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A) ESTRUTURA INSTITUCIONAL

1 - Criação de uma estrutura oficial de turismo composta por:

- Secretaria de Estado de Turismo

- Conselho Estadual de Turismo

•	- Empresa Mineira de Turismo - TURMINAS

- Cia. Mineira de Promoções - PROMINAS (G. 2, com apoio e aprovação dos

grupos 5 e 6)

2 - Criação da Secretaria de Estado de Turismo. (Grupo 1 e 4)

3 - Manutenção das empresas TIJRMII'JAS e PROMINAS (25% dos votantes).

(G. 4, com o apoio dos Grupos 2, 5 e 6)

4- Fusão das empresas TURMINAS e PROM1NAS. (G. 4)

5 - Competirá à TLJRMINAS função de órgão executivo de programas e ações

voltados para o desenvolvimento do turismo em Minas Gerais. (G. 1)

6 - Competirá à PROMINAS a função de órgão executivo da política básica de

incentivo ao turismo de negócios e de eventos. (G. 1)

7 - Reestruturação do Conselho Estadual de Turismo com a seguinte

composição:

- 5 (cinco) membros representantes da área pública das seguintes Secretarias de

Estado:

- de Turismo;

- do Planejamento e Coordenação Geral;

- de Indústria e Comércio;

- da Cultura;

- de Meio Ambiente;

- 5 (cinco) membros representantes da iniciativa privada indicados e eleitos por

câmaras setoriais.
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A presidência será exercida altemàdamente por representantes do setor público e

do setor privado.

As câmaras setoriais serão instituídas no âmbito do Conselho, representando os

segmentos da iniciativa privada diretamente relacionadas às atividades turísticas.

F	 (Grupo 2, com apoio e aprovação dos grupos 5 e 6)

8- Composição do Conselho Estadual de Turismo por:

- 1 representante da Secretaria de Estado de Turismo

- 1 representante da Secretaria de Estado do Planejamento e Coordenação Geral

- 1 representante da Secretaria de Estado da Fazenda

- 1 representante da Secretaria de Estado da Cultura

- 1 representante da Secretaria de Estado da Indústria e Comércio

- 1 representante da Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento

Sustentável

- 1 representante do Poder Legislativo

- 1 representante do segmento de serviços

- 1 representante do segmento de transporte

- 1 representante do segmento de recursos humanos

- 1 representante do segmento da imprensa

- 1 representante do segmento de trabalhadores

- 1 representante do segmento de eventos

- 1 representante do segmento de patrimônio.

(25% dos votantes) (G. 4)

9 - Representação do Poder Executivo no Conselho Estadual de Turismo a cargo

das seguintes Secretarias de Estado:

1 - de Esporte, Lazer e Turismo;

II - de Planejamento e Coordenação Geral;

III - de Indústria e Comércio;

IV - de Meio Ambiente;

V - de Cultura. (G.4)
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10 - Atribuição de caráter deliberativo e controlador da política estadual do

turismo e das ações dela decorrentes, em todos os níveis, ao Conselho Estadual de

Turismo - CET -, órgão integrante da estrutura orgânica da Secretaria deEsportes,

Lazer e Turismo - ou órgão que vier a sucedê-Ia - instituído pela Lei n° 8.502, de 19

de dezembro de 1983. (G. 4)

11 - Composição do Conselho Estadual de Turismo por 10 membros, de forma

paritária. (G. 4)

12 - Composição do Conselho Estadual de Turismo, por 14 membros, de forma

paritária, (25% dos votantes). (G. 4)

13 - A composição do Conselho Estadual de Turismo, aprovada pelo seminário,

deverá ser instituída através de lei e não decreto. (G. 4)

14 - Inclusão de um representante das prefeituras no Conselho Estadual de

Turismo. (G. 4)

15 - Escolha dos representantes das entidades não-governamentais junto ao

Conselho Estadual de Turismo, em número de 5 (cinco), em assembléia convocada

pela Secretaria de Estado de Turismo e fiscalizada por um representante do

Ministério Público Estadual. (G. 4)

16 - Alternância de mandatos de representantes da iniciativa e do governo na

Presidência do Conselho Estadual de Turismo. (G. 4)

-

	

	 17 - Eleição do presidente do Conselho Estadual de Turismo - voto secreto.

(G. 4)

18 - Eleição da diretoria do Conselho Estadual de Turismo na primeira reunião

dos membros nomeandos e empossados. (G. 4)
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19- Assessoramento do Conselho Estadual de Turismo por câmaras setoriais que

serão regulamentadas em seu regimento interno. (G. 4)

20 - Agilização da constituição do Conselho Estadual de Turismo, e sua urgente

instalação, nos seguintes moldes:

1 - Nomeação de 5 (cinco) membros da área governamental e de 5 (cinco)

membros da área empresarial de turismo;

II - Atribuição de competência deliberativa;

III - Assessoramento por câmaras setoriais regulamentadas pelo regimento do

Conselho;

IV - Integração dos Conselhos Municipais de Turismo com o Conselho Estadual;

V - Eleição do presidente do Conselho Estadual de Turismo por seus membros;

VI - Atribuição, ao presidente do CET, do voto de qualidade;

VII - Representação do Poder Executivo no Conselho Estadual de Turismo a

cargo da futura Secretaria de Estado de Turismo, e das Secretarias de Estado de

Planejamento e Coordenação Geral, de Indústria e Comércio, de Meio Ambiente e

Desenvolvimento Sustentável e de Cultura.

VII - Escolha dos representantes no CET das entidades não governamentais em

assembléia convocada pela futura Secretaria de Estado de Turismo;

IX - Eleição da diretoria do Conselho Estadual de Turismo na primeira reunião

dos membros nomeados e empossados;

X - Competência para aprovação de programas e atividades voltados para o

desenvolvimento do turismo em Minas Gerais. (G. 1)

21 - Sugestão de anteprojeto de lei que disponha sobre o Conselho Estadual de

Turismo - CET: (G. 1):

"Art. l - O Conselho Estadual de Turismo - CET -, órgão integrante da estrutura

orgânica da Secretaria de Estado de Turismo, instituído pela Lei 8.502, é órgão

deliberativo e controlador da política estadual de turismo e das ações dela

decorrentes em todos os níveis.

Art. 21 - Compete ao Conselho Estadual de Turismo:

1 - formular a política estadual de turismo e fixar as prioridades para a execução
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das ações, para a captação e para a aplicação dos recursos;

II - deliberar sobre:

a) as propostas de pianos estaduais e programas regionais de apoio e incentivo ao

turismo, como atividade econômica;

b) as propostas de criação e aperfeiçoamento de instrumentos de estímulo ao

desenvolvimento turístico;

III - avaliar:

a) a proposta orçamentária anual para o setor de turismo, elaborada pela

Secretaria de Estado de Turismo;

b) a execução da política, dos planos e programas estaduais e regionais de

desenvolvimento turístico;

IV - oferecer sugestões sobre:

a) o calendário oficial de eventos turísticos do Estado;

b) as campanhas de divulgação, conscientização e defesa do patrimônio turístico;

c) a captação de novos investimentos para o setor turístico.

Art. 3°- O Conselho Estadual de Turismo é composto por 10 (dez) membros, que

representarão, paritariamente, o poder público e a sociedade civil.

§ 1 0 - Serão representantes do Poder Executivo o titular ou o servidor com poder

de decisão dos seguintes órgãos:

a) da Secretaria de Estado de Turismo;

b) da Secretaria de Estado do Planejamento e Coordenação Geral;

c) da Secretaria de Estado da Cultura;

d) da Secretaria de Estado de Indústria e Comércio;

e) da Secretaria de Estado do Meio Ambiente.

§ 20 - As entidades não governamentais de produção, de defesa do patrimônio, de

estudos e pesquisa e as representativas dos empresários e dos trabalhadores da

atividade turística reunir-se-ão em fórum próprio, convocado pela Secretaria de

Estado de Turismo e fiscalizado por um membro do Ministério Público, para

escolher os 5 (cinco) representantes da sociedade civil e respectivos suplentes.

