
\iGa Á

"Em todos OS eventos
promovidos pela Comissão

houve sempre participação e
eu volvijnento de

representantes de todos os
níveis da sociedade (1(1

iniciativa pública e privada
e, em especial, daqueles que
eram os interessados diretos.

Urna das nossas principais
funções é justamente servir
como caixa de ressonância
para as reivindicações da

socie(lw/e."

( )s ptan;s para o tunnio iinro

Agua minerais teçada'

I'rojeto incentivan) c&res IKhmstriais



C ('missões
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Foco na geração
de renda e
crescimento

A anle da sItUiKiO de di'crsos

SCt!flleIitO\ inrjustriais de Minas Gerais
comu os selores moveleiro e têxtil Ca

pre)cupaç1() CUrti as uncaças ao tiiflSiliO.

;irticulanneutc no Circuito das Acuas.

foram alyuns tios desiaques do trubalho da
Comissão de Turismo. Indústria e

Comércio ao longo do ilfl(). em suas

reuniões ordinfirias e nas audiéneias
públicas e visitas t'eiuis a dicrsas regrc

do Estado.

Foi por iniciativa da CoTnIsüo que

alguns setores industriais mineiros

puderam se beneficiar com unia política

tributaria mais justa, com a redução da

carga de ICMS, como o pio moveleiro de

Ubá e a indústri.r de malhas do Sul de

Minas. A Coririsso teve, ainda, papel
decisivo piva alertar as autoridades quanto
i superexploraçao daságua:-, iirnerais em

São Lourenço e em todo o Circuito das

Águas. representando ameaças s fontes e,

em consequencia ao prtprio turismO na

reiõo e à vida da população.

Durante o ano, a
Comissõo realizou 20 reuniões

ordinánas e especiais. 12

extraordinaiias. oito no interior do
Estado e duas visitas, tendo
recebido 207 pessoas. entre

convidados e depoentes.
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Comissões Permanentes

Essenciais para a
participação da
sociedade

O trabalho das Comissões é essencial ao
bom funcionamento do processo le gislativo e
fundamental para a participação da sociedade
nesse processo, embora nem sempre visíel
para o grande público. Particularmente em
2001. o trabalho dos deputados nas comissões
teve repercussão decisiva em alguns aspectos
da vida mineira, bastando citar como exemplos
as medidas saneadoras que resultaram da ('P1
do Narcotráfico ou a vitoria dos pequenos
produtores de leite. na esteira dos debates
realizados pela CPI do Preço do Leite.

No balanço numérico do ano. as comissões
re g istram a realização de 545 reuniões
ordinárias e especiais. 201 extraordinárias e
outras SI no interior do Estado, o que dá a
média de mais de três reuniões por dia útil As
eoniisses realizaram, ainda. 47 ' isitas e
receberam perto de cinco mil com idados ou
depoentes.

As comissões parlamentares se dividem em
Per,nwie,ite, e Temporíriois. As Permanentes
são temáticas e têni funcionamento re21I1ar: as
!ernporárias são as seguintes: de ImjiuriW

Pis. h.rniadas para investigar e apurar
Jenúncia especítca: Especiais, que também
examinam temas específicas, embora sem o
niesmo poder da CPI: e as de caráter
nkesual. formadas. por exemplo, para emiti

pareceres sobre as Propostas de Emendas
Constitucionais (PECs) ou sobre os Veios e
Indicações do Executivo.
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Os atentados em NY e
turismo em Minas

(missão de Turismo. Indústria e Comércio reuniu-se em novembro para
a aliar as repercussões para o turismo mineiro dos atentados terroristas de li de
setembro, em Nova York. tendo concluido, segundo sua presidente. deputada
Maria Olívia, que o medo de isiLir (is Estados Unidos e a Europa poderia traier

ao Brasil turistas do inundo todo.
preciso saber aproveitar a

'ituação". disse ela.
O aumento do turismo

interno já podia ser percebido
naquele momento, segundo o
representante da Secretaria de
Estado de Turismo, Benjamin
Nunes. "Em 2(X)1 o turismo

Molibro /a ( iii' t
' del >i(li ido Ali nu
(juilio <!eisiie'(, 0
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interno vai movimentar
principalmente a população das
classes A e B. que costumam

iajar para o exterior". alirmou.
Ele acrescentou, ainda, que
Minas Gerais recebe poucos

turistas estrangeiros, que visitam geral mente as estâncias hidrominerais e cidades
históricas. "Com o crescinicilto do ecoiurismo. Minas terá muito a oIrccer".
lembrou.

Presente à reunião. o assessor de comunicação da Inlraero, Wagner António
Soares. inIarmou que os atentados modificaram muito a seizuiança interna dos
aeroportos no Brasil. "Nós aumentamos a seuirança nos aeroportos sob nossa
responsabilidade, implantando mais detectores de metais e equipamentos de raios
X". disse. O deputado Pastor George. membro da Comissão. destacou a
imporláncia da publicidade na divulgação turística do Estado: "O que não é sistO
não é lembrado".

Secretário expôs os
planos para o Estado

rol
1 Ok! trl!

%forn, O!iriu e 1:1/'!'
!irwiilão

E	f Amphar parcenas e essencial para iransiorinar
Mmas no maior polo turísi ico do País'', na opinião do
secretiirio de Estado do Turismo, Manoel Ci.ista. que
participou. em - de abril. de reunião da Comissão de
Turismo. Indústria e Comércio, para expor os protetos de
sua pasta para o Estado. Segundo ele, o Governo do Estado

tem a preocupação em criar uma política para o turismo que se reflita na
economia. "Só o turismo proporciona. em qualquer lugar. o resgate do valor
local —. afirinou. () secretário lembrou ainda que o niiniero de mineiros que
conhecem pólos turísticos fora de Minas é maior que dentro do próprio Estado.
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Superexploração de águas
em São Lourenço preocupa

I\didinua pública realitada pela Comissão de 1 urismo em São Lourenço.
em 3() de abril. deu início a uma ampla discussão sobre o risco de e.sgotaniento de
fontes de água mineral da cidade. em decorrência de exploração indevida pela
Empresa de Aguas São Lourenço. do Grupo Perrrer-Vrtel. subsidiária da Nestlé. A
partir da audiência, que envolveu autoridades e a comunidade local. Foi
desencadeada uma série de ações. que culminaram. no Final do ano, com a
suspensão temporária pela Justiça da produção industrial da Nestk Purê
Life. um dos tipos de água engarrafados na cidade. Oito requerimentos
foram aprovados. em reunião p.	 i:caio do Parque
ÍII	A ou,is tiiíçriIi /fl'fll' ii

;,c,local pela Secretaria de Estaih,.
de Meio Ariihic ntc c 	 ,• À.
solicitando informