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Comissão buscou gerar
empregos e incentivar
o desenvolvimento

Buscar formas e fórmulas para
incentivar o turismo em Minas Gerais,
principalmente como tàtor de
desenvolvimento econômico e gerador de
renda e emprego, foi a principal
preocupação da Comissão, que promoveu
reuniões e audiências públicas, fez visitas e
convidou autoridades e empresários para
discutir os temas ligados à área.

A reativação dos trens de passageiros,
especialmente no Sul de Minas, foi, por
exemplo uma dos debates promovidos pela
Comissão que já alcançou repercussão
positiva, inclusive com a implantação da
I.nedida.

A Comissão envolveu-se, também, no
debate e na formulação de propostas para
aperfeiçoamento da legislação de incentivo
ao desenvolvimento econômico do Estado,
como a lei que criou o Micro Geraes.



Situação de micro e pequenas empresas gera debate

des do setor turístico entre par-
lamentares de diversas casas
legislativas do país. A trans-
missão foi feita em tempo real
no Auditório da Escola do
Legislativo, por meio do pro-
grama Interlegis.

.Â. O incêndio que destruiu o ca-
sarão da Praça Tiradentes, em
Ouro Preto, no dia 14 de abril,
motivou os deputados da Co-
missão a realizarem reunião no
dia 8 de maio, para discutir a
preservação do patrimônio his-
tórico de Minas Gerais. Os par-
lamentares defenderam o inves-
timento em ações preventivas
como principal saída para se
evitar acidentes.

.Â. Deputados majoritários no Sul
de Minas e prefeitos de Ca-
xambu e Cambuquira debate-
ram, no dia 7 de maio, em reu-
nião da Comissão, a progressi-
va exclusão das estâncias
hidrominerais da lista dos prin-
cipais destinos turísticos no
país. A infra-estrutura precária,
caracterizada por estradas
esburacadas, falta de aeropor-
tos, fechamento de hotéis e res-
taurantes, é apontada como
causa da decadência do turismo
na região. O deputado Leonar-
do Moreira disse que a saída
pode estar na melhoria da
infra-estrutura aeroportuária na
região. Ele pediu a conclusão
do aeroporto regional de Juiz
de Fora e a modernização do
aeroporto de Três Corações.

A Comissão cobrou
do Executivo ações
preventivas para
preservar patrimônio
de Ouro Preto

Micro Geraes, estâncias,
patrimônio histórico ...

Outros temas

.Â. A Comissão aprovou parecer
favorável ao PL 1.126/2003,
do deputado Leonídio
Bouças, que dispõe sobre a
exploração econômica do tu-
rismo nas regiões de represas
e lagos artificiais. Além de
reconhecer o valor econômi-
co e a importância social de
empreendimentos turísticos,
o objetivo do projeto é de-
monstrar a preocupação do
poder público com o desen-
volvimento sustentável.

.Â. A Comissão aprovou, no dia
27 de agosto, parecer favorá-
vel ao PL 512/2003, do de-
putado Chico Rafàel, alteran-
do a redação do artigo 10 da
Lei 13.437/1999, que dispõe
sobre o programa Micro
Geraes. Ao propor a mudan-
ça, o deputado pretende es-
tender benefícios de trata-
mento diferenciado no âmbi-
to tributário e administrativo
para empresas que se estabe-
leceram até 2000. A lei em
vigor prevê o beneficio para
empresas instaladas até
1996.

.Â. Os deputados José Henrique
e Leonídio Bouças represen-
taram a Comissão em video-
conferência promovida pela
Subcomissão de Turismo do
Senado Federal, no dia 6 de
maio. A videoconferência
durou cerca de três horas e
promoveu a discussão das
necessidades e potencial ida-

que a Estrada Real era usada para o
escoamento do ouro e dos diaman-
tes produzidos em Minas e o
deputado Dalmo Ribeiro Silva,
autor do requerimento que originou
a reunião, enfatizou a necessidade
de que os governantes se unam para
captar recursos para consolidar a
Estrada Real, visto como um
projeto estruturador pelo governa-
dor Aécio Neves.

reunião elogiaram o
programa, mas sugeriram
aperfeiçoamentos. O
presidente da Associação
Mineira de Micro,
Pequena e Média Empre-
sas (Amipeme), Ildeu de
Oliveira Santos, pediu à
Assembléia que atue junto
ao governo estadual para
diminuir a burocracia dos
programas de fomento.
Ele também sugeriu que o

Empresa Competitiva fosse implan-
tado em duas etapas: a primeira,
com a liberação de recursos para
saneamento das empresas, "porque
estão todas endividadas", e a
segunda, para os investimentos
propriamente ditos. O deputado
Mauro Lobo sugeriu que o progra-
ma seja avalíado periodicamente,
pelos seus clientes, ou seja, pelos
empresários e não pelo próprio
governo.

co do empreendimento, relatado pelo
presidente do Instituto Estrada Real,
Eberhard Hans Aichinger. Segundo
ele, o projeto poderá atrair 2,5 milhões
de turistas por ano, envolve 177
municípios (162 em Minas), num
percurso superior a 1,4 mil quilôme-
tros - superior ao do mundialmente
conhecido "Caminho de Santiago de
Compostela", na Espanha.