§ 3° - Poderão ser escolhidas as entidades não governamentais, legalmente

constituídas, em funcionamento no Estado há pelo menos dois anos.

Art. 4° - Os membros do Conselho Estadual de Turismo, titulares e suplentes,
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23 - Alteração da redação do art. 8 0 da Lei n° 11.483, de 7/6/94:

"Art. 8° - Caberá à Secretaria de Estado de Esportes, Lazer e Turismo, em sintonia

com o Conselho Estadual de Turismo, a coordenação de todos os programas e

atividades voltadas para o desenvolvimento do turismo em Minas Gerais.

§ 1° - Caberá à Empresa Mineira de Turismo - TIJRM1NAS -, a execução dos

programas e ações voltadas para o desenvolvimento do turismo no Estado.
Eí

§ 20 - Caberá à Companhia Mineira de Promoções - PROM1NAS -, a execução da

política de incentivo ao turismo de negócios e de eventos". (25% dos votantes)

(G. 4)

24 - Modificação do texto da Lei n° 11.483, de 7/6/94, que trata do Plano

Integrado para o Desenvolvimento do Turismo - PLANITUR, de tal forma que ela

disponha sobre as diretrizes, os objetivos e a organização da política estadual de

turismo em MG.

A proposição acima implica, automaticamente, a alteração da redação dos artigos

1°, 2° e 5° daquela lei. (G. 4)

25 - Reavaliação do conjunto de leis, normas e resoluções relativas aos órgãos

setoriais cuja atuação se reflita na política estadual de turismo - especialmente os

das áreas cultural e ambiental - visando à superação de pontos críticos que sejam

empecilho ao incremento do turismo mineiro, especialmente:

1- Exclusão do art. 7° da Lei n° 11.483.

II - Alteração do texto da Lei n° 11.483, tomando compulsório o planejamento

estratégico para a exploração econômica do patrimônio turístico, através da

elaboração de planos diretores que definam responsabilidades, mecanismos e

critérios de atuação dos agentes governamentais e não governamentais. (G. 1)

4 26 - Sugestão de anteprojeto de lei que disponha sobre as Diretrizes e Bases para

o Desenvolvimento do Turismo em Minas Gerais e dê outras providências, nos

seguintes termos (G. 1):

"Art. l - Ficam instituídas as Diretrizes e Bases para o Desenvolvimento do

Turismo em Minas Gerais, nos termos do disposto nesta lei.
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lo
Art. 2° - Esta lei tem como objetivo definir a política estadual de apoio e

incentivo ao turismo, como atividade econômica, de forma permanente e

regionalizada, conforme o disposto no art. 243, 1, da Constituição do Estado.

Art. 3° - Caberá ao Estado atuar de forma a garantir a preservação do produto
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turístico, a incentivar a sua exploração dentro dos princípios da racionalidade e da

eficiência, e a favorecer a ampliação da demanda turística.

Art. 4° - Deverão ser desenvolvidas as seguintes políticas básicas com vistas a

ampliar, no âmbito do Estado, o fluxo de turistas, seu tempo de permanência e seu

gasto médio:

1 - preservação do patrimônio histórico, artístico, cultural e documental;

II - proteção e utilização sustentada do patrimônio natural;

III - 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 interno no Estado;

VIII - incentivo ao turismo de negócios e de eventos;

IX - conscientização turística;

X - formação e aprimoramento de recursos humanos.

Parágrafo único - A implantação dessas ações será feita de forma regionalizada,

com a participação articulada dos diversos órgãos e entidades da administração

pública estadual, em parceria com os municípios e com a iniciativa privada.

Art. 5° - A alocação dos recursos públicos estaduais necessários à execução das

ações propostas nesta lei será especificada na proposta orçamentária para cada

exercício.

Art. 61 - Será realizado inventário do potencial e das carências de cada região do

4	 Estado, com vistas à

elaboração de programas específicos que contenham as ações necessárias à

viabilização da exploração econômica do turismo, observados os subprogramas

apresentados no anexo desta lei.

Parágrafo único - Os programas e as ações a que se refere este artigo serão

implementados, ouvido o Conselho Estadual do Turismo, nos termos do art. 243 da
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Constituição Estadual, através de planos diretores, estadual, regionais e municipais.

Art. 70 - As ações propostas para os programas regionais serão executadas pelos

órgãos e entidades da administração pública estadual, de acordo com sua

competência, observada a relação de atividades e projetos apresentada no anexo

desta lei.

Parágrafo único - Caberá à Secretaria de Estado de Turismo, por meio da Empresa

Mineira de Turismo - TURMINAS, coordenar a execução dessas ações.

Art. 81 - A TIJRMINAS será a entidade gestora do Fundo de Assistência ao

Turismo - FASTUR, criado pela Lei 11.520, de 13 de julho de 1994.

Art. 9°- Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 10 - Revogam-se as disposições em contrário, especialmente a Lei n° 11.483,

de 7/6/94." (G. 1)

27 - Alteração da redação do art. 40, da Lei n° 11.483, nos seguintes termos:

"Art. 4° - Com vistas a ampliar, no âmbito do Estado o fluxo de turistas, seu

tempo de permanência e seu gasto médio, deverão ser desenvolvidas as seguintes

políticas básicas:

1 - preservação do patrimônio histórico, artístico, cultural e documental;

II - proteção e utilização sustentada do patrimônio natural;

III - 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 interno no Estado;

VIII- incentivo ao turismo de negócios e de eventos;

IX - conscientização turística;

X - formação e aprimoramento de recursos humanos.

Parágrafo único - A implantação dessas políticas será feita de forma

regionalizada, com participação dos diversos órgãos e entidades da administração

pública estadual, em parceria com os municípios e com a iniciativa privada." (G. 4)
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28- Alteração da redação do art. 6° da Lei 11.483, de 7/6/94:

"Art. 6° - O Poder Executivo deverá elaborar e apoiar planos regionais voltados

para o desenvolvimento e a viabilização da exploração econômica do turismo."

(G. 4)

29 - Supressão do art. 7° da Lei n° 11.483. (G. 4)

30 - Revogação da Lei n° 10.415 de 11/01/91, que regulamenta as atividades de

feiras e exposições, e elaboração de lei compatível com a legislação federal do

setor. (G. 2, com apoio e aprovação dos grupos 5 e 6)

31 - Revogação da Lei n° 9.649/88, que torna obrigatório o uso do terminal

turístico e o cadastro de atividades e serviços de natureza turística. (G. 2, com apoio

e aprovação dos grupos 5 e 6)

32 - Revogação do Decreto 30.062/82, que estabelece a obrigatoriedade de uso

do Terminal Turístico JK e do cadastramento de atividades e serviços de natureza

turística. (G. 2, com apoio e aprovação dos grupos 5 e 6)

33 - Elaboração de legislação específica sobre locais e áreas de interesse turístico

em Minas Gerais. (G. 2, com apoio e aprovação dos grupos 5 e 6)

C) DIRETRIZES DE AÇÃO POLÍTICA

34 - Ação do Estado e desenvolvimento do turismo executados através de

programas e projetos específicos, de acordo com as seguintes políticas básicas:

1 - Política de Preservação do Patrimônio Histórico-Artístico-Cultural e

Documental;

II - Política de Proteção e Utilização Sustentada do Patrimônio Natural;

III - Política de Informação, Estatística e Marketing do Produto Turístico;

IV - Política de Desenvolvimento da Infra-estrutura Turística;

V - Política de Apoio aos Agentes da Indústria Turística;
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VI - Política de Incentivo ao Turismo Receptivo do País e do Exterior;

VII - Política de Estímulo ao Turismo Social e ao Turismo Interno Estadual;

VIII - Política de Incentivo ao Turismo de Negócios e de Eventos;

IX - Política de Conscientização Turística;

X - Política de Formação e Aprimoramento de Recursos Humanos. (G. 2, com

apoio e aprovação dos grupos 5 e 6)

35 - Estímulo à criação de Conselhos Municipais de Turismo nos municípios

com potencial turístico. (G. 4)

36 - Implantação de programas capazes de promover a formação de uma

consciência favorável à preservação do acervo histórico, cultural e natural do

Estado. (G. 1)

37 - Criação de mecanismos que permitam a restauração efetiva do bem

tombado. (G. 1)

38 - Ênfase na educação ambiental, nos níveis formal, informal e profissional,

como alternativa para preservar o patrimônio natural explorado turisticamente.

(G. 1)

39 - Elaboração dos planos regionais voltados para o desenvolvimento e para a

viabilização da exploração econômica do turismo, bem como o apoio aos já

existentes, sob a responsabilidade do Poder Executivo. (G. 1)

40 - Inclusão, no planejamento estratégico do turismo, da defmição e do

mapeamento de áreas e circuitos com vocação turística, prevendo e organizando o

aporte de investimentos na melhoria da sua infra-estrutura, na sua divulgação e na

qualificação de recursos humanos. (G. 1)
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41 - Elaboração de estudos de impacto ambiental e de relatórios de impacto

ambiental (EIA/RIMA) nas atividades turísticas, verificada sua pertinência

normatizada pelo COPAM. (G. 1)

42 - Criação e execução pelo Governo do Estado, em parceria com as prefeituras

municipais e com a iniciativa privada, de um Programa Institucional de

Conscientização Turística, que envolva, entre outros, os seguintes segmentos:

escolas, sindicatos, clubes de serviço, entidades comunitárias, prestadores de

serviços de atendimento ao turista (taxistas, policiais, garçons e outros). (G.3)

43 - Privatização da gestão do Minascentro e do futuro Centro de Exposições.

(25% dos votantes). (G. 4)

D) RECURSOS HUMANOS

44- Obrigatoriedade de os órgãos públicos da administração direta e indireta que

tenham como objetivo ou atividade o planejamento, a organização e o

desenvolvimento da atividade turística contarem em seus quadros de pessoal com

profissionais de nível superior na área de turismo, responsáveis pela elaboração e

coordenação dos projetos. (G. 3)

45 - Os órgãos e entidades da administração direta e indireta que tenham como

objetivo ou atividade o planejamento, a organização ou o desenvolvimento da

atividade turística deverão ter em seus quadros de pessoal, preferencialmente,

profissionais com formação superior em turismo, os quais serão responsáveis pela

elaboração e coordenação dos projetos. (G. 4)

46 - Valorização e qualificação dos quadros profissionais e modernização dos

recursos tecnológicos das instituições oficiais direta ou indiretamente relacionadas

à pesquisa, preservação ou difusão do patrimônio turístico do Estado. (G. 1)

47 - Criação, no âmbito do Estado e dos Municípios, de mecanismos de incentivo

às empresas que investirem na preparação de recursos humanos e na valorização
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48 - Incentivos aos agentes públicos e privados que atuam com treinamento, com

vistas à ampliação de programas de qualificação e requalificação profissional,

expandindo-os por todos os pólos turísticos do Estado. (G. 3)

49 - Introdução, no ensino básico, da atividade turismo, em abordagem

interdisciplinar, observando-se as especificidades regionais. (G. 3)

50 - Implantação, na capital e no interior, de cursos técnicos de 2° grau na área do

turismo, com prioridade para as regiões que se constituem em pólos turísticos,

levando-se em conta os perfis profissionais requeridos pelo mercado de trabalho.

(G. 3)

51 - Encaminhamento à União de proposta de reorganização estrutural do ensino

superior de turismo, de forma a atender à real demanda profissional, à pesquisa e à

extensão. (G. 3)

52 - Incentivo à criação de cursos de pós-graduação na área de turismo. (G. 3)

53 - Valorização do profissional "Guia de Turismo", exigindo-se que, na

autorização para saída de ônibus pelo DER, conste o nome do guia e o número de

seu crachá emitido pela EMBRATUR. O não-cumprimento dessa exigência

implicará multa para a empresa responsável. (G. 1)

E) INCENTIVOS E RECURSOS

54 - Destinação de recursos do Fundo de Turismo (discutido na CTI 5 e 6) para

manutenção e conservação do patrimônio cultural e natural utilizado pela indústria

*	 do turismo. (G. 1)

55 - Ampliação da dotação orçamentária dos organismos oficiais do Estado

voltados - de forma direta ou indireta - para a pesquisa, preservação ou difusão do

patrimônio turístico mineiro. (G. 1)



56 - Aumento da cota de participação do turismo nos recursos orçamentários do

Estado de 0,005% (cinco milésimos por cento) para 1,2% (um vírgula dois por

cento), os quais serão destinados a investimentos. (G. 5 e 6)

57 - Inclusão, no orçamento do Estado para 1996, de recursos destinados ao

FASTUR no valor de, no mínimo, R$5 milhões dos R$18 milhões propostos

originalmente pelo BDMG à SEPLAN. (G. 5 e 6)

58 - Alteração da legislação estadual relativa ao FIND/PROIM - respeitado o

disposto na legislação federal, que equipara o turismo às demais atividades

industriais - com o objetivo de estender ao setor de turismo os financiamentos e

benefícios desse fundo. (G. 5 e 6)

59 - Alocação de recursos, no orçamento do Estado, ao FUNDESE, no valor de

R$4 milhões, para o financiamento de micro e pequenas empresas, incluindo

pousadas e outros estabelecimentos de hospedagem, bem como equipamentos de

transporte de grande e médio porte destinados ao turismo (ônibus, microônibus,

vans, etc.). (G. 5 e 6)

60 - Destinação dos recursos da venda ou arrendamento de hotéis do Estado

(Grande Hotel de Araxá e Palace Hotel de Poços de Caldas) para investimento no

setor de turismo, obedecendo-se à seguinte distribuição: 40% para ressarcimento

dos investimentos realizados pela COMIG, 40% para destinação ao FASTIJR e

20% para aplicação em atividades turísticas nas cidades de Araxá e Poços de

Caldas. (G. 5 e 6)

a
• 61 - Reivindicação, junto ao Governo Federal, do aumento para R$10 milhões

dos recursos aplicados pelo FUNGETUR em Minas, que foram de R$4,7 milhões

em 1995. (G.5e6)
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62 - Destinação de parte dos recursos do ICMS, gerados adicionalmente por

projetos de implantação e expansão das empresas de prestação de serviços, como

energia elétrica, telecomunicações, transportes, etc. para o fortalecimento do

FASTIJR. (G. 5 e 6)

4?

63 - Recomendação, aos municípios mineiros com potencial turístico e com

potenciais ainda não explorados, de criação de incentivos semelhantes ao PRÓ-

INDÚSTRIA, com vistas à composição de fluidos municipais destinados ao

financiamento de projetos turísticos de seu interesse. (G. 5 e 6)

64 - Constituição pelo setor privado - com a contribuição da rede hoteleira e dos

demais agentes de prestação de serviços - de um fundo de apoio ao

desenvolvimento turístico para a implementação de iniciativas como o Minas

Convention Bureau, a execução de campanhas de marketing, a promoção turística

via internet, etc. (G. 5 e 6)

65 - Criação de um fundo com recursos do Estado e da iniciativa privada para

instalação de centros receptivos em localidades de reconhecida vocação para o

ecoturismo, destinado a garantir o uso sustentado do atrativo. (G. 5 e 6)

66 - "Facilitação às entidades do interior do acesso à informação sobre recursos e

mecanismos de financiamento oferecidos pelos bancos estatais através de suas

agências nas diversas cidades mineiras." (G. 5 e 6)

67 - Destinação de recursos do orçamento da Secretaria de Estado de

Comunicação Social (SECOM) à divulgação do produto turístico na INTERNET.

