuntos Mu-
nicipais, de Esporte, Lazer e Turismo, do presidente
da Assembléia Legislativa, de vários deputados e de
um número bastante representativo do trade turístico.
Considerando a importância do tema, a calorosa dis-
cussão e o descontentamento generalizado com rela-
ção à legislação em vigor40, ficou acertado pelos
partícipes desse encontro que o mecanismo
institucional mais adequado e legítimo disponibili-zado
pelo Parlamento estadual, para aprofundar os traba-
lhos e colher os subsídios coletivos necessários para a
solução dos problemas levantados, seria a realização de
um seminário do Legislativo sobre o turismo.

A oportunidade de repensar o setor concretizou-se
em outubro de 1995, com a promoção pela Alemg do
Seminário Legislativo "Turismo: Caminho das Minas",
que teve como objetivo discutir os temas relacionados
com o turismo de interesse da sociedade, dos Municí-
pios, dos Estados e da União, colher subsídios e ofe-
recer propostas para as ações no âmbito dos Poderes
Legislativo e Executivo estaduais, bem como da inici-
ativa privada. O seminário contou com 652 inscritos e
a participação de 47 organizações governamentais e
não-governamentais41.

Todo o processo para sua realização obedeceu, basi-
camente, a três momentos. O primeiro foi o de planeja-
mento das atividades, por meio da elaboração do regu-
lamento. O segundo se ateve à elaboração técnica de
relatórios pro positivos para subsidiar as discussões nos
grupos de trabalho durante o evento. E o terceiro mo-
mento foi a realização do seminário propriamente dito,
quando o ingrediente técnico se agregou ao político.
Foram necessários praticamente cinco meses de traba-
lho, quando ocorreram várias reuniões preparatórias para
as quais a Alemg convidou entidades públicas e priva-
das identificadas com o turismo.
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No primeiro momento, sem a intenção de limitar a
participação de interessados, foi proposto pela Alemg
que cada participante institucional das reuniões pre-
paratórias sugerisse entidades e instituições que pu-
dessem ser convidadas a participar e enriquecer o pro-
cesso, sem contudo inopemcionalizá-l042 •

Houve a alegação do representante da empresa
municipal de turismo de Belo Horizonte (Belotur) de
que todos os envolvidos no setor de turismo deveri-
am participar do processo. Entretanto, a questão era
que nem todos teriam condição de ter uma visão geral
sobre o problema do turismo. As áreas mais
abrangentes é que iriam participar efetivamente desse
trabalho. A intenção, segundo ele, era não ter nenhum
desapreço com as contribuições que cada uma das
instituições e entidades pudesse dar, mas, ao contrá-
rio, os participantes deveriam opinar sobre suas pos-
sibilidades de atender ao interesse do turismo do ponto
de vista da sua qualificação técnica. Assim sendo, cada
segmento manifestaria as suas necessidades, possibili-
tando que fosse implementada uma política geral so-
bre sua área de atuação.

Foi suscitada uma polêmica pela Associação Brasi-
leira de Jornalismo e Escritores de Turismo (Abrajet)
com relação à possibilidade de um possível
afunilamento ou diferenciação na participação das en-
tidades no seminário, já que ali estariam presentes
entidades cujo objetivo central em sua estrutura de
funcionamento era a atividade turística e entidades
onde o turismo era parte relativa ou periférica de seu
objetivo estrutural. Algumas entidades, como a União
Brasileira de Promotores de Feiras (Ubrafe), também
se posicionaram a favor da criação de mecanismos
reguladores para que houvesse uma plenária com equi-
valência de conhecimento sobre a matéria ou uma
hierarquia no Plenário. Foi também sugerido que se
estabelecesse peso diferenciado no voto das entida-
des participantes, sem excluir ninguém, estabelecen-
do uma hierarquia temática.

O coordenador dos trabalhos preparatórios do se-
minário legislativo e consultor de Projetos Especiais
da Alemg esclareceu que a metodologia adotada para
a realização do seminário contemplaria as preocupa-
ções levantadas, ou seja, num determinado momento,
as entidades de maior peso do setor se encarregariam
de coordenar e secretariar as demais, ocorrendo uma
hierarquia de forma natural. Nesse momento, essas
entidades já assumiriam a condução do processo, exa-
tamente pelo seu engajamento, por sua maior ou me-
nor representatividade43.

Amparado na metodologia de trabalho para a rea-
lização do seminário, ainda nesse primeiro momento,
as entidades representadas estabeleceram os temas,
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os subtemas e seus respectivos conteúdos44• Depois
de várias reuniões preparatórias, ficaram definidas as
estruturas das Comissões Técnicas Interinstitucionais
(CTIs), compostas de entidades integradas formalmente
ao evento e que se identificavam com o(s) subtema(s)
de seu interesse4).

Foi também instituída uma Comissão de Represen-
tação composta de entidades eleitas entre as integran-
tes das reuniões preparatórias do seminário. O Coor-
denador dos trabalhos preparatórios esclareceu tratar-
se da comissão mais importante do evento, uma vez
que seu objetivo principal era exercer papel de lide-
rança e elo do segmento turístico com a Alemg, no
acompanhamento da implementação dos resultados
do seminário. Para tanto, fez um apelo no sentido de
que fossem destacadas as principais forças políticas
que compunham o segmento do turismo, para que
estas estivessem representadas naquela comissão.

Ainda segundo o coordenador, a Comissão de Re-
presentação nasceu da falta, após o término da plenária
fmal dos seminários anteriores, de um interlocutor com
a Alemg. Quando as propostas dos seminários toma-
vam-se proposições, em verificada a falta de um repre-
sentante que desempenhasse o papel político de acom-
panhamento dos trabalhos junto à instituição. Muitas
vezes, emm os servidores da Alemg que tinham de de-
sempenhar esse papel, o que não em adequado. A Co-
missão de Representação desempenha, de certa forma,
o papel de interlocutom oficial dos participantes do even-
to com a Alemg.

Dessa forma, o representante da União Brasileira de
Promotores de Feiras (Ubmfe) pronunciou-se sobre a
relevância da eleição para a Comissão de Representa-
ção, ressaltando que se deveria procurar reunir aquelas
entidades e segmentos que tivessem uma participação
prepondemnte na atividade tuóstica, já que não se esta-
va discutindo a hierarquia e a importância das entida-
des, e sim a sua representatividade no turism046•

Encerrando-se esse primeiro momento, o regu-
lamento do Seminário Legislativo "Turismo: Cami-
nho das Minas" foi aprovado, tendo sido elaborado
pela Área de Consultoria Temática e pela coorde-
nação técnica da Área de Projetos Institucio-nais da
Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais,
com a efetiva participação dos integrantes das reu-
niões preparatórias.

O segundo momento já se inicia com as Comis-
sões Técnicas Interinstitucionais constituídas. As CTls,
compostas de especialistas das áreas indicados pelas
entidades representadas, foram as instâncias técnicas
onde se discutiram, desenvolveram e produziram pro-
jetos de relatórios propositivos, base dos tràbalhos
desenvolvidos no seminário pelos grupos de trabalho
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de cada subtema47• Os representantes das entidades é
que decidiram se os projetos de relatórios pro positivos
produzidos pelas CTls refletiam, de fato, as demandas
e expectativas do segmento.
As CTls tiveram autonomia durante o decorrer dos

tmbalhos, tendo sido orientadas pela Comissão de Re-
presentação quanto à forma e procedimentos relati-
vos ao encaminhamento dos projetos de relatórios
propositivos48• A Comissão de Representação montou
uma estrutura técnico-operacional na Federação das
Indústrias do Estado de Minas Gerais (Fiemg). Dessa
forma, propunha-se a satisfazer as demandas das CTls
sob todos os aspectos técnicos, legislativos, regula-
mentares e operacionais. Para oferecer subsídios aos
trabalhos das CTls, a Comissão de Representação for-
neceu modelos de instrumentos legais sobre o assun-
to, inclusive legislações de outros Estados. Com esse
suporte, pretendia-se dar certa uniformidade aos pro-
jetos de relatórios propositivos para que todos fossem
padronizados, facilitando os trabalhos durante o semi-
nário. As atividades das CTIs precederam a última fase
do trabalho, que é a realização do seminário, propria-
mente dita. .
A realização do seminário se ateve basicamente às

atividades de grupos de trabalho e plenárias49. Nas
reuniões dos GTs, foram avaliados, modificados e apro-
vados, por voto da maioria simples, os projetos de
relatórios propositivos produzidos pelas CTls, dando-
lhes o formato de relatórioso. As plenárias parciais fo-
ram de caráter reflexivo e não decisivo. Os relatórios,
já aprovados e com componente mais político do que
os produzidos pelas CTls, foram lidos pelos respecti-
vos coordenadores dos grupos de trabalho. Para efei-
to de conhecimento e não de discussão, os demais
grupos e participantes tomaram ciência daquilo que
foi alterado nos projetos de relatórios propositivos,
passando-se, em seguida, às palestras, quando confe-
rencistas convidadossl abordaram os temas definidos
para o seminários2. Após as conferências, voltaram a
falar os coordenadores, que, nesse momento, passa-
ram a desempenhar o papel de relatores, fazendo suas
intervenções em função das palestras proferidas, emu-
lando o debate com a plenária.

O objetivo das duas plenárias parciais não foi de
definição e sim de articulação. Ao final dessas plenári-
as parciais, sob a supervisão da Comissão de Repre-
sentação e com a participação dos respectivos coor-
denadores, foi feita pela Alemg a formatação dos rela-
tÓrios produzidos pelos GTs. A síntese desses relatóri-
os concebeu a proposta do documento finals3, enca-
minhado à última plenária para ser apreciado, votado
e formalizado em um único documento.
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Na plenária final do seminário, essa proposta de
documento final, síntese de todos os relatórios, com
sugestões de alterações de leis e indicações de ação
governamental e da iniciativa privada, foi exposta para
aprovação e votação. Nesse momento, foram apresen-
tados pedidos de destaque para votação de propostas
repetitivas, polêmicas, contraditórias ou em vias de
serem rejeitadas, por meio de requerimento oral dos
coordenadores de votaçãos4• Esses destaques pude-
ram ser discutidos por seus requerentes ou votantes
por eles indicados, sendo um favorável e outro con-
trário à disposição. Foram considerados aprovados os
destaques que obtiveram maioria simples dos votos.
As propostas destacadas não puderam receber emen-
das e só constaram no documento final quando apro-
vadas.

As emendas aditivas e modificativas foram ad-
mitidas por acordo dos integrantes da Comissão de
Representação e subscritas pela maioria absoluta dos
coordenadores de votação. O prazo para apresen-
tação das mesmas à Mesa se estendeu até o encer-
ramento dos trabalhos. As propostas rejeitadas em
plenária e consideradas essenciais por seus signa-
tários puderam constar como anexo do documento
final, desde que solicitadas em requerimento subs-
crito por, no mínimo, 50 votantes representativos
de, no mínimo, 10 entidades participantes.

Dessa forma, a prévia do documento final, que,
a princípio, continha 70 propostas e 34 incisos, de-
pois de submetida a todo o processo de discussão
e votação na Sessão da Plenária Final, configurou-
se em um documento com 55 propostas e 35
incisosss.

A Assembléia Legislativa assumiu o compromisso
de, dentro de sua competência, absorvê-lo no proces-
so legislativo, além de atuar politicamente, em con-
junto com a Comissão de Representação, naquilo que
extrapolasse as suas atribuições. Entretanto, não havia
um compromisso da Alemg de assumir integralmente
as propostas contidas no documento final, visto que
este foi montado levando-se em conta necessidades e
interesses específicos do setor de turismo, contrastan-
do com o papel do legislador, que é o de pensar na
sociedade como um todo. Por melhor que fosse a pro-
posta saída do seminário, seu acatamento integral por
parte dos parlamentares dependeria em muito da pres-
são do setor junto aos políticos. A expressão das de-
mandas e expectativas do setor foram ultimadas nesse
documento final, entregue ao presidente da Assem-
bléia Legislativa do Estado de Minas Gerais ao térmi-
no do seminário, visando subsidiar as ações e diretri-
zes do turismo em Minas Gerais.
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2.2 - POÚ11CA DE TURISMO: DA INSATISFAÇÃO
À ARENA DE NEGOCIAÇÃO

o Seminário Legislativo "Turismo: Caminhos das
Minas" ateve-se basicamente a discussões na direção
dos equívocos da legislação estadual em vigor. Du-
rante a realização do evento, o Planitur/MG, o CET e
o Fastur receberam críticas de todos os participantes.

Para o representante da União Brasileira de Pro-
motores de Feiras (Ubrafe), o Estado perdeu o com-
passo da sua posição precursora e pioneira no desen-
volvimento do turismo brasileiro no início dos anos
70 e algumas tentativas de reconquista dessa posição
não foram bem-sucedidas, visto que nenhuma impor-
tância foi atribuída ao setor no planejamento governa-
mental e no orçamento público, ocorrendo também
um certo grau de passividade de alguns segmentos da
iniciativa privada ligadas ao turismo. Ainda segundo
ele, no final dos anos 80, a busca de valorização do
turismo foi traduzida na inspiração dos constituintes
estaduais que inseriram a atividade no capítulo da
Ordem Econômica da Constituição Estadual, criando
o imperativo constitucional que obrigou o Poder Exe-
cutivo a formular um programa permanente para o
setor. Atendendo a esse imperativo, foi elaborada uma
lei específica - o Planitur/MG, que veio frustrar toda a
expectativa do segmento. Apesar de sugerir linhas
programáticas adequadas, o Planitur não correspondeu
aos anseios do setor de turismo, no entender das en-
tidades que participaram do seminário, por fragmen-
tar a sua execução com atribuição de responsabilida-
de a 23 diferentes órgãos públicos.

Ainda segundo a Ubrafe, esse plano inviabilizava
qualquer ação do turismo no Estado. Tratava-se de
uma aberração político-operacional e, falando em nome
de todas as entidades submetidas a esse Plano, a dire-
ção da entidade fez um pleito veemente ao governo
para que fosse revista essa lei.

O representante da Federação das Indústrias do
Estado de Minas Gerais (Fiemg) pediu que o Planitur/
MG fosse revogado imediatamente, alertando que o
programa foi o maior atraso para o turismo mineiro,
visto que apontava inúmeros órgãos, cada um execu-
tando e planejando o turismo sem nenhuma coorde-
nação, e o Fastur permanecia sem determinação de
fontes de financiamento.