O deputado Paulo Cesar lembrou

de atração de investimentos. O foco
do programa são as empresas que
faturam anualmente entre R$I,8
milhão e R$ 35 milhões. O objetivo
dos investimentos governamentais é
tornar as empresas mais competiti-
vas, através da melhoria de produti-
vidade, com capacitação tecnológica
e de mão-de-obra, e melhoria do
cumprimento de normas técnicas
ambientais.

Os empresários presentes à

A cidade de São Lourenço, no Sul de
Minas, sediou em dia 28 de novembro
audiência pública para debater as oportu-
nidades de negócios que poderão ser
criadas a partir do projeto da Estrada
Real. A audiência, convocada pela
Comissão, reuniu lideranças políticas e
empresariais do município e dezenas de
estudantes de Turismo.

Os deputados da comissão ficaram
impressionados com o potencial econômi-

"Estrada Real" pode atrair 2,5 milhões
de turistas a mu~icípios mineiros

Em reunião da Comissão, no dia 15 de agosto, 16
prefeitos do Norte de Minas, reunidos em Mamonas,
pequeno município a 686 quilômetros de Belo Ho-
rizonte, fizeram uma radiografia do potencial turís-
tico e listaram os problemas que impedem o desen-
volvimento dessa atividade na região. Entre as difi-
culdades apontadas, estão a precariedade das vias de
acesso, a escassa oferta de hospedagem e a falta de
água. Os 16 municípios integram o Consórcio dos
Municípios da Serra Geral e pretendem captar re-
cursos da Sudene e do Prodetur para implantarem a
infra-estrutura de que necessitam.

A situação das micro, pequenas
e médias empresas de Minas
Gerais e o programa Empresa
Competitiva, do Governo de
Minas, que tem o objetivo de,
financiar empresas dispostas a'
melhorar seus indicadores de
produtividade, motivaram a
reunião organizada no dia 3 de
junho pela Comissão, a requeri-
mento do deputado Dalmo Ribeiro
Silva, O deputado destacou a
importância das micro, pequenas e
médias empresas para a economia
brasileira: "Só em Minas, elas represen-
tam cerca de um milhão de empregos e
participam com 87% do ICMS do
Estado", afirmou.

A técnica Marilena Chaves - que
representou o secretário de Estado de
Desenvolvimento Econômico, Wilson
Brumer e o presidente do BDMG,
Romeu Scarioli -, disse que o programa é
parte da estratégia do governo estadual
de transformar Minas Gerais num pólo

Trem de passagei ros
pode voltar para
incentivar turismo

Reunidos em audiência pública
realizada no dia 10 de dezembro, deputa-
dos das comissões de Turismo, Indús-
tria e Comércio e de Transporte,
Comunicação e Obras Públicas defen-
deram a volta do trem de passageiros
como mecanismo indutor do turismo
em Minas Gerais.

O deputado Paulo César, que presidiu
a audiência, sugeriu a criação de uma
Frente Parlamentar para a defesa do
projeto, idéia apoiada pelo deputado
Roberto Carvalho. Para Carvalho, a
Frente deve ter caráter insterestadual,
reunindo parlamentares de Minas Gerais,
Bahia e Rio de Janeiro, e funcionar como
apoio aos governos municipal, estadual e
federal. Já o deputado Célio Moreira,
embora favorável à volta do trem de
passageiros, pediu que o projeto não
prejudique a ampliação do metrô de
Belo Horizonte, obra que se arrasta por
duas décadas.

Durante a audiência, o diretor do
Departamento de Relações
Institucionais da Secretaria de Política
Nacional de Transportes do Ministério
dos Transportes, Afonso Carneiro
Filho, anunciou que dez trechos para a
locomoção de trens de passageiros
começarão a operar em 2004, com
recursos do BNDES e de parcerias com
empresas privadas e governos estaduais
e municipais.

o turismo
tem grande
potencial
para gerar
empregos
em todas as
regiões do
Estado
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Crise da hotelaria
em Minas Gerais
é preocu pante

Deputados da Comissão debate-

ram com autoridades do governo de
Minas e da Prefeitura de Belo
Horizonte e com empresários, em
audiência pública realizada no dia 8
de outubro, a crise no setor de
hotelaria de Belo Horizonte, que

apresenta taxa média de ocupação
inferior a 40%. A redenção, segun-
do o adjunto de Turismo, Roberto
Fagundes, estaria na consolidação
da capital mineira como pólo de
turismo de negócios, o que poderá
ser viabilizado pela conclusão das

obras do Centro de Convenções
George Norman Kutowa, na
Gameleira, prevista para setembro

de 2004.
Autor do requerimento que

originou a reunião, o deputado
Dalmo Ribeiro Silva debateu com os
convidados a oportunidade de
apresentar um projeto de lei seme-
lhante ao que tramita na Assembléia
de São Paulo, criando um sistema de
estatísticas de turismo, capaz de
orientar políticas públicas.

Um balanço
positivo

As comissões
temáticas realizaram
em 2003, no total,
1.128 reuniões,
sendo 54 no interior
do Estado, com a
participação de
aproximadamente
2.400 convidados.
Realizaram, ainda,
40 visitas. Dez das
16 comissões
permanentes
realizaram mais de
40 reuniões e
audiências públicas
cada. A Assembléia
formou, ainda, 62
comissões para
analisar Propostas
de Emenda à
Constituição (PECs)
e 43 para emitir
parecer sobre vetos
totais ou parciais do
governador a
proposições de lei.
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Entenila as siglas
PEC - Proposta de Emenda

Constitucional
PLC - Projeto de Lei Complementar
PL - Projeto de Lei
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