(G. 5 e 6)

68 - Destinação de recursos da PRODEMGE para a instalação de BBS (Bulietin

Board System), com vistas à integração técnica à iNTERNET. (G. 5 e 6)
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69- Criação de mecanismo associativo dos diversos agentes privados do turismo,

tais como Fundação Rio Congressos e Eventos e Rio Convention Bureau, com

vistas ao desenvolvimento do setor. (G. 5 e 6)

F) OUTRAS PROPOSTAS

70 - Inclusão das seguintes propostas especificas como indicação aos Poderes

Legislativo ou Executivo, nas três esferas da Federação, e à iniciativa privada, para

comporem programas e/ou projetos e estabelecerem ações vinculadas às políticas

básicas aprovadas para o setor: (G. 2, com o apoio e aprovação dos grupos 5 e 6)

1 - Formação, na SELT, de um "grupo técnico de turismo", composto pelos

órgãos que têm interface com a atividade turística, como IBAMA, IEPHA, DER,

IEF, UTRAMIG, SENAC, etc;

II - Criação, na Assembléia Legislativa, de Comissão Específica para Turismo;

III - Levantamento de informações sobre a oferta e a demanda turística em Minas

Gerais;

IV - Criação de sistema de estatística de turismo;

V - Instalação e operação de postos de informação turística informatizados, com

vistas a modernizar e ampliar a difusão de informações sobre a oferta turística;

VI - Desenvolvimento de campanhas de conscientização sobre a importância do

turismo como fator de desenvolvimento econômico;

VII - Melhoria da estrutura viária de interesse turístico;

VIII - Reavaliação da legislação pertinente a transportadoras turísticas;

IX - Adoção de normas rígidas de controle do transporte clandestino de

passageiros;

X - Incentivo à melhoria do sistema de transporte;

XI - Garantia da implantação de serviços de infra-estrutura em pólos turísticos e

melhoria dos já existentes;

XII - Incentivo à expansão da capacidade hoteleira;

XIII - Incentivo à construção de hotéis de categoria cinco estrelas, considerando a

demanda já existente e a que vier a existir, com a criação do centro de feiras e o

conseqüente aumento da realização de congressos;
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XIV - Estímulo à pesquisa e difusão de informações sobre cozinha mineira e

italiana;

XV - Estímulo e incentivo aos restaurantes especializados em comida mineira e

italiana;

XVI - Atração dos fluxos turísticos, estimulando o consumo de bens e serviços e

o aumento do tempo médio de permanência dos turistas;

XVII - Implantação de equipamentos de lazer e turismo destinados aos segmentos

de menor poder aquisitivo;

XVIII - Implantação de projetos de sinalização turística urbana e rodoviária;

XIX - Obrigatoriedade da inclusão de plataformas de embarque e desembarque de

passageiros e de pátios de manobras ou estacionamento para ônibus nos projetos de

centros de convenção e feiras e nas imediações de locais e equipamentos turísticos;

XX - Valorização das linhas intermunicipais que atendem às cidades históricas ou

pontos turísticos;

XXI - Criação do Minas Convention & Visitors Bureau;

XXII - Realização de eventos culturais, de lazer e de negócios;

XXIII - Estímulo à capacitação de eventos;

XXIV - Construção de centro de convenções ou parques de exposições e feiras

em locais de interesse turístico, estimulando o desenvolvimento do turismo

regional;

XXV - Construção do centro de feiras de Belo Horizonte;

XXVI - Incentivo ao marketing turístico das regiões-pólo do Estado, facilitando

sua incrementação. O desenvolvimento das diversas regiões se fundamentará em

suas características peculiares;

XXVII - Inclusão dos programas e projetos sugeridos no Plano de Ação da

AMPAC - 1995/2000 - nas discussões das diretrizes de ação para desenvolvimento
r

do turismo mineiro, destacando-se:

- criação de, no mínimo, 8 (oito) roteiros turísticos da cachaça;

- divulgação da cachaça como produto turístico mineiro, através da realização de

campanhas promocionais e da participação em feiras e exposições;

- apoio e incentivo à realização de eventos e feiras de promoção e venda da

cachaça, a exemplo do Festival da Cachaça de Sabará;
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