No entender da então Secretaria de Esporte, Lazer
e Turismo de Minas Gerais, o Planitur/MG e o Conse-
lho Estadual de Turismo (CET) eram fatores que esta-
vam engessando o turismo no Estado. Segundo o se-
cretário, um Conselho com 34 membros jamais funci-
onou em nenhum lugar do mundo e, sendo assim, a
Alemg teria um importante papel na questão de resol-
ver os impasses dessa legislação.
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Dentre outras considerações feitas ao Planitur/MG,
durante a realização do seminário, destaca-se a con-
clusão do relatório do Grupo de Trabalho nO 2, de
"Facilidades, Equipamentos e Serviços", de que o tu-
rismo em Minas Gerais era regido por uma legislação
inibidora, inviável, de uma carência total de recursos
e uma estrutura oficial desvitalizada e enfraquecida
em seus quadros técnicos, além de conter uma confu-
são de objetivos, metas e propostas em programas de
grandes dimensões e projetos de microespecificidade;6 .

A realização do Seminário Legislativo "Turismo:
Caminhos das Minas" propiciou produtiva discussão
dos problemas que envolvem a atividade turística,
mobilizando todos os segmentos públicos e privados
para uma avaliação crítica e autocrítica do setor. Havia
a consciência de que esse seminário não produziria
um plano de execução governamental de turismo, mas
sim os instrumentos que determinassem aos Poderes
Executivo e Legislativo, bem como à iniciativa priva-
da, as diretrizes de ação turística, ou seja, uma legisla-
ção que apontasse os caminhos pelos quais tanto o
setor público quanto o privado deveriam se compor-
tar em relação ao turismo. Seria, pois, necessário re-
forçar a importância de rever e reelaborar as leis que
regiam, até então, a política de turismo do Estado.

Cabia aos participantes do evento estudar propos-
tas novas, socializando todas as informações e abrin-
do uma ampla discussão, o que evitaria a repetição do
processo que gerou uma lei tão controversa como o
Planitur/MG. A política de turismo, real e profunda,
deveria regular o patrimônio natural, histórico e cultu-
ral, a qualificação de recursos humanos, os recursos
econômico-financeiros, os incentivos fiscais, a estru-
tura organizacional do Estado e sua forma de articula-
ção com as demais áreas públicas e níveis de gover-
no, o papel do poder público e o da iniciativa priva-
da. Havia a consciência da necessidade de se fazer
uma legislação que abordasse os macrotemas relacio-
nados com o turismo de forma sintética e objetiva,
como é a legislação em várias partes do mundo.

A realização do Seminário Legislativo "Turismo:
Caminho das Minas" foi interpretada como uma opor-
tunidade estratégica que se abria ao setor para um
profundo e amplo reposicionamento da atividade tu-
rística em Minas Gerais, considerada como absoluta-
mente essencial e necessária. Foi também salientada
que a importância do evento não se restringia somen-
te à atividade turística em Minas Gerais, mas que o
mesmo poderia ser considerado um modelo a ser se-
guido por outros Estados do Brasil já que, pela primeira
vez, uma Assembléia Legislativa tinha a preocupação de
consultar os diversos agentes públicos e privados que
compõem o setor, na tentativa de consolidação de uma
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política estadual de turism057 •

A consciência dos parlamentares acerca dos pro-
blemas relativos ao setor cresceu à medida que os
trabalhos do seminário foram acontecendo. Era sabi-
do que, por melhor que fossem as propostas ali apon-
tadas, seu acatamento integral por parte dos parla-
mentares dependeria em muito da pressão do setor
junto aos políticos.

Durante a realização das reuniões das Comissões
Técnicas Interinstitucionais e dos grupos de trabalho
que sucederam a primeira fase do seminário, foi de-
tectada uma profunda afinidade conceitual e um con-
senso, do ponto de vista da participação dos setores
públicos e privados, com áreas sintonizadas com as
mesmas aflições, as mesmas expectativas e o mesmo
empenh058•

Alguns participantes reivindicaram que ficasse
registrada a forma democrática, transparente e
participativa com que foi conduzido o seminário. O
clima de descontração entre os participantes du-
rante as reuniões, quase que semanais, também foi
mencionado. Foram desenvolvidos trabalhos durante
os quais foi dada a oportunidade de se trocar idéias
e experiências que resultaram nas conclusões dos
grupos de trabalho. Representantes do setor públi-
ca também deram seu depoimento sobre a grande
sinergia sentida com a participação do setor priva-
do, sempre dentro de um objetivo comum e do foco
principal que era exatamente identificar e sugerir
medidas para o turism059.

Entretanto, apesar do ambiente de harmonia em
que ocorreram os trabalhos do seminário, alguns as-
suntos levantaram polêmicas durante a sessão da ple-
nária final. Nesse contexto, podem ser citadas algu-
mas questões relacionadas com a estrutura institucional
do turismo no Estado. Foi abordada a possibilidade
de fusão da empresa mineira de turismo (Turminas) e
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da Companhia Mineira de Promoções (Prominas/
Minascentro). Houve divergências tanto por parte do
governo, representado pelas referidas empresas, quanto
por representantes da iniciativa privada, leia-se União
Brasileira de Promotores de Feiras (Ubrafe) e Associa-
ção Comercial de Minas Gerais (ACM). Os argumen-
tos contra e a favor da fusão foram ressaltados por
ambas as partes, constando no documento final a pro-
posta de manutenção da autonomia das duas empre-
sas60. Todavia, houve a adesão da maioria em torno
de uma outra proposta que tratou da privatização da
gestão do Minascentro.

O tema relacionado com a composição do Con-
selho Estadual de Turismo (CET) também foi muito
debatido. Foram apresentadas duas propostas a res-
peito, ambas reivindicando o caráter deliberativo, a
forma paritária entre o governo e a iniciativa priva-
da e o assessoramento por câmaras setoriais, uma
sugerindo a nomeação de 10 membros61 e outra
com a sugestão de indicação de 14 membros62 para
compor o CET. Os argumentos de ambas foram apre-
sentados, sendo aprovada e incluída no documen-
to final a proposta de composição do Conselho com
10 membros.

Apesar dos pedidos de destaque para votação de
propostas repetitivas, polêmicas, contraditórias ou sim-
plesmente a serem rejeitadas, as conciliações em tor-.
no da aprovação do documento final pela plenária
ocorreram em um clima democrático e sem atropelar
o regulamento do seminário. As propostas aprovadas
e contidas no documento final, pela dimensão de suas
decisões e pela maciça e inédita mobilização do setor,
representam e equacionam inestimável contribuição
de todos os segmentos públicos e privados do turis-
mo ao seu aperfeiçoamento, reafirmando sua impor-
tância política como opção de desenvolvimento eco-
nômico e social em Minas Gerais63.
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TABElA 1
PROPORÇÃO DE DEMANDAS POR ITENS DO DOCUMENTO FINAL

Item Demandas

O/o

3 - POúTICA DE TIJRISMO EM MINAS GERAISAPÓS O ADVENTO DO
SEMINÁRIO LEGISlATIVO

Estrutura Institucional
Legislação
Diretrizes de Ação Política
Recursos Humanos
Incentivos e Recursos
Outras Propostas (incisos)
Total

13
7

10

9
15
35
89

15
8
11
10
17

39
100

TABELA 2
DISTRIBUIÇÃO DO RESULTADO DE IMPLEMENTAÇÃO DE DEMANDAS

POR ITEM DO DOCUMENTO FINAL

Item Demandas Demandas Não
Im lementadas Im lementadas

N° O/o N° O/o

Estrutura Institucional 08 62 05 38

Legislação 03 43 04 57

Diretrizes de Ação Política 08 80 02 20

Recursos Humanos 04 45 05 55

Incentivos e Recursos 06 40 09 60

Outras Propostas (incisos) 23 66 12 34

Fontes: Quadro I, Anexo I.

sultados satisfatórios, verificam-se diversas realizações.
As relacionadas com o primeiro são a melhoria da
estrutura viária de interesse turístico, a implantação de
projetos de sinalização turística urbana em alguns mu-
nicípios, a criação do Belo Horizonte Convention &
Visitors Bureau, o início da construção do Centro de
Exposição e Feiras de Belo Horizonte, dentre outras.
E, com o segundo, reformulações da estrutura
institucional do turismo com a reestruturação do Con-
selho Estadual de Turismo (CET), o fortalecimento da
Empresa Mineira de Turismo (Turminas) como órgão
executivo voltado para a implantação de programas
turísticos, a criação da Comissão do Legislativo sobre
Turismo, Indústria e Comércio, etc. Tais ações com-
provam os índices favoráveis de efetivação de deman-
das relativas a esses itens70.

Constata-se, ainda, na Tabela 2, que "Incentivos e
Recursos", apesar de ter sido um dos itens mais abor-
dados, foi o que obteve menor índice de
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A disposição dos dados apresentados logo em se-
guida, na Tabela 2, mostram os resultados acerca da
implementação ou não das demandas relativas aos
respectivos itens ou áreas de interesse contidos no
documento final do seminário.

Como pode ser observado, a metade dos itens
obteve resultados positivos superiores a 60%. O des-
taque maior é o item "Diretrizes de Ação Política",
com 80% de efetivação das demandas. Ações como o
estímulo à criação de Conselhos Municipais de Turis-
m066, criação de mecanismos para preservação do
acervo histórico, cultural e natural67, Programa de Qua-
lificação profissional para Área Cultural do Estado, ela-
boração de planos regionais voltados para o desen-
volvimento e viabilização da exploração econômica
do turism068, dentre outras, comprovam esse desem-
penho expressiva69.

Com relação aos itens "Outras Propostas" e "Estru-
tUra Institucional", com respectivos 66% e 62% de re-
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3.1 - ANÁIlSE DOS RESULTADOS DO SEMINÁRIo
LEGISlATIVO

Para a análise dos possíveis desdobramentos do
documento final do Seminário Legislativo "Turismo:
Caminho das Minas", tornou-se necessário estabele-
cer critérios para a classificação das propostas - de-
mandas - nele contidas, objetivando verificar a rela-
ção entre seus proponentes, a competência para sua
implementação e o seu resultada64• Assim, é possível
fazer um exame quantitativo e qualitativo. do impacto
do seminário no setor, passados, aproximadamente,
três anos da sua realização.

Para tanto, foi elaborado o Quadro I (Anexo D,
que traz todos esses dados de maneira esquematizada.
O quadro é dividido em seis itens básicos, os mesmos
constantes no documento final, cada qual com um
conjunto de demandas identificadas diretamente com
as respectivas áreas de interesse: a) Estrutura
Institucional, b) Legislação, c) Diretrizes de Ação Polí-
tica, d) Recursos Humanos, e) Incentivos e Recursos e
O Outras Propostas. Ao todo, estão contidas nesse
documento 55 demandas, mais um total de 35 incisos
constantes no último item, correspondentes a propos-
tas complementares ou genéricas65.

Apresentados na Tabela 1 abaixo, os itens revelam
os temas mais recorrentes, demonstrando a
proporcionalidade direta da demanda de ação por áreas
de interesse. Podemos verificar que, além das demandas
genéricas representadas pelo item "Outras Propostas"
(39010), os itens "Incentivos e Recursos" (17%) e "Estrutu-
ra Institucional" (15%) obtiveram os índices mais expres-
sivos de reivindicações. Os outros itens, "Diretrizes de
Ação Política" (11%), "Formação de Recursos Humanos"
00%) e "Legislação" (8%) apresentaram uma maior pro-
porção entre o número de demandas. Esses itens indi-
cam as áreas que despertaram grande intere~se por
reformulações no setor de turismo.
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Neste capítulo, os impactos provocados pela
implementação ou não das demandas advindas dos
eventos institucionais - seminário legislativo ou fórum
técnico - na política pública em discussão serão che-
cados empiricamente. Para tanto, foram estabelecidos
critérios que propiciam um exame qualitativo e quan-
titativo de seus resultados, configurando assim a ter-
ceira e última etapa dessa avaliação de políticas públi-
cas.

O documento final deve ser classificado objetivando
verificar a relação entre seus proponentes, a compe-
tência para implementação das demandas e os seus
resultados analisados após três anos da realização do
evento. Concomitantemente, uma pesquisa de avalia-
ção do evento deve ser efetuada com uma amostragem
significativa do universo de atores institucionais que
participaram de todo o processo de elaboração das
demandas dele decorrentes. Essa pesquisa avalia o
resultado do evento na ótica dos atores envolvidos.
Serão apontados os principais atores responsáveis pela
implementação das demandas, suas atuações, princi-
pais conflitos e metas por eles alcançadas para a polí-
tica pública em questão. Por fim, as conquistas e de-
safios do setor são expostos mediante uma análise do
impacto do evento na respectiva política pública.

Considerar-se-á como objeto de investigação o
conjunto de propostas contidas no documento final
do Seminário Legislativo "Turismo: Caminho das Mi-
nas", uma pesquisa de campo com os atores envolvi-
dos nesse evento específico e, por fim, uma avaliação
geral dos impactos produzidos pelo respectivo evento
na política estadual de turismo.
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TABELA 3
PROPORÇÃO DE DEMANDAS POR PROPONENTES

DO DOCUMENTO FINAL

Demandas

N° O/o

05 6

48 55

01 1

21 23

12 13

02 2

cio nadas com reivindicações ao poder públic076. Essa
tendência de reivindicações ao poder público é obser-
vada pelo conteúdo das propostas e suas relativas áreas,
que são afetas, na sua maioria, ao Estado, como poderá
ser observado nas análises das próximas tabelas.

Cada proposta aprovada no Seminário Legislativo
"Turismo: Caminho das Minas" foi classificada tam-
bém com base na competência, idéia que determina a
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mente, todos os temas de interesse abordados pelos
gru pos de trabalho do seminário obtiveram a maioria
de suas demandas implementadas. Essa tendência,
bastante expressiva, mostra a viabilidade alcançada
pelo conjunto generalizado das demandas, apontan-
do para a existência de uma convergência de interes-
ses para suas realizações.

Proponente Demandas Demandas Não
Implementadas Implementadas

N° % N° %

GT 1 - Patrimônio Histórico, Cultural e Natural 9 64 5 36

GT 2 - Facilidades, Equipamentos e Serviços 27 61 17 39

GT 3 - Formação de Recursos Humanos 4 57 3 43

GT 4 - Organização 7 54 6 46

GT 5/6 - Recursos e Incentivos 33 58 24 42
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Competência

Fonte: Quadro I, Anexo I.

Fonte: Quadro I, Anexo I.

TABELA 5
PROPORÇÃO DE DEMANDAS POR COMPETÊNCIA DE IMPLEMENTAÇÃO

TABELA 4
DISTRIBUIÇÃO DO RESULTADO DE IMPLEMENTAÇÃO DE DEMANDAS

POR PROPONENTE DO DOCUMENTO FINAL

Iniciativa Privada

Poder Executivo

Poder Legislativo

Poder Executivo / Iniciativa Privada

Poder Legislativo / Poder Executivo

P. Legislativo/ P. Executivo/ I. Privada

Coube principalmente aos GTs 1 (Patrimônio His-
tórico, Cultural e Natural) e 2 (Facilidades, Equipamen-
tos e Serviços), com 64% e 61%, respectivamente, o mai-
or destaque. Observa-se, ainda, que de 9 propostas apre-
sentadas pelo GT 1 e implementadas, do total de 14, 6
encontram-se incluídas no item "Diretrizes de Ação Po-
lítica", 2 no item "Estrutura Institucional" e 1 no item
"Legislação", todos com demandas, na sua maioria, rela-

maioria do setor privado, apresentaram demandas prin-
ipalmente com relação a mudanças na área de estru-c _

[Urainstitucional e diretrizes de ação política7) .
Como se pode verificar pela leitura da Tabela 4

abaixo, os dados são referentes à implementação ou
não das demandas apresentadas pelos proponentes
no documento final. Observa-se que, proporcional-

Demandas

N° %

14 10

44 33

7 5

13 10

57 42

uma legislação básica e compatível com a federal. Já o
item "Recursos Humanos" chama a atenção para a am-
pliação da oferta de cursos técnicos, superiores e de
pós-graduação, para a formação de profissionais na
área de turismo e a inserção do turismo no Programa
Estadual de Qualificação e Requalificação Profissio-
nal, constituindo-se em repercussões distintas e im-
portantes para o setor.

Após apresentadas por itens, as demandas cons-
tantes no documento final serão relacionadas com os
proponentes. Cada grupo de trabalho se ateve à abor-
dagem de um tema e, como proponentes72, apresen-
taram propostas, sendo que muitas receberam o en-
dosso de mais de um grupo, já que se tratavam de
áreas de interesse comum, o que gerou uma
sobreposição de proponentes por demandas, confor-
me ilustra a Tabela 3.
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de destaque quanto à apresentação de propostas e
reivindicações ao poder público. Por outro lado, os
GTs 5/6, além de tratarem, principalmente, de ques-
tões referentes a fontes de financiamento, investimen-
to e dotações de recursos no orçamento oficial, desper-
taram o interesse de seus componentes por demandas
nas áreas de legislação, estrutura institucional, dentre
outras74. Estes estavam representados, eqüitativamente,
tanto pelo setor público quanto pelo privado.

Chama a atenção também o perfil dos participan-
tes do GT 1, que tratou do tema "Patrimônio Históri-
co, Cultural e Natural". Constituído, na sua maioria,
pelo setor público, ativeram-se, principalmente, à apre-
sentação de propostas e reivindicações relacionadas
com áreas de responsabilidade direta do Estado. É
importante destacar que a maior concentração de par-
ticipantes institucionais foi no GT 4, que trabalhou
com o tema "Organização". Seus integrantes, na sua

implementação de demandas (40%). Um dos motivos
responsáveis foi a não-regulamentação do Fundo de
Assistência ao Turismo (Fastur) e a permanência con-
tínua de ínfima dotação orçamentária dos organismos
oficiais do Estado voltados para o turismo,
inviabilizando a maioria das demandas dessa área71.

Em relação aos itens "Legislação" (43%) e "Recur-
sos Humanos" (45%), embora não tenham atingido
um percentual mais expressivo do ponto de vista da
efetivação das suas proposições, quando apreciado o
conteúdo de seus resultados, revelam-se bastante sig-
nificativos. É interessante observar que, em relação à
"Legislação", pode-se destacar, como atributo princi-
pal do resultado favorável do seminário, a revogação
total do Plano Integrado para o Desenvolvimento do
Turismo em Minas Gerais (Planitur/MG), que foi subs-
tituído pelo Plano Mineiro de Turismo, composto de

Proponente
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GT 1 - Patrimônio Histórico, Cultural e Natural

GT 2 - Facilidades, Equipamentos e Serviços

GT 3 - Formação de Recursos Humanos

GT 4 - Organização

GT 5/6 - Recursos e Incentivos

Fonte: Quadro I, Anexo I.

Os GTs 5, de "Recursos", e 6, de "Incentivos", pela
consonância de seus temas, fundiram-se e trabalha-
ram em conjunto, apresentando 57 propostas (aí in-
cluídos os 35 incisos da proposta nº 55), ou seja, 42%
do totaF3. Em contrapartida, o Grupo 3, que tratou de
"Formação de Recursos Humanos", apresentou o me-
nor índice de demandas contidas no documento final ,
apenas 7 (5%) do total, como ilustra a Tabela 3.

Ressalta-se também, ainda segundo a Tabela 3, o
volume diferenciado de propostas por GTs, estabele-
cendo, conforme a área de interesse, uma maior ou
menor demanda por ação. Os GTs 2, 5 e 6, que trata-
ram, respectivamente, dos temas "Facilidades, Equi-
pamentos e Serviços" e "Incentivos e Recursos", gera-
ram uma maior quantidade de proposições. O perfil
dos participantes do GT 2 caracterizou-se, predomi-
nantemente, por pertencerem a áreas de atuação da
iniciativa privada, cabendo-lhes, por isso, um papel
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TABELA 6
DISTRIBUIÇÃO DO RESULTADO DE IMPLEMENTAÇÃO DE DEMANDAS POR COMPE1'ÊNCIA
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do total dos participantes da modalidade institucional,
com direito a voto na escolha das demandas apresen-
tadas no documento final do seminário.

A seleção dessa amostragem ocorreu de forma não
aleatória, atendendo a uma estratégia de considerar
os principais atores públicos e privados do turismo
em Minas Gerais, levando-se em consideração a mai-
or diversidade de representação de interesses no setor
e a disponibilidade dos mesmos para a realização desse
trabalho. Dos 26 atores que compõem a amostragem,
foram selecionados 13 instituições públicas - da ad-
ministração direta e indireta do Estado, aqui conside-
rados setor público -, 10 entidades de classe e 3 sindi-
catos, aqui tratados como setor privado.

A coleta de dados ocorreu pelo método de entre-
vista, com aplicação de questionário realizado pesso-
almente com os representantes institucionais que par-
ticiparam do seminário. O questionário foi subdividi-
do em 12 questões que tratam da avaliação do desem-
penho do evento, da Assembléia Legislativa do Esta-
do de Minas Gerais como órgão catalisador e promo-
tor da iniciativa, do conteúdo das demandas, da atua-
ção dos atores e dos resultados auferidos pelo semi-
nári083. Os dados coletados foram tabulados, questão
por questão, e os resultados foram objeto de análise,
conforme se verifica a seguir.

Constata-se um reconhecimento unânime, por parte
dos atores, da importância da experiência de partici-
pação no seminário legislativo em questão, tendo sido
este avaliado como positivo por 100% dos entrevista-
dos. A forma proposta pela Alemg, com a realização
desse evento para discussão dos problemas do setor,
foi considerada bastante positiva por 96,2% dos entre-
vistados84 .

Quanto à metodologia do seminário, envolvendo
a participação conjunta dos atores públicos e priva-
dos do turismo em Minas Gerais, foi ela considerada,
por 76,9% dos entrevistados, como fator colaborador
para que se obtivesse uma visão de todos os proble-
mas que envolvem o setor no Estado. A inserção do
Poder Legislativo no processo de reformulação da
política de turismo foi considerada de grande impor-
tância por 96,2% dos entrevistados. Os resultados prá-
ticos para o setor, decorrentes desse evento, foram
reconhecidos por 60% dos entrevistados, sendo que
outros 20% alegaram não possuir informações a res-
peito.

Para se verificar a opinião dos entrevistados acerca
dos resultados decorrentes do seminário, foram tam-
bém consideradas na avaliação as seis áreas de inte-
resse que correspondem aos itens do documento fi-
nal, como mostra o Quadro 11.
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Com o objetivo de fazer uma avaliação do Seminá-
rio Legislativo "Turismo: Caminho das Minas", foi rea-
lizada, aproximadamente três anos depois, uma pes-
quisa de campo com 26 dos 47 atores relevantes do
processo - entidades, sindicatos, associações, órgãos
e demais .instituições públicas e privadas que partici-
param do event082• Essa amostragem representa 55%

3.2 - A AVALIAÇÃODO SEMINÁRIO LEGISLATIVO
SOB A ÓTICA DOS ATORES ENVOLVIDOS
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As únicas duas demandas78 que poderiam envol-
rer OS Poderes Executivo e Legislativo e a iniciativa
privada, com competência de resolução conjunta, não
foram implementadas. Observa-se o fato de que o
envolvimento destes implica a convergência de inte-
re ses sobre o objeto das propostas, o que não ocor-
reu. -

Se de um lado o Poder Legislativo obteve o menor
rolume de demandas (a única proposta de sua com-
petência privativa foi quanto à criação de uma Comis-
ào de Turismo na Assembléia Legislativa de Minas
Gerais)7?j de outro foi o único que alcançou o índice
de 100% na implementação de sua atribuição, segui-
do pela iniciativa privada, com desempenho em torno
de 80%, como ilustra a Tabela 6 acima.

Em um balanço geral do resultado do Seminário
Legislativo "Turismo: Caminho das Minas", após apro-
ximadamente três anos de sua realização, constata-se
que a"maioria das demandas contidas no documento
final já foi implementada (52), ou seja, 58% do total,
contra 42%.ainda não implementadas (37) até o mo-
mento~ Esse resultado atesta o êxito de procedimen-
tos como esse, praticados pela Assembléia Legislativa
de Minas Gerais80.

O compromisso da Alemg não foi o de assumir
integralmente as demandas. Esta se comprometeu,
dentro ,de sua competência, a absorver as propostas
do doéLimento final no processo legislativo, além de
atuar politicamente, em conjunto com a Comissão de
Representação do seminário, naquilo que excedesse
suas atribuições. Nesse sentido, o objetivo do evento
foi alcançad08! .

Conforme a classificação para as análises realiza-
das, a implementação ou não das propostas apresenta
peculiaridades. Seus resultados são dinâmicos, visto
que essas ações remetem à política setorial de turismo
em Minas Gerais, que se encontra em pleno processo
de concretizàção. Isso significa que esses percentuais
ão mutáveis,' o que vem a interferir diretamente em
qualquer outra análise dos resultados do seminário.
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de investimento e às políticas governamentais.
Não obstante, verifica-se também, na Tabela 6 abai-

xo, que 31 das 61 demandas conferidas ao Estado
(51%), determinadas pelo seminário legislativo, foram
efetivadas. Ressalta-se a atuação conjunta do Poder
Executivo com a iniciativa privada, que obtiveram um
desempenho expressivo de 81% das propostas de Sua
competência implementadas. Essa parceria envolveu
uma sintonia de interesses, tendo em vista realizações
principalmente nas áreas de meio ambiente, na 'for-
mação e qualificação profissional, na expansão hote-
leira e na viabilização de centros de convenções, fei-
ras e exposições (Belo Horizonte, Ouro Preto e
Lambari), dentre outras.

Por outro lado, o mesmo sucesso não 'ocorreu
entre as demandas relacionadas com a competên-
cia de implementação conjunta d6s Poderes
Legislativo e Executivo. O fato justifica-se,pehcon-
teúdo polêmico, complexo, oneroso e' de :longo
prazo caracterizado pelas demandas que lhes fo-
ram atribuídas, tendo em vista a natureza das pro-
postas, como o aumento da cota de participação do
turismo nos recursos orçamentários do Estado, a
introdução do turismo em abordagem
multidisciplinar no ensino básico das' escolas pú-
blicas, a regulamentação dos jogos e cassinos. Em
contrapartida, essa parceria viabilizou outras deman-
das vitais, como a revogação do Planitur/MG e a
criação de mecanismos para restauração e conser-
vação do acervo histórico, cultural e natural do Es-
tado, dentre outras.

Fonte: Quadro I, Anexo 11.

Competência Demandas Demandas Não
Implementadas Implementadas

N° % N° %

Iniciativa Privada 04 80 01 20
Poder Executivo 25 52 23 '48
Poder Legislativo 01 100 00 O

Poder Executivo / Iniciativa Privada 17 81 04 19
Poder Legislativo / Poder Executivo 05 42 07 58
P. Legislativo/ P. Executivo/ I. Privada 00 O 02 100

extensão e os limites de atuação para implementação
das demandas no âmbito dos Poderes Legislativo e
Executivo e da iniciativa privada77.

Para tanto, foi tomado como referência básica pa-
recer técnico da Área de Consultoria Temática da As-
sembléia Legislativa de Minas Gerais. Nele, o aspecto
político foi mais considerado que o jurídico, uma vez
que se trata de um evento que envolve demandas ori-
ginadas de grupos sociais, catalisadas por um órgão
de poder eminentemente político. Considerando esse
enfoque, não seria conveniente reduzir os desdobra-
mentos do evento ao estrito limite da competência de
iniciativa, a qual restringe o poder de atuação, atribu-
indo-o a um úniCo ente.

O que se constata na Tabela 5 é que o maior índice
de competência para implementação das demandas
contidas no documento final do seminário coube ao
Poder Executivo (55%), à sua ação conjunta com a
iniciativa privada (23%) e com o Poder Legislativo
03%), recaindo-lhes assim, a maior responsabilidade
de ação. Pode-se verificar também que as atribuições
privativas do Poder Legislativo 0%), a iniciativa priva-
da (6%), seguido pela parceria destes com o Poder
Executivo (2%), obtiveram os menores índices de res-
ponsabilidade de ação.

As reivindicações ao Estado, exclusivamente aos
Poderes Executivo e Legislativo, representaram 69%,
ou seja, 61 do total de 89 propostas contidas no docu-
mento final. Isso fundamentado no fato de as deman-
das dizerem respeito à organização institucional, à le-
gislação estadual, às fontes de financiamento, às ações
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QUADRO 11
AVALIAÇÃO DO RESULTADO DO SEMINÁRIO
LEGISLATIVO POR ÁREA DE INTERESSE

Setor Privado Público Privado / Público

Grau de Freq. % Curo Freq. o/o Curo Freq. o/o Curo
Coesão

Alto 9 34,6 34,6 5 20,0 20,0 2 7,7 7,7

Médio 15 57,7 92,3 8 32,0 52,0 17 65,4 73,1

Baixo 1 3,8 96,2 9 36,0 88,0 7 26,9 100

Não houve 1 3,8 100 2 8,0 96,0 - - -

N/S - - - 1 4,0 100 - - -

demanda - obrigatoriedade dos guias de turismo nas
excursões aéreas - por 3,8% dos entrevistados, o que
não foi contemplado no documento final. Aproxima-
damente a metade dos entrevistados não respondeu,
não lembrava ou não sabia opinar sobre a questão.

Na avaliação dos entrevistados, foram levantados
os cinco atores que tiveram maior envolvimento, atu-
ação e influência na realização do seminário, salvo a
Alemg, que obteve reconhecimento generalizado pela
promoção do evento. O destaque coube à União Bra-
sileira de Promotores de Feiras (Ubrafe), considerada
por cerca de 61,5% dos entrevistados como a lideran-
ça mais importante e expressiva do seminário. A Ubrafe
coordenou os trabalhos da CTI "Facilidades, Equipa-
mentos e Serviços" e do respectivo grupo de trabalho
e secretariou a Comissão de Representação. Tanto essa
CTI quanto o GT 2 foram compostos, na sua maioria,
de representantes da iniciativa privada. O segmento
do turismo de negócios, de eventos e feiras, em fran-
ca ascensão no Estado, destacou-se principalmente por
meio da Ubrafe, que capitalizou suas demandas, tor-
nando-se, assim, seu principal articulador.
A Associação Brasileira de Indústria Hoteleira

(ABIH/MG) e a Turminas também se destacaram em
suas atuações no seminário, segundo 46,2% dos en-
trevistados. A ABIH/MG coordenou os trabalhos da
CTI "Incentivos", em conjunto com o Banco de De-
senvolvimento de Minas Gerais, coordenou o GT 5/6
"Recursos e Incentivos" e integrou a Comissão de Re-
presentação. O segmento dos hoteleiros é, reconheci-
damente, no setor de turismo, o maior receptor de
incentivos de todos os gêneros, e a sua contribuição
no evento se ateve, basicamente, a reivindicar maio-
res subsídios fiscais e financeiros ao Estado para
viabilização do setor como um todo, o que, obvia-
mente, interessou principalmente à iniciativa privada.
Já a Turminas foi considerada a voz ativa do governo
no evento e um dos principais atores, reivindicando
maior fortalecimento institucional para o turismo na
administração pública estadual.

Outro ator, indicado por 34,6% dos entrevistados,
foi a Associação Brasileira de Agentes de Viagem
(ABAV/MG). A ABAV/MG esteve presente em pratica-
mente todas as CTIs e GTs e integrou também a Co-
missão de Representação do seminário. Os agentes de
viagem compõem um dos segmentos estratégicos de
prestação de serviços no setor de turismo, predomi-
nante na iniciativa privada.

Logo em seguida, encontram-se a Federação das
Indústrias de Minas Gerais (Fiemg) e a Associação Co-
mercial de Minas Gerais (ACM), com 26,9% das indi-
cações. A Fiemg coordenou a Comissão de Represen-
tação e, por intermédio de sua Câmara de Indústria
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Não obstante, analisando dentre os participantes
in titucionais do evento, constata-se a ausência no setor
de turismo de movimentos sociais, ideológicos, den-
[re outros, contribuindo, assim, para um maior
compartilhamento de argumentos e preferências entre
o atores relevantes do processo, minorando, dessa
forma, os conflitos. Isso favorece a formação de um
consenso em tomo das demandas mais viáveis.
O posicionamento dos atores públicos com rela-

ção aos atores privados durante o seminário teve al-
gumas diferenças significativas, segundo 65,4% dos
entrevistados. Esse fato pode ser caracterizado pela
natureza dos atores - públicos e privados -, numa
nítida divisão de áreas, o que não resultou no impedi-
mento da viabilização de um consenso possível. Po-
demos ilustrar esse fato pelas questões relacionadas
com a estrutura institucional do turismo no Estado,
como a possibilidade de fusão da Turminas com a
Prominas/Minascentro, a composição dos membros no
Conselho Estadual de Turismo, dentre outras, em que,
apesar de polêmicas, chegou-se a um termo
consensual.
As demandas do documento final consideradas mais

importantes pelos entrevistados foram a reestruturação
do Conselho Estadual de Turismo (26%) e a criação
da Secretaria de Estado de Turismo (26%), seguidas
pela revogação do Plano Integrado para o Desenvol-
vimento do Turismo em Minas Gerais - Planitur/MG
(19,2%). Pode-se constatar também que foi apontada,
principalmente pelo setor privado, a necessidade da
criação de uma Comissão do Legislativo sobre Turis-
mo (7,7%).
Quanto às propostas do documento final ainda não

implementadas, 26,9% dos entrevistados consideraram
o financiamento da política de turismo, principalmen-
te a regulamentação do Fundo de Amparo ao Turismo
(Fastur) , como essencial para o setor. Destacam-se tam-
bém o aumento da cota de participação do turismo na
dotação orçamentária anual do Estado, demanda
reivindicada por parte do setor público (11,5%), e a
criação da Secretaria de Estado de Turismo para o for-
talecimento institucional do setor (7,7%), que não fo-
ram implementadas. Segundo a avaliação dos entre-
vistados, o desinteresse por implementar tais deman-
das é devido à falta de vontade política do governo e
à carência de recursos financeiros por parte do Esta-
do. Ressalta-se, ainda, que cerca de 1.4 dos entrevista-
dos alegaram não acompanhar e não ter informações
sobre os resultados do seminário.
Segundo 42,3% dos entrevistados, não houve pro-

posta que fosse importante ou estratégica para o turis-
mo em Minas Gerais que tivesse ficado fora do docu-
mento final do seminário. Foi levantada apenas uma
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cursos Humanos", "Diretrizes de Ação Política" e "Ou-
tras Áreas".
A leitura do Quadro III, abaixo, permite constatar

que parcela expressiva dos entrevistados, 92,3%, consi-
derou as demandas do setor privado com um grau de
coesão médio alto, ou seja, a existência de um nível
elevado de convergência de interesses. E'ntre o setor
público, o grau de coesão foi considerado médio baixo
por 68%. Chama a atenção também o percentual signifi-
cativo de 92,3% que considerou médio baixo o grau de
coesão envolvendo os dois setores. Essa média alcançada
entre os principais protagonistas do seminário (governo
e empresários) justifica-se pela dinâmica de interação
construída durante o evento e pela polaridade dos ato-
res, envolvendo, de um lado, representantes do setor
público e, do outro lado, do setor privado.

QUADROm
GRAU DE COESÃO ENTRE OS PARTICIPANTES

Área Institucional Legislativa Diretrizes de Recursos -Incentivos e Outras
Ação Política Humanos Recursos Áreas

Conceito Freq. % Cum Freq 0/0 Cum Freq. o/o Cum Freq % Cum Freq 0/0 Cum Freq. 0/0 Cum

Muito Bom 6 23,1 23,1 10 38,5 38,5 3 11,5 11,5 6 23,1 23,1 1 3,8 3,8 - - -
Bom 9 34,6 57,7 6 23,1 61,5 8 30,8 42,3 8 30,8 53,8 3 11,5 15,4 8 32,0 32,0

Regular 5 19,2 76,9 6 23,1 84,6 8 30,8 73,1 5 19,2 73,1 5 19,2 34,6 6 24,0 56,0

Ruim 1 3,8 80,8 - - 84,6 2 7,7 80,8 - - 73,1 7 26,9 61,5 2 8,0 64,0

Não Houve 1 3,8 84,6 - - 84,6 - - 80,8 - - 73,1 5 19,2 80,8 3 12,0 76,0
Não Sabe 4 15,4 100 4 15,4 100 5 19,2 100 7 26,9 100 5 19,2 100 6 24,0 100

A maioria dos entrevistados considerou melho-
res os resultados das áreas "Institucional" ,
"Legislativa" e de "Recursos Humanos", todas com
percentual de avaliação positiva acima de 50%. A
área de "Incentivos e Recursos" obteve a pior avali-
ação, ou seja, 46,1% dos entrevistados considera-
ram os resultados ruins ou inexistentes. Nesse as-
pecto, essa avaliação negativa foi compartilhada de
forma equiparada entre o setor público e o priva-
do. As demais, tratadas como "Outras Áreas" tam-
bém tiveram uma avaliação negativa, de 44%: prin-
cipalmente por parte do setor privado.

Chama a atenção o número significativo, cerca de
% dos entrevistados, que alegou não possuir informa-
ções a respeito dos resultados do seminário legislativo,
principalmente sobre as áreas de "Formação de Re-
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do Turismo, montou um aparato técnico-operacional
para dar suporte aos trabalhos de todas as CTIs e partici-
pou de todos os GTs. Por sua vez, a ACM integrou a
Comissão de Representação e também atuou em todas
as CTIs e em todos os GTs. À sua frente, estava o presi-
dente do Conselho Empresarial de Turismo, empresário
do segmento de transporte aéreo, área-meio do setor
cardcterizada pela atuação da iniciativa privada.

Dessa forma, podemos constatar o predomínio de
segmentos estratégicos e essenciais na promoção e
comercialização do turismo, caracterizados pela inici-
ativa privada e que se destacaram na atuação e na
liderança do setor nos trabalhos do seminário. Do lado
oficial, coube à Turminas e à extinta Secretaria de Es-
portes, Lazer e Turismo (única representante do setor
público a integrar a Comissão de Representação) de-
sempenhar um papel central nas discussões sobre a ne-
cessidade da reformulação institucional do turismo para
o seu fortalecimento na administração pública estadual.

3.3 - A ATUAL POúTICA DE TIJRISMO EM MINAS
GERAIS

Com o advento do Seminário Legislativo "Turis-
mo: Caminho das Minas", uma nova perspectiva para
o turismo começou a ser introduzida por várias ações
decorrentes desse evento, que tornou-se um "ine-
gável divisor cronológico da história turística em
Minas Gerais"8s. Um novo cenário para a política
de turismo passou então a ser vislumbrado, trazen-
do conquistas e possibilidades. O seminário foi fun-
damental para o levantamento de novos preceitos,
incorporados às propostas apresentadas no docu-
mento final, que vêm gerando conseqüências práti-
cas para o turismo. Obviamente, a implementação
de algumas dessas propostas tem esbarrado em cons-
trangimentos de diversas ordens, impossibilitando
sua efetivação, tanto na esfera pública quanto na
privada.

Atendendo à premissa de conciliação das estrutu-
ras institucionais, o turismo em Minas Gerais retornou
ao seu lugar de origem na Secretaria da Indústria,
Comércio e Turismd6 , acompanhando a estrutura, em
nível federal, do Ministério da Indústria, Comércio e
Turismo. Apesar de reivindicada, aprovada e constar
no documento final, a Secretaria de Estado de Turis-
mo não foi implementada. A inexistência de um Mi-
nistério específico do turismo inviabilizou a criação
de uma Secretaria estadual só para o setor. O argu-
mento do governo mineiro foi respaldado pelo pro-
pósito preponderante de compatibilização da legisla-
ção estadual referente ao turismo com a legislação
federal do setor, reivindicada também no seminário.
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A Alemg, atendendo a demanda do seminário, na
reformulação do seu Regimento Interno, em 199
desmembrou o turismo da Comissão de Educação'
Cultura, Desporto e Lazer, que passou a integrar um~
nova Comissão, a de Turismo, Indústria e Comércio
acompanhando a forma adotada pela Câmara dos De~
putados.

Como resultado também do semmano, o Plano
Integrado para o Desenvolvimento do Turismo em Mi-
nas Gerais foi revogado, dando lugar a uma nova le-
gislação de turismo que foi elaborada segundo os pre-
ceitos contidos no documento final e aprovada pela
Assembléia Legislativa, sendo sancionada pelo gover-
nador. Dessa forma, dois mecanismos importantes, o
Plano Mineiro de Turismd7 e o Conselho Estadual de
Turism088, são completamente reestruturados.

O Plano Mineiro de Turismo tem como princípios
básicos a valorização e a preservação do patrimônio
histórico, cultural e natural, a integração e o desenvol-
vimento econômico e social das diversas regiões do
Estado, a projeção de Minas Gerais no Brasil e no
exterior, a promoção do homem e o desenvolvimento
do turismo interno. Dentre os objetivos que passaram
a definir e orientar a implementação da política esta-
dual para o setor, segundo o Plano, destaca-se o estí-
mulo à municipalização do turismo, com ênfase na
integração regional por via da descentralização dos
processos de planejamento e gerenciamento das ati-
vidades89. Este objetivo vem de encontro às diretrizes
traçadas pelo governo federal com o Programa Nacio-
nal de Municipalização do Turismo, implantado a par-
tir de 199590.

Pela primeira vez, são contemplados, em uma le-
gislação estadual, os limites de atuação do poder pú-
blico e da iniciativa privada. Essa demanda fixa nor-
mas regulatórias, estabelecendo o papel e a função de
cada um. De um lado, cabe ao Estado concentrar suas
ações no planejamento global, na definição das prio-
ridades, no fomento ao desenvolvimento, na adminis-
tração de recursos e incentivos, na promoção
institucional e na coordenação geral e fiscalização das
atividades do setor de turismo. Por outro lado, cabe à
iniciativa privada atuar na exploração dos empreendi-
mentos e na prestação dos serviços de turismo. Cons-
tata-se, dessa forma, a nítida divisão de atuação entre
o Estado regulador e a iniciativa privada.

Ao contrário das legislações de turismo anteriores,
quando a alocação de recursos públicos estaduais ne-
cessários à execução das ações previstas era
especificada nas propostas orçamentárias de cada exer-
cíci091 , a nova legislação define, em artigo específico,
as fontes para custeio de despesas para sua' execu-
ção92. Entretanto, o Fastur, principal fonte de financi-

jan-mar/99

menta da política de turismo, não foi regulamenta-
do. Sendo assim, a política estadual de turismo é pre-
'udicada pela falta de definição de recursos para fi-
I d' I .nanciar os lversos p anos, programas e proJetos que

- 93
;I compoem .

A partir dessa legislação, o Estado passa a
implementar ações para o turismo por meio de políti-
ca específicas94. A participação dos órgãos e das en-
lidades afins da administração estadual, dos municípi-
o e da iniciativa privada passa à coordenação da
Turminas, que assume o poder de formulação, coor-
denação e implementação do Plano Mineiro de Turis-
mo. O Instituto de Desenvolvimento Industrial de Mi-
nas Gerais (INDI), como órgão responsável pela polí-
lica de desenvolvimento industrial do Estado, passa a
er responsável também pela identificação de novos
pólos turísticos, pelo estudo dos equipamentos turísti-
COS existentes e pelo estabelecimento de novos conta-
toS para atrair mais investimentos para o setor. A Se-
cretaria de Estado da Indústria, Comércio e Turismo
ficou incumbida apenas de dar suporte técnico e ad-
ministrativo ao Conselho Estadual de Turismo.

O CET, por meio de nova legislação, passa a inte-
grar a estrutura orgânica da Secretaria da Indústria,
Comércio e Turism09s, mantendo-se como órgão
colegiado deliberativo, com poderes para formular a
política estadual do setor, acompanhar sua execução,
fixar prioridades e ordenar a captação e aplicação de
recursos96. Além disso, o CET passa a deliberar sobre
as propostas e programas regionais de apoio e incen-
tivo ao turismo como atividade econômica, social e
cultural, bem como a oferecer sugestões sobre as cam-
panhas de divulgação, conscientização e defesa do
patrimônio turístico.

Essa nova legislação específica, em nível do Conse-
lho Estadual de Turismo, estabelece a paridade, toman-
do-se um mecanismo mais democrático e eficiente na
participação, tanto do setor governamental quanto do
não governamental97. Institui também, para o seu
assessoramento, câmaras setoriais integradas por repre-
entantes dos diversos segmentos da iniciativa privada
relacionados com a atividade turística para produzir sub-

jan-mar/99

sídios técnicos capazes de torná-lo mais ágil e atuante.
Houve a redução do número de seus componen-

tes de 34 para 12 membros, que representam,
paritariamente, o poder público e a sociedade civil
organizada vinculada ao turism098 . Essa reestruturação
do CET foi alvo de muitas reivindicações durante o
seminário legislativo e apenas destoou do contido nas
propostas do documento final no que se refere ao
número de seus componentes e à alternância de man-
datos de sua presidência, entre representantes da ini-
ciativa privada e do governo. Ressalta-se com isso um
fomento ao estímulo para a criação de Conselhos
Municipais de Turismo nos municípios com potencial
turístic099 .

As medidas institucionalizadas que entraram em
vigor a partir do seminário legislativo sobre o turismo
fixam normas regulatórias com benefícios bastante
abrangentes. Cabe assinalar o caráter eminentemente
regula tório das políticas demandadas pelos participan-
tes do seminário. A dinâmica de interação
institucionalizada por eventos dessa natureza institui
a "produção do consenso quanto aos parâmetros bá-
sicos de organização da política, já que, dadas as dife-
rentes preferências manifestadas pelos diversos ato-
res, torna-se difícil acordar uma pauta substantiva ori-
entada para a produção de políticas distributivas e
redistributivas" (ANASTASIA, 1997).

Dessa forma, a ação do Poder Legislativo foi deci-
siva para sinalizar uma nova etapa para o turismo em
Minas Gerais, quando uma leitura detalhada das defi-
ciências e possibilidades de uma política para o setor
pôde ser compartilhada democraticamente, confirman-
do a "capacidade do Legislativo em traduzir tais de-
mandas em políticas" (ANASTASIA, 1997). Por outro
lado, coube ao Poder Executivo grande parcela de
responsabilidade na consecução de realização das de-
mandas emanadas pelo seminário legislativo. A inicia-
tiva privada, por conseguinte, desempenhou impor-
tante papel em relação a suas atribuições, concreti-
zando a grande maioria das demandas de sua compe-
tência e atuando também, com sucesso, em conjunto
com o setor público.
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CONCLUSÃO

Com a realização da primeira etapa da avaliação
de políticas públicas pelo Poder Legislativo, proposta
neste trabalho, foi constatado que a origem da políti-
ca de turismo em Minas Gerais sobreveio a partir das
Constituições Federal e Estadual, no final dos anos 80.
Os procedimentos institucionais, políticos e legais daí
decorrentes, adotados pelo governo estadual, contra-
riaram as expectativas por não gerar resultados práti-
cos. A política estadual de turismo configurou-se em
uma legislação inaplicável e inoperante. Esse cenário
caracterizava-se pela preponderância do Poder Exe-
cutivo estadual no processo de formulação e
implementação de políticas públicas, pela falta de
mobilização dos diversos segmentos da sociedade re-
lacionadas com o setor e pela ausência de participa-
ção da Assembléia Legislativa do Estado de Minas Ge-
rais na deliberação e fiscalização das políticas públi-
cas praticadas no Estado.

No período posterior à consolidação das Constitui-
ções, além das transformações de caráter institucional
praticadas na Assembléia, um processo gradual de au-
mento da autonomia do Legislativo instaurou-se, com
a retomada de suas prerrogativas de fiscalização dos
atos do Poder Executivo estadual, principalmente com
relação à implementação das políticas governamen-
tais desenvolvidas no Estado. Com essa nova postura
do Poder Legislativo, é incorporada a participação dos
cidadãos nos seus trabalhos, evidenciando um acesso
mais democrático e legítimo na discussão, produção e
reformulação de políticas públicasloo.

A realização da segunda etapa da avaliação pro-
posta é baseada no processo de organização, pela
Alemg, de demandas advindas da sociedade civil e de
instituições públicas e privadas relacionadas com de-
terminadas políticas públicas. Sendo assim, os espa-
ços públicos apropriados para organização de um con-
senso entre diferentes interesses são os seminários
legislativos ou os fóruns técnicos. Estes eventos
institucionais expressam o incremento dos graus de
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legitimidade da instituição para deliberação e fiscali-
zação de políticas públicas.

O Seminário Legislativo "Turismo: Caminho das Mi-
nas" confirmou que esses eventos são dotados de uma
dinâmica que permite aos participantes atuar e acom-
panhar todo o processo de formulação da legislação
referente ao tema proposto. As preferências dos di-
versos atores foram tratadas em seus aspectos técni-
cos e políticos pelas Comissões Técnicas
Interinstitucionais, pelos grupos de trabalho e pela Co-
missão de Representação, compostos dos próprios
participantes. O setor de turismo teve a oportunidade
de, com a mobilização de todos os segmentos que o
compõem, conhecer as preferências uns dos outros,
adquirir informações sobre os recursos políticos e ma-
teriais de que dispõem seus diversos segmentos e apre-
sentar propostas para a política estadual de turismo.
Enfrentaram o desafio de construir um consenso que
constitui as demandas do documento final resultan-
do no processo que conciliou preferência~ e gerou
resoluções políticas. 101

A terceira e última etapa dessa proposta de avalia-
ção verificou, cerca de três anos depois da realização
do Seminário Legislativo "Turismo: Caminho das Mi-
nas", seus resultados concretos, ou seja, as demandas
implementadas e o seu impacto na política estadual
de turismo. Para isso, foi feita uma averiguação do
resultado de uma a uma das propostas contidas no
documento final com os principais proponentes e res-
ponsáveis por sua implementação. Conforme os da-
dos obtidos, ficou constatado que todo~ os propo-
nentes, ou seja, os grupos de trabalho, tiveram a mai-
oria de suas demandas implementadas. Essa viabilida-
de alcançada pelo conjunto generalizado das deman-
das informa uma convergência de interesses para suas
realizações. A análise dos resultados aponta também
que o poder público foi alvo do maior número de
reivindicações e que mais da metade delas já foi efeti-
vada. A sintonia de interesses favoreceu a viabilidade
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da atuação conjunta do Poder Executivo com a inicia-
tiva privada na implementação de algumas demandas.
Re salta-se, também, o desempenho positivo das atri-
buições privativas do Poder Legislativo e da iniciativa
privada102• Por fim, a maioria das demandas contidas
no documento final foi implementada, ou seja, 58%
delas. Essas demandas são dirigidas, na sua maioria, à
"definição das atribuições e competências dos dife-
rentes atores envolvidos na elaboração, execução, usu-
fruto e controle da política"I03 .
Simultaneamente, uma pesquisa de campo foi rea-

lizada com uma amostragem representativa dos parti-
cipantes do seminário. Houve o reconhecimento ge-
ral dos entrevistados de que a inserção do Poder
Legislativo no processo de reformulação da política
de turismo foi responsável por resultados práticos fa-
voráveis ao setor. A Alemg teve a aprovação dos par-
ticipantes pela iniciativa de realização do evento e sua
dinâmica foi considerada de grande importância 104 .

As principais demandas, segundo os entrevistados,
foram atendidas, apesar de algumas consideradas es-
senciais ainda não terem sido implementadas, confor-
me referências anteriores. Com essa pesquisa, foram
detectadas as lideranças estratégicas do turismo no pro-
cesso de realização e condução do evento. Foi cons-
tatado um grau mediano de coesão entre os principais
protagonistas do seminário, o que, em parte, foi favo-
recido pela ausência no setor de turismo de movi-
mentos sociais, ideológicos, dentre outros, minoran-
do, dessa forma, os conflitos e favorecendo, por con-
seguinte, a formação do consenso em torno de de-
mandas mais viáveis.
Entretanto, foi detectado um percentual significati-

vo de participantes que alegaram falta de informação
dos resultados posteriores ao seminário e seu impacto
no setor de turismo. Diante disso, seria importante
que a Comissão de Representação, além de suas atri-
buições já citadas anteriormente, tivesse também o pa-
pel de acompanhar e informar os participantes dos
eventos acerca dos desdobramentos do documento
final. Assim, essa Comissão passaria a monitorar, após
cada evento, seu andamento junto, por exemplo, com
as Comissões Legislativas pertinentes ao tema, infor-
mando seus participantes sobre os acontecimentos e
convocando-os, sempre que necessário, para partici-
par de reuniões e atos relacionados com demandas
reivindicadas pelo setorlOS• Isso faria com que todos
se mantivessem mais informados sobre os resultados
posteriores ao evento.
Com tudo isso, o Poder Legislativo não só propõe

POlíticas públicas ao Executivo, como oferece condi-
Ções para que elas possam ser discutidas, avaliadas e
fiscalizadas por meio de um processo interativo com a
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sociedade. A Alemg, com a realização desses eventos
institucionais, mostra que é possível produzir e
reformular políticas a partir de demandas mais
universalistas e com benefícios amplos. O Poder
Legislativo passa a constituir-se em locus institucional,
mais autônomo e legítimo para, por meio da dinâmica
de interação entre os participantes dos eventos
institucionais, conduzir a formulação de demandas e
a busca de soluções para a efetivação e implementação
de políticas regulatórias com benefícios dispersos106.

A realização de avaliações de políticas públicas pelo
Poder Legislativo por essas novas modalidades
institucionais constitui um avanço, porque possibilita,
por meio da formação do consenso construído na
interação de importantes segmentos organizados da
sociedade, de um lado, a deliberação de leis mais con-
sistentes com preferências coletivas, e do outro lado,
a avaliação e fiscalização das políticas públicas de ma-
neira interativa.
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23 órgãos e entidades da administração pública estadual,
de acordo com a competência de cada um.

27 Lei nº 11.477, de 2 de junho de 1994.

28 Assim era a composição do CET: "o secretário de Estado
de Esportes, Lazer e Turismo como presidente, a vice-pre-
sidência ocupada pelo presidente da Turminas, cabendo-
lhe as funções executivas, os secretários adjuntos das Se-
cretarias de Estado do Planejamento e Coordenação Ge-
rai; da Fazenda; da Cultura; de Indústria e Comércio; de
Comunicação Social; de Transportes e Obras Públicas; de
Ciência, Tecnologia e Meio Ambiente; do Trabalho e Ação
Social. Também faziam parte de sua composição os titula-
res do Instituto Estadual do Patrimônio Histórico e Artístico
(Iepha/MG); da Fundação Estadual do Meio Ambiente
(Feam), do Instituto Estadual de Florestas (IEF); da Univer-
sidade do Estado de Minas Gerais (Uemg); da Companhia
Energética de Minas Gerais (Cemig); do Instituto de De-
senvolvimento Industrial de Minas Gerais (Indi) ; além de
um representante da Federação das Indústrias do Estado
de Minas Gerais (Fiemg) , da Associação Comercial de
Minas Gerais (ACM), da Associação Brasileira de Indústria
Hoteleira (ABIH), da Associação Brasileira das Empresas
de Entretenimento e Lazer (Abrasei); da Associação Brasi-
leira dos Jornalistas e Escritores de Turismo (Abrajet), da
Associação Brasileira de Agências de Viagens (Abav), da
Associação de Guias Especializados de Turismo do Brasil
(Agturb), da Federação do Comércio do Estado de Minas
Gerais, da Federação dos Clubes de Diretores Lojistas do
Estado de Minas Gerais; da Associação Mineira de Municí-
pios (AMM); da União Brasileira de Promotores de Feiras
(Ubrafe); do Sindicato das Empresas de Transportes de Pas-
sageiros de Minas Gerais (Sindpas); 1 representante da
Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais e 5 re-
presentantes da comunidade." Conforme art. 4º da Lei nº
11.477, de 2 de junho de 1994.

29 Determinado pelo inciso VI do art. 243 da Constituição
estadual e criado pela Lei nº 11.520, de 14 de julho de 1994.

30 Conforme assegura o art. 4º da Lei nO 11.520, de 14 de
julho de 1994, são recursos do Fastur: "I) retorno de bene-
fícios fiscais concedidos por meio de lei, com base no pa-
rágrafo único do artigo 243 da Constituição do Estado; 11)
recursos dos orçamentos fiscais da União, do Estado e de
Municípios; 111)recursos provenientes de operações de cré-
dito interno e externo de que o Estado seja mutuário, des-
tinados a aplicação no Planitur/MG; IV) receita proveniente
da cobrança de taxas e emolumentos pelo exercício das
responsabilidades do Estado no setor de turismo; V) retor-
nos relativos a encargos de financiamentos concedidos pelo
Fundo; VI) resultado de aplicações financeiras de disponi-
bilidades temporárias; VII) doações e recursos de outras
origens".

31 O Fastur é composto também de um grupo coordenador
com representantes dos seguintes órgãos e entidades: Se-
cretaria de Estado da Fazenda; Secretaria de Estado do
Planejamento e Coordenação Geral; Secretaria de Estado
de Indústria e Comércio; Secretaria de Estado de Espor-
tes, Lazer e Turismo; Banco de Desenvolvimento de Minas
Gerais (BDMG); Conselho Estadual de Turismo (CET); Em-
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4 ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA, Participação Política. p.
19-21.
5 LIMA JÚNIOR, Olavo Brasil de & CAMARGOS, Malco
Braga, O Legislativo Mineiro: Democratização, Perfil
sociopolítico e Decisões Legislativas (1983/1998), p. 171-
2; e Fátima ANASTASIA op. cit.

16ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA, Participação Política, p. 22;
e Fátima ANASTASIA, op. cit.

17Resolução nº 5.176, publicada no Minas Gerais de 7/11/
97,que dispõe sobre o Regimento Interno da Alemg, atual-
menteem vigor.

18Essa iniciativa tem como "objetivo evitar que um deputa-
do (...) [capitalize] os dividendos do esforço institucional
realizado no seminário e afetando negativamente sua legi-
timidade na instituição, bem como o respaldo da Casa à
proposição". Fátima ANASTASIA, op. cit.

19"As políticas regulatórias distinguem-se das distributivas
pelo fato de não serem passíveis de desagregação, suas
decisões são tomadas com base em regras gerais, inte-
grando-se, em padrões legais mais amplos." Tradução de
André Villalobos, do texto de T. LOWI Distribuition,
regulation, redistribuion: the functions of govemment.

20 Conforme o art. 180, Princípios Gerais da Atividade Eco-
nômica, Título VII, Capítulo I da Ordem Econômica e Fi.
nanceira da Constituição Federal.

21 Conforme o art. 242 do Capítulo 11da Ordem Econômica,
Seção 111do Turismo da Constituição do Estado de Minas
Gerais.

22 Conforme inciso I do art. 243 do Capítulo 11da Ordem
Econômica, Seção 111do Turismo da Constituição do Esta-
do de Minas Gerais.

23 Lei nº 11.483, de 8 de junho de 1994.

24 Estabeleceram-se como diretrizes para o Planitur/MG a
execução dos seguintes subprogramas: "1) Inventariação,
Restauração e Preservação do Patrimônio Histórico e Ar-
tístico; 2) Inventariação, Recuperação e Conservação do
Patrimônio Natural; 3) Inventariação, Organização e Incen-
tivode Eventos Turísticos; 4) Inventariação, Incentivo e Pro-
teção do Artesanato Mineiro; 5) Pesquisa das Tendências
de Demanda Turística; 6) Formação e Aperfeiçoamento de
Recursos Humanos; 7) Adequação da infra-estrutura; 8) Am-
pliação do Potencial Receptivo e Estímulo à Implantação
de Novos Pólos Turísticos; 9) Incentivo ao Turismo Social;
10) Calendários de Eventos Turísticos; 11) Divulgação do
Produto Turístico; e12) Coordenação, Acompanhamento e
Avaliação da Política de Turismo". Conforme Anexo da Lei
nº 11.483, de 8 de junho de 1994.

25Foi estabelecido pela Lei nº 11.483, de 8 de junho de 1994,
que instituiu o Planitur/MG, em seu art. 7º, o envolvimento
de 17 órgãos públicos da administração direta e indireta do
Estado na elaboração dos subprogramas citados anterior-
mente.

26Conforme se referem o art. 8º e o Anexo da Lei nº 11.483,
de 8 de junho de 1994, a execução dos subprogramas do
Planitur/MG, descritos anteriormente, estaria submetida a
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5 "As políticas distributivas caracterizam-se pela facilidade
com que podem ser desagregadas e seus recursos dis-
pensados de forma atomizada a unidades isoladas, se
obediência a qualquer critério mais geral e universalista.~
'patronagem' ou 'clientelismo', no sentido mais pleno des-
sas expressões, podem ser aqui considerados como sinô-
nimo de 'distributivo'. " Tradução de André Villalobos, do
texto de T LOWI Distribuition, regulation, redistribuion: the
functions of government.

6 '.'Como exemplos das alterações no plano da organização
Interna da Alemg, podem ser citados: a profissionalização
do recrutamento do pessoal permanente, por meio da rea-
lização de concursos públicos competitivos; o treinamento
~ntensi~o e constante de seus servidores, com a criação,
inclUSive, da Escola do Legislativo; o processo de
informatização da Casa; a restruturação de departamen-
tos, secretarias, gerências e a criação de novos órgãos
tais como a Gerência de Projetos Institucionais, a Secreta:
ria de Comunicação Institucional, o Centro de Atendimento
ao Cidadão, a Secretaria de Projetos Especiais e o Comitê
Deliberativo de Comunicação Institucional." Fátima
ANASTASIA, Mudança institucional e democracia - A ex-
periência da Assembléia Legislativa de Minas Gerais, 1997.

7 Conferir ANASTASIA (1997) para reconstituição, descrição
e análise do processo no qual foram produzidas essas mu-
danças institucionais na Alemg.

8 Conforme apresentação da edição de 1993 da Resolução
nº 5.065, de 7 de junho de 1990, que dispõe sobre o Regi-
mento Interno da Alemg.

9 Observados o art. 60, 9 2º, inciso 111,da Constituição Esta-
dual; o Capítulo XI: Da Audiência Pública. Art. 151 do Regi-
mento Interno; a Resolução da Alemg nº 5.117, de 14 de
julho de 1992; dentre outros.

10 "Dentre as modalidades de interlocução com a socieda-
de, os ciclos de debates cumprem uma função mais infor-
mativa, não resultando, como ocorre nas demais, em pro-
posições dirigidas ao processo legislativo." Fátima
ANASTASIA, op. cit.

11 Instituídos pelas das Deliberações da Mesa nOs 720/91 e
944/93. Em ambas estão contidas as disposições que re-
gulam seu funcionamento.

12 Os principais objetivos dos seminários legislativos são:
"promover maior integração entre o Legislativo e a socie-
dade; subsidiar, com maior legitimidade e consistência, a
elaboração de projetos relevantes para o Estado; fortale-
cer o exercício da cidadania; aumentar o comprometimen-
to dos órgãos públicos com as reivindicações da popula-
ção; criar um ambiente político mais favorável à organiza-
ção da sociedade civil; democratizar o instituto do lobby
pelo acolhimento de demandas e opiniões dos diversos seg-
mentos sociais". Vide ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA, Ques-
tionário para o Programa Gestão Pública e Cidadania, 1996.

13 "A escolha do tema é feita a partir de demandas sociais,
de sugestões das comissões relacionadas com o assunto
ou do Comitê Deliberativo de Comunicação Institucional."
Fátima ANASTASIA, op. cit.

- . Assembléia Legislativa. Escola do Legislativo.
Participação política. Belo Horizonte, 1996.

. Assembléia Legislativa. Questionário para o
programa Gestão Pública e Cidadania. Belo Horizonte,
1996.

• Além da Bibliografia consultada, utilizei-me dos seguintes
documentos: Deliberações da Mesa da Alemg, Regimen-
to Interno da Alemg, legislações, regulamentos dos semi-
nários legislativos, dentre outros.

-----. Cadastro Institucional dos 6rgãos e Entida-
des da Administração Pública Estadual. Imprensa Oficial.
Belo Horizonte/MG, 1994.

-- . Secretaria do Planejamento e Coordenação
Geral. Conselho de Desenvolvimento Econômico e Social.
Plano Mineiro de Desenvolvimento Integrado. Belo Hori-
zonte/MG, 1995.

- . Secretaria do Planejamento e Coordenação
Geral. Superintendência Central de Planejamento Econô-
mico e Social. Plano Plurianual de Ação Governamental
1996/99. Belo Horizonte/MG, 1995.

_____ . Assembléia Legislativa. Escola do Legislativo.
O Processo Legislativo - Passo a Passo. Belo Horizonte,
1995.

NOTAS

1 Em pesquisa realizada por ABRUCIO para o Centro de Es-
tudos de Cultura Contemporânea (Cedec) sobre a relação
Executivo/Legislativo em 15 Estados brasileiros, no
quatriênio 1991/94, "em quase todos os casos estudados,
o papel da Assembléia Legislativa na tomada de decisões
acerca das políticas públicas estaduais tinha sido, em gran-
de medida, apenas homologatório". Fernando L. ABRUCIO,
Os barões da federação: os governadores e a
redemocratização brasileira, p.112.

2"0 ultrapresidencialismo estadual brasileiro tinha uma ca-
racterística básica: o Poder Executivo, e mais especifica-
mente o governador, era um centro político incontrastável
no processo de governo, por meio do controle dos outros
Poderes e de toda a dinâmica da política estadual. O Po-
der Executivo tornava-se hipertrofiado, praticamente elimi-
nando o princípio constitucional da separação e indepen-
dência entre os Poderes." Ibid, p. 111.

3 "O pacto homologatório sustentava-se por dois elementos
interligados: pela cooptação dos deputados por meio da
distribuição de recursos clientelistas e pela ausência de par-
ticipação e responsabilização dos parlamentares diante das
políticas públicas implementadas pelo Executivo, a não ser
na pequeníssima parte que interessa à base local de cada
deputado." Ibid, p. 114.

4 "(...) a hipertrofia dos Executivos estaduais não se ancora-
va em uma simples maioria parlamentar; ancorava-se, sim,
em uma maioria parlamentar inorgânica que não era capaz
de se articular coletivamente para realmente influir nos ru-
mos da política estadual." Fernando L. ABRUCIO, O
ultrapresidencialísmo estadual brasileiro, p. 4.
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presa Mineira de Turismo (Turminas). Conforme art. 9º da
Lei nº 11.520, de 14 de julho de 1994.

32 Conforme dispõe o parágrafo único do art. 154 da Consti-
tuição do Estado de Minas Gerais.

33 Lei nº 12.052, de 29 de dezembro de 1995.

34 Os programas estruturantes, segundo o governo, são
"aqueles capazes de exercer efeitos dinamizadores e de
grande impacto. São eles: reforma e modernização do Es-
tado; implantação de eixos estratégicos de transporte; ci-
ência e tecnologia - missões tecnológicas; educação bási-
ca de qualidade para todos; saúde pública; e aproveita-
mento de recursos hídricos para irrigação nas Bacias do
São Francisco, do Jequitinhonha e do Pardo". Plano Minei-
ro de Desenvolvimento Integrado (PMDI), p. 12-4.

35 As políticas públicas setoriais destacadas como prioritárias
pelo governo são: habitação, saneamento, segurança pú-
blica e justiça. Ibid, p.14.

36 Plano Plurianual de Ação Governamental (PPAG)
(1996/99), p. 22-31.

37 Plano Mineiro de Desenvolvimento Integrado (PMDI),
p.13.

38 Joandre Antonio FERRAZ, Regime jurídico do turismo,
p.24-5.

39 A referência é feita principalmente em relação ao Plano
Mineiro de Desenvolvimento Integrado (PMDI) e ao Plano
Plurianual de Ação Governamental (PPAG).

40 Especificamente a Lei nº 11.483, de 8 de junho de 1994,
que dispõe sobre o Plano Integrado para o Desenvolvimento
do Turismo em Minas Gerais (Planitur/MG); a Lei nº 11.4n,
de 2 de junho de 1994, que dispõe sobre o Conselho Esta-
dual de Turismo (CET); e a Lei nº 11.520, de 14 de julho de
1994, que dispõe sobre o Fundo de Assistência ao Turis-
mo (Fastur). Essas leis são de autoria e sanção do Poder
Executivo, examinadas e aprovadas pelo Poder Legislativo.

41 O Seminário Legislativo "Turismo: Caminho das Minas"
contou com a participação das seguintes entidades e insti-
tuições: Associação Brasileira da Indústria de Hotéis (ABIH),
Associação Brasileira de Agências de Viagem (Abav), As-
sociação Brasileira de Bacharéis em Turismo (Abbtur), As-
sociação Brasileira de Empresas de Entretenimento e Lazer
(Abrasei), Associação Brasileira de Jornalismo e Escrito-
res de Turismo (Abrajet), Associação Comercial de Minas
Gerais (ACM), Associação da Microrregião do Alto Rio das
Velhas (Amav), Associação de Albergues da Juventude de
Minas Gerais (Albermig), Associação de Desenvolvimento
do Turismo do Lago de Furnas (Profurnas), Associação de
Guias de Turismo do Brasil (Agturb), Associação Federati-
va de Executivas de Empresas de Turismo (Afeet), Associ-
ação Microrregional do Alto Rio Pardo (Amarp), Associa-
ção Microrregional do Vale do Itapecerica (AMVI), Associa-
ção Microrregional do Vale do Rio Grande (Amvale), Asso-
ciação dos Municípios da Área Mineira da Sudene (Amams),
Associação Mineira de Municípios (AMM), Associação Mi-
neira de Bares, Restaurantes e Lanchonetes (Ambrel), As-
sociação Mineira dos Produtores de Aguardente de Quali-
dade (Ampaq), Banco de Desenvolvimento de Minas Ge-
rais (BDMG), Companhia Mineira de Promoções (Prominas),
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Companhia Mineradora de Minas Gerais (Comig), Empre_
sa Mineira de Turismo (Turminas), Empresa Municipal d
Turismo de Belo Horizonte (Belotur), Faculdades Integra~
das Newton de Paiva - Departamento de Turismo (Finpl
Ceditur), Federação das Indústrias do Estado de Minas
Gerais (Fiemg), Federação Nacional de Guias de Turismo
(Fenagtur), Fundação de Educação para o Trabalho de Mi-
nas Gerais (Utramig), Fundação João Pinheiro (FJP), Insti-
tuto Brasileiro do Meio Ambiente e de Recursos Naturais
Renováveis (Ibama), Instituto de Desenvolvimento Indus-
trial de Minas Gerais (Indi), Instituto de Geociências Apli-
cadas (IGA), Instituto Estadual de Florestas (IEF), Instituto
Histórico e Geográfico de Minas Gerais (IHG/MG), Secre-
taria de Estado da Educação (SEE), Secretaria de Estado
de Esportes, Lazer e Turismo (Selt), Secretaria de Estado
de Indústria e Comércio (Seic), Secretaria de Estado do
Planejamento e Coordenação Geral (Seplan), Serviço de
Apoio a Micro e Pequenas Empresas de Minas Gerais
(Sebrae/MG), Serviço Nacional de Aprendizagem Comer-
ciaI (Senac), Sindicato das Empresas de Turismo de Minas
Gerais (Sindetur), Sindicato de Hotéis, Bares e Similares
(Sindorbh), Sindicato das Empresas de Transporte de Pas-
sageiros (Sindpas), Sindicato dos Guias de Turismo
(Singtur), Sindicato dos Trabalhadores em Turismo
(Sintratur), União Brasileira de Promotores de Feiras
(Ubrafe), Universidade do Estado de Minas Gerais (Uemg)
e Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG).

42 A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais con-
vidou formalmente 88 entidades para participar de todo o
processo do seminário legislativo sobre o turismo, sendo
que, destas, 38 tratavam-se de associações microrregionais
do Estado de Minas Gerais, que optaram, em sua maioria,
por serem representadas pela Associação Mineira de Mu-
nicípios (AMM). As reuniões preparatórias e o seminário
propriamente dito ocorreram com a participação das 47 en-
tidades referidas anteriormente.

43 O coordenador dos trabalhos preparatórios do seminário,
Fábio Madureira, expondo algumas considerações acerca
da participação dos atores públicos e privados neste tipo
de evento proposto pelo Legislativo estadual, afirmou a im-
portância e o papel dos segmentos reunidos no decorrer
dos trabalhos nas plenárias como principal agente na to-
mada de decisões. Segundo ele, "a plenária é o sujeito, em
todos os sentidos, do seminário".

44 Os trabalhos desenvolvidos foram divididos em dois te-
mas principais, com três subtemas cada um: 1) Política e
Legislação Estadual de Turismo: a) Patrimônio Histórico,
Cultural e Natural; b) Facilidades, Equipamentos e Servi-
ços; c) Formação de Recursos Humanos; 2) Organização
Institucional e a Gestão da Política Estadual de Turismo: a)
Organização; b) Recursos; c) Incentivos.

45 As Comissões Técnicas Interinstitucionais foram compos'
tas das seguintes entidades, sendo que a coordenação doS
trabalhos ficou a cargo da primeira entidade constante em
cada subtema e a secretaria a cargo da segunda: I -
Patrimônio Histórico, Cultural e Natural: IHG, IGA, Abih,
ACM, Amams, Amarp, Ampaq, Amvale, Belotur, Fiemg, FJP,
Ibama, IEF, Profurnas, Selt, Seplan, Sindtur, Sindpas,
Turminas; 11 - Facilidades, Equipamentos e Serviços:
Ubrafe, Albermig, Abav, Abih, Abrajet, Abrasei, ACM, Afeet,
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Amarp, Ambrel, Ampaq, Amvi, Belotur, Fanagtur, Fiemg,
Finp,Prominas, Sebrae, Seic, Selt, Senac, Sindtur, Sindpas,
Sindorbh, Singtur, Sintratur, Turminas, Utramig; 111 - For-
mação de Recursos Humanos: Utramig, Senac, Abav,
ABBTUR, Abrasei, Abih, ACM, Agturb, Albermig, Amans,
Belotur, Fenagtur, Fiemg, Finp, Sebrae, SEE, Seic, Selt,
Sindtur,Singtur, Sindpas, Sintratur, Turminas, Uemg, UFMG;
IV - Organização: Belotur, Utramig, Abav, Abbtur, Abih,
Abrajet, Abrasei, Afeet, Albermig, ACM, Amav, Ambrel,
AMM,Ampaq, Amvi, Fiemg, Finp, FJP,Profurnas, Prominas,
Sebrae, Selt, Senac, Seplan, Sindtur, Sindorbh, Sindpas,
Turminas, Ubrafe, Uemg; V - Recursos: BDMG, Abrajet,
Abav,Abih, Abrasei, ACM, Amams, Amav, Ambrel, Ampaq,
Belotur, Comig, Fiemg, Prominas, Selt, Sindtur, Sindorbh,
Turminas, Ubrafe; VI - Incentivos: Abih, Abrasei, Abav,
ACM, Abrajet, Albermig, Amans, Amarp, Amav, Ambrel,
Ampaq, Belotur, Fiemg, Indi, Prominas, Selt, Seplan, Sindtur,
Sindorbh, Turminas.

46 A Comissão de Representação foi composta das dez en-
tidades mais votadas, observando-se que foram eleitas, pre-
dominantemente, entidades da iniciativa privada. Foi coor-
denada pela Federação das Indústrias do Estado de Minas
Gerais (Fiemg), secretariada pela União Brasileira de Pro-
motores de Feiras (Ubrafe) e teve a seguinte composição:
Associação Brasileira de Agências de Viagem (Abav), As-
sociação Brasileira da Indústria de Hotéis (Abih), Associa-
ção Brasileira de Empresas de Entretenimento e Lazer
(Abrasei), Associação Brasileira de Jornalismo e Escrito-
res de Turismo (Abrajet), Associação Comercial de Minas
Gerais (ACM), Associação Mineira de Municípios (AMM),
Secretaria de Estado de Esportes, Lazer e Turismo (Selt) e
Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial (Senac).

47 As CTls indicaram os coordenadores dos grupos de tra-
balho (GTs), que eram sua extensão no seminário propria-
mente dito. Porém, a diferença da dinâmica entre os dois
era que os GTs não se compunham necessariamente por
especialistas e técnicos como as CTls, mas por pessoas
que tinham a visão política da instituição. A partir do mo-
mento em que se definiu a participação de cada entidade
nos GTs, encerrou-se a inscrição para novos participantes
no processo.

48 As CTls responsáveis pelos subtemas "Recursos" (n05)
e "Incentivos" (nD6), pela similaridade dos assuntos, deci-
diram trabalhar em conjunto, formando um só grupo de tra-
balho.

49 A solenidade de abertura do seminário ocorreu na noite
de 23 de outubro de 1995, na Assembléia Legislativa do
Estado de Minas Gerais. Foi uma cerimônia e não um de-
bate, quando, tanto o governo federal quanto o estadual
explicitaram suas políticas para o setor de turismo. No de-
correr dos dias subseqüentes, 24 e 25, foram realizadas as
reuniões dos grupos de trabalho, pela manhã, e as plenári-
as parciais, à tarde. No dia 26, pela manhã, realizou-se a
grande plenária final, para votação do documento final do
seminário.

50 O regulamento do seminário permitiu que os grupos de
trabalho aprovassem ou rejeitassem, nas suas conclusões,
os projetos de relatórios propositivos das CTls. Ficou acer-
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tado que as propostas rejeitadas por maioria simples, mas
que obtivessem o mínimo de 25% de aceitação dos pre-
sentes, constariam no anexo do relatório final do grupo de
trabalho.

51 Do ponto de vista operacional, a Alemg assumiu o com-
promisso oficial de convidar e pagar as despesas dos con-
ferencistas que foram requisitados, mas a responsabilida-
de de garantir as presenças no seminário foi da Comissão
de Representação, que já começava a atuar como grupo
de pressão. Nesse sentido, ficou a cargo das entidades
que a compunham fazer um apelo para que os convidados
escolhidos comparecessem e participassem do seminário.
A Comissão de Representação administrou a indicação e a
viabilização dos conferencistas que foram sugeridos e vo-
tados pela plenária das reuniões preparatórias.

52 As conferências tiveram dois objetivos. O primeiro objeti-
vo tinha o caráter político e de marketing, para o que se
procurou convidar personalidades de renome nacional, o
que ajudaria na divulgação e dimensão do evento. O se-
gundo objetivo foi técnico, quando os conferencistas fomen-
taram os projetos de relatórios propositivos elaborados pelas
CTls. A forma utilizada para otimizar as contribuições dos
conferencistas foi encaminhar-lhes, com antecedência, os
projetos de relatórios propositivos.

53 A proposta do documento final do seminário foi produzida
pelo grupo de consultores da Área de Consultoria Temática
e da coordenação técnica da Área de Projetos Institucionais
da Alemg, sob a supervisão dos coordenadores dos GTs e
da Comissão de Representação.

54 Para operacionalizar a apresentação dos pedidos de des-
taque, cada entidade inscrita no seminário indicou previa-
mente o seu coordenador de votação. Vide ~ 10 do art. 15
do regulamento do seminário.

55 Na sessão da plenária final, foram destacadas 26 propos-
tas, sendo 11 delas aprovadas e 15 rejeitadas. Também
foram incluídas 2 propostas em forma de anexos e 4 em
forma de emendas.

56 O Grupo de Trabalho nº 2, "Facilidades, Equipamentos e
Serviços", foi coordenado pela Ubrafe e composto das se-
guintes instituições: Albermig, Abav, Abih, Abrajet, Abrasei,
ACM, Afeet, Amarp, Ambrel, Ampaq, Amvi, Belotur,
Fenagtur, Fiemg, Finp, Prominas, Sebrae, Seic, Selt, Senac,
Sindtur, Sindpas, Sindorbh, Singtur, Sintratur, Turminas e
Utramig, dentre outras.

57 Conforme pronunciamento do coordenador do Grupo de
Trabalho nº 4, Geraldo Magalhães Filho, da Associação de
Albergues da Juventude de Minas Gerais (Albermig).

58 Nas palavras de George Norman Kutova, presidente da
União Brasileira de Promotores de Feiras (Ubrafe), "o Se-
minário do Legislativo 'Turismo: Caminho das Minas' foi
marcado pelo espírito da integração, de afinidade de pen-
samento entre as entidades públicas direta e/ou indireta-
mente relacionadas com a atividade turística. Pela primei-
ra vez, todas as instituições não governamentais e todas
as entidades representativas da iniciativa privada, em par-
ticular, afinaram-se no mesmo pensamento".

59 Coordenador do Grupo nº 5, Fábio Borém, do Banco de
Desenvolvimento do Estado de Minas Gerais (BDMG).
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turística; X) formação e aprimoramento de recursos huma-
nos". Conforme art. 3º da Lei n 2 12.398, de 12 de dezem-
bro de 1996.

95 A Empresa Mineira de Turismo (Turminas) e a Companhia
Mineira de Promoções (Prominas) também retomam o vín-
culo com a Secretaria de Indústria, Comércio e Turismo. A
Hidrominas, por sua vez, é extinta e seu patrimônio incor-
porado à Companhia de Minerações de Minas Gerais
(Comig), pelo art. 130 da Lei n2 11.406, de 28 de janeiro de
1994.

96 "Ênfase especial é conferida, nos documentos finais pro-
duzidos pelos eventos institucionais, ao direito do cidadão
de participar, de forma institucionalizada, da formulação da
política, da definição dos parâmetros que orientam sua
implementação, bem como do controle e da fiscalização
de sua execução. Essa demanda aparece recorrentemen-
te nas propostas de criação de Conselhos Estaduais orga-
nizados com representação paritária do poder público e da
sociedade civil. Naquelas áreas de política onde a lei já
prevê a existência dos Conselhos, é proposta a sua
reestruturação e sua efetiva implantação." Fátima
ANASTASIA, op. cit.

97 Segundo os 99 12 e 22 da Lei n2 12.396, de 12 de dezem-
bro de 1996, "compõem a representação do poder público
no CET: 1- o secretário de Estado da Indústria, Comércio e
Turismo, que será seu presidente; 11 - o presidente da
Empresa Mineira de Turismo (Turminas), que será seu vice-
presidente, cabendo-lhe, ainda, as funções executivas; 111
- 1 (um) representante de cada uma das seguintes Secre-
tarias de Estado: a) do Planejamento e Coordenação Ge-
rai, b) da Cultura e c) do Meio Ambiente e Desenvolvimen-
to Sustentável; IV - 1 (um) representante da Assembléia
Legislativa do Estado de Minas Gerais. Os representantes
da sociedade civil são eleitos por um colégio eleitoral com-
posto das seguintes entidades: a) Câmara da Indústria de
Turismo, representando a Federação das Indústrias do
Estado de Minas Gerais (Fiemg); b) Conselho Empresarial
de Turismo, representando a Associação Comercial de Mi-
nas (ACMinas); c) Serviço Nacional do Comércio (Senac);
d) Associação Brasileira da Indústria de Hotéis (Abih/MG);
e) Associação Brasileira de Restaurantes e Empresas de
Entretenimentos e Lazer (Abrasei); f) Associação Brasilei-
ra de Jornalistas de Turismo (AbrajetlMG); g) Associação
Brasileira de Agências de Viagens de Minas Gerais (Abavl
MG); h) Associação de Guias de Turismo do Brasil (Agturbl
MG); i) União Brasileira de Promotores de Feiras (Ubrafel
MG); j) Associação Mineira de Municípios (AMM); k) Sindi-
cato das Empresas de Transportes de Passageiros de Mi-
nas Gerais (Sindpas)".

98 O CET foi empossado em agosto de 1997 e, como repre-
sentantes do poder público, assinaram o termo de posse
como presidente do Conselho, o secretário de Estado de
Indústria, Comércio e Turismo, deputado federal Maurício
Campos; como vice-presidente, o presidente da Turminas,
dr. Paulo Simão; o representante da Assembléia Legislativa,
deputada Elbe Brandão; o representante da Secretaria de
Estado do Planejamento e Coordenação Geral, sra. Ivana
Maria Benjamim Rodrigues; o representante da Secretaria
de Estado da Cultura, sra. Maria Aparecida Andrés Ribei-

6 ASLeis nºs 12.350 e 12.351, de 18 de novembro de 1996,
8 dãonova denominação à Secretaria ~e Es~ortes, La~er e
Turismo(antiga S~lt): retornando o t~ns~o a Secret~na de
Indústria e ComerCIO, em consonancla com o sistema
operacional do govemo federal.

87 Lei n2 12.398, de 12 de dezembro de 1996.

88 Lei nº 12.396, de 12 de dezembro de 1996.

89 O Plano Mineiro de Turismo tem como objetivos: "I) a am-
pliação do mercado de trabalho e da ger~ç~o de renda no
EstadO,por meio do aumento do fluxo tUrJStICO,da taxa de
permanência e do gasto médio do turista; 11) a criação, o
desenvolvimento e a difusão de pólos de turismo no Esta-
do' 111) a ampliação e a diversificação de equipamentos e
se:Viços, promovendo a reforma e a melhoria da infra-es-
trutura de apoio; IV) o aproveitamento turístico dos recur-
sos naturais e culturais que compõem o patrimônio do Es-
tado; V) a promoção e a divulgação do produto turístico
mineiro; VI) a definição de prioridades para o estímulo e o
incentivo a áreas, empreendimentos e ações; VII) a oferta
desuporte a programas estratégicos de captação de even-
tos nacionais e internacionais para o Estado; VIII) o estí-
mulo e o fomento de programas de capacitação profissio-
nal para o setor; IX) o estímulo à municipalização do turis-
mo, com ênfase na integração regional por via da
descentralização dos processos de planejamento e
gerenciamento das atividades; X) o apoio, a divulgação e a
promoção da produção artesanal do Estado". Conforme art.
22 da Lei nº 12.398, de 12 de dezembro de 1996.

90 Vide EMBRATUR, Diretrizes do Programa Nacional de
Municipalização do Turismo, 1997.

91 Essas propostas orçamentárias, na sua grande maioria,
limitavam-se ao custeio com a folha de pagamento, custos
operacionais, etc.

92O art. 7º da Lei nº 12.398, de 1996, que dispõe sobre o
Plano Mineiro de Turismo, consta que, para as despesas
com sua execução, o Estado passa a utilizar as seguintes
fontes de receitas: "I) recursos orçamentários e outras re-
ceitas da Turminas; 11) linhas de crédito de instituições fi-
nanceiras; 111) incentivos financeiros e fiscais; IV) recursos
do Fundo de Assistência ao Turismo (Fastur); V) recursos
provenientes de fundos estaduais e municipais de turismo
que se venham a constituir; VI) recursos provenientes de
organismos, entidades ou empresas nacionais e intemaci-
anais, públicas ou privadas".

93A regulamentação e a provisão de dotação orçamentária
para o Fastur são de competência privativa do Poder Exe-
cutivo.

94 Programas e projetos passam a ser desenvolvidos pelo
Estado no âmbito das seguintes políticas específicas: "I)
preservação do patrimônio histórico-cultural e documental;
11) proteção e utilização sustentada do patrimônio natural;
111) informação, estatística e marketing do produto turístico;
IV) desenvolvimento da infra-estrutura turística; V) apoio
aos agentes da indústria turística; VI) incentivo ao turismo
receptivo do País e do exterior; VII) estímulo ao turismo
social e ao turismo intemo estadual; VIII) incentivo ao turis-
mo de negócios e eventos; IX) formação da consciência

Belotur, Fenagtur, Fiemg, Finp, Sebrae, SEE, Seic S
Sindtur, Singtur, Sindpas, Sintratur, Turminas, Uemg,UF
GT IV - Organização: Belotur, Utramig, Abav, Abbtur
Abrajet, Abrasei, Afeet, Albermig, ACM, Amav, A~b
AMM, Ampaq, Amvi, Fiemg, Finp, FJP, Profumas, Promin~
Sebrae, Selt Senac, Seplan, Sindtur, Sindorbh, Sindpas
Turminas, Ubrafe, Uemg; GT V - Recursos: BDMG, Abraje
Abav, Abih, A~ras~l, ACM, A":lams, Amav,.Ambrel, Ampa
Belotur, Comlg, Flemg, Prommas, Selt, Smdtur, Sindo
Turminas, Ubrafe; GT VI - Incentivos: Abih, Abrasei, Aba
ACM, Abrajet, Albermig, Amans, Amarp, Amav, Ambre
Ampaq, Belotur, Fiemg, Indi, Prominas, Selt, Seplan, Sindt
Sindorbh, Turminas.

73 Conforme pode-se constatar pela leitura do Quadro I,Ane-
xo I.

74 Idem.

75 Vide Anexo I.

76 Vide Anexo I.

77ldem.

78 Verificar as propostas do nº 55, incisos 111 e VI, no Quadro
I, Anexo I.

79 Vide Anexo I.

80 Em pesquisa realizada pela Vox Populi, "os eventos
institucionais são avaliados de forma bastante positiva pe-
los participantes. Os seminários legislativos obtiveram 80~c
de avaliações positivas (englobam respostas
ótimo+bom+regularpositivo)". VOX POPULI.lmagemeava.
liação da Assembléia Legislativa de Minas Gerais. PartiCr
pantes de Eventos Institucionais. Maio/1996. Extraído de
Fátima ANASTASIA, op. cit.

81 "O encontro sobre turismo comprovou, mais uma vez.a
eficácia dos seminários legislativos como instrumento de
articulação entre a sociedade civil e o Poder Legislativo.'
JORNAL DO BRASIL. Assembléia Democratiza Debates!>'
bre o Turismo, 7/6/98.

82 Esta pesquisa foi realizada entre os meses de abril e mai
de 1998.

83 Vide Anexo 11.

84 O Instituto Vox Populi, em 1996, realizou pesquisa com
participantes de eventos institucionais para avaliar o de-
sempenho da Alemg. "A avaliação relativa ao desempenho
da Alemg é positiva, tanto no que se refere à atuação aa
instituição de maneira geral (76%) quanto nas áreas deatu-
ação das entidades a que estão ligados (72%)". VOX
POPULI. Imagem e avaliação da Assembléia Legislati\'!
de Minas Gerais. Participantes de Eventos InstitucionaJ5.
maio/1996. Extraído de Fátima ANASTASIA, op. cit.

85 Avaliação feita pelo presidente da União Brasileira de PI'O'
motores de Feiras (Ubrafe), George Norman Kutowa. Se-
gundo ele, a importância do seminário pode ser medida
pela "maciça e inédita mobilização de todos os agentes
públicos e privados ligados ao setor; pela amplitude, prO"
fundidade e realismo das discussões ali travadas, quese
constituíram em processo crítico e autocrítico sem prec~
dentes no setor e, mais significativamente ainda, peladi'
mensão de suas decisões".

60 Os argumentos a favor da fusão foram defendidos pela
Turminas e pela ACM. Ja os argumentos contrários à fu-
são não foram defendidos pela Prominas e Ubrafe.

61 Os argumentos a favor dessa proposta foram apresenta-
dos pela União Brasileira de Promotores de Feiras (Ubrafe),
e os argumentos contra, pelo Sindicato dos Guias de Turis-
mo (Singtur).

62 Os argumentos a favor dessa proposta foram apresenta-
dos pela Associação de Albergues da Juventude de Minas
Gerais (Albermig), e os argumentos contra, pela Associa-
ção brasileira da Indústria de Hotéis (Abih).

63 A Comissão de Representação reconheceu, no ato de en-
trega do documento final ao Parlamento mineiro, que a
decisão da Assembléia Legislativa do Estado de Minas Ge-
rais de promover o Seminário Legislativo "Turismo: Cami-
nho das Minas" foi um marco na história do turismo pela
maciça e inédita mobilização de todos os atores envolvi-
dos na atividade turística de Minas Gerais. Segundo o re-
presentante da entidade coordenadora, "os modemos con-
ceitos do associativismo, da parceria e da cooperação fo-
ram consagrados neste evento".

64 Os dados relativos ao resultado da implementação ou não
das demandas contidas no documento final desse seminá-
rio legislativo foram obtidos no período de abril e maio de
1998.

65 A inclusão dessas propostas genéricas, tratadas como
incisos no item n2 55 do Quadro I, são indicação aos Pode-
res Legislativo elou Executivo, nas três esferas da Federa-
ção, e à iniciativa privada, para comporem programas elou
projetos e estabelecerem ações vinculadas às políticas bá-
sicas para o setor. Vide Anexo I.

66 Foram criados os Conselhos Municipais de Turismo nas
cidades de Belo Horizonte, Araxá, Congonhas, etc.

67 Incentivado pela Lei n2 12.040, de 28/12/95 (Lei Robin
Hood- ICMS do Patrimônio Histórico, ICMS Ecológico), e
pela Lei n2 12.733, de 31/12/97, de incentivos fiscais para
realização de projetos culturais, etc.

68 Plano de Desenvolvimento Turístico para a Região Norte
de Minas.

69 Conferir o Quadro I, Anexo I.

70 Vide Anexo I.

71 Idem.

72 São os seguintes os grupos de trabalho com seus respec-
tivos participantes institucionais, além de outros, tratados
como proponentes no seminário legislativo: GT I -
Patrimônio Histórico, Cultural e Natural: IHG, IGA, Abih,
ACM, Amams, Amarp, Ampaq, Amvale, Belotur, Fiemg, FJP,
Ibama, IEF, Profurnas, Selt, Seplan, Sindtur, Sindpas,
Turminas; GT II - Facilidades, Equipamentos e Serviços:
Ubrafe, Albermig, Abav, Abih, Abrajet, Abrasei, ACM, Afeet,
Amarp, Ambrel, Ampaq, Amvi, Belotur, Fenagtur, Fiemg,
Finp, Prominas, Sebrae, Seic, Selt, Senac, Sindtur, Sindpas,
Sindorbh, Singtur, Sintratur, Turminas, Utramig; GT 111 -
Formação de Recursos Humanos: Utramig, Senac, Abav,
ABBTUR, Abrasei, Abih, ACM, Agturb, Albermig, Amans,
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ro; o representante da Secretaria de Estado do Meio Ambi-
ente, sr. Davi Márcio Santos Rodrigues. Como represen-
tantes da sociedade civil, tomaram posse o representante
da Câmara da Indústria de Turismo da Fiemg, sr. Daltro
Assunção Nogueira; o representante do Conselho Empre-
sarial de Turismo da ACMinas, sr. Roberto Luciano
Fagundes; o representante da Associação Brasileira de
Agentes de Viagens (Abav/MG); sr. Raimundo Cícero Lage;
o representante da União Brasileira de Promotores de Fei-
ras (Ubrafe/MG), sr. George Norman Kutowa; o represen-
tante da Associação Brasileira de Indústria de Hotéis (Abih/
MG), sr. Paulo César Boechar Lemos da Silva; e o repre-
sentante da Associação Mineira de Municípios (AMM), pre-
feito da cidade de Jacutinga, Luís Roberto Pierone.

99 Cidades como Belo Horizonte, Araxá, Congonhas, dentre
outras, já constituíram seus Conselhos.

100 Esse processo em curso na Alemg denota uma exceção
na generalização apontada por ABRUCIO (1998) no rela-
tório da pesquisa realizada no quatriênio 1991/94 sobre a
relação Executivo/Legislativo em 15 Estados brasileiros em
que "(...) os Legislativos estaduais brasileiros praticamente
não tinham corpo técnico especializado nas atividades par-
lamentares e poucos regimentos intemos foram alterados
para se ajustar à nova ordem constitucional, sendo que todo
o processo legislativo permanecia muito parecido com o
vigente no regime militar, quando o Legislativo era um po-
der extremamente secundário no processo político".
Fernando L. ABRUCIO, Os barões da federação: os gover-
nadores e a redemoeratização brasileira, p.137.

101 O arranjo do seminário legislativo pode ser lido de uma
perspectiva neocorporativa, diferente do corporativismo in-
formai, não institucionalizado, e que, normalmente no Bra-
sil, beneficia os grupos com maior poder econômico ou
político, passando por relações obscuras e pessoais. Esse
evento institucionaliza um loeus onde diversos atores vão
debater, com transparência, priorizando a busca de con-
sensos. Os conflitos vão tentar ser negociados pelos diver-
sos atores, que deverão abrir mão do não-essencial, ga-
rantindo defesa de demandas ou objetivos prioritários. Esse
arranjo pode ser considerado um avanço em relação aos
tradicionais, mas toda política pode ter seus efeitos perver-
sos, como, por exemplo, para os atores menos organiza-
dos ou que, por qualquer motivo, não participam ou não
estejam profundamente envolvidos nesse esquema, poden-
do ter seus interesses não contemplados plenamente. O
Poder Legislativo, ao definir e discutir essas propostas, além
de levar em conta as negociações, fruto do consenso dos
principais atores, deve agregar também possíveis interes-
ses gerais da sociedade que não foram levados em conta
por motivos específicos. É nesse papel que o Legislativo
pode agregar os interesses neocorporativos, priorizando de-
terminado setor, e os interesses mais gerais da cidadania,
quando, com uma visão crítica, vai contrastar a apresenta-
ção das propostas com os interesses diluídos e mais ge-
rais dos demais grupos sociais e da população. As políti-

36 REVIS'r,\ DO LEGISLi\llVO

cas baseadas nesse tipo de arranjo são mer
"corporativas" que as tradicionais. Com relação a arrar
neocorporativos, verificar REIS (1989) e AZEVED(
PRATES (1991), dentre outros.

102 Eventualmente, alguns fóruns ou seminários prom,
dos pela Alemg podem prescindir de demandas com h
na competência de implementação do Poder Judiciári(
que não foi o caso do setor de turismo.

103 Segundo ANASTASIA (1997), são cinco os padrões
demandas recorrentes nas propostas dos eventos - se
nário legislativo e fórum técnico - realizados sobre difer
tes políticas na Alemg. Com exceção do primeiro, o rest
te se enquadra com as reivindicações do Semin~
Legislativo 'Turismo: Caminho das Minas", dos quais s
item 5, até então, não foi regulamentado. Reivindica-
"1) a afirmação dos direitos dos cidadãos, referentes a u
determinada área de política; 2) organização de polítil
compreensivas para o setor, coerente com a consecuçã
o exercício dos direitos consagrados pela lei; 3) que a 9
tão da política seja feita de uma forma paritária por rep
sentantes do poder público e da sociedade, por meio (
Conselhos Estaduais; 4) delimitação dos papéis e as a
buições dos diferentes atores, especialmente do Esta,
com a definição de estratégias, programas e ações pú
cas; e 5) a alocação de recursos e a identificação dos n
canismos financeiros de gestão, com a instituição dos FI
dos Estaduais para a implementação das políticas, piar
e programas constantes de cada proposição". Fátil
ANASTASIA, op. cit.

104 Esse reconhecimento em relação à instituição vai ao E

contro dos dados obtidos pelo Instituto Vox Populi, em 191
quando realizou pesquisa com participantes de evenl
institucionais para avaliar o desempenho da Alemg:
percentual de avaliações positivas do desempenho
Alemg, em geral, é significativamente maior (76%) entre
participantes dos eventos institucionais do que entre o C(
junto do eleitorado (57%)". VOX POPULI. Imagem e av,
ação da Assembléia Legislativa de Minas Gerais. Part
pantes de Eventos Institucionais, maio/1996. Extraído
Fátima ANASTASIA, op. cit.

105 O período adequado para o acompanhamento das I

soluções relativas às demandas dos eventos por s
respectiva Comissão de Representação deverá ser aCI
dado entre os partícipes, conforme a conveniência
setor em pauta.

106 "(...) a institucionalização do conflito na arena parlame
tar - propiciada pelos eventos de interlocução (seminári
legislativos e fóruns técnicos) com os grupos organizad
- conduz à regulação do conflito na sociedade, dada a 5
nificativa produção de políticas regulatórias com benefí
os dispersos, originárias desses novos loei de interaç:
entre participação e representação políticas." Fátin
ANASTASIA, Legislativo de Minas se aproxima da soe
dade, 1998.

. j(jan-mar.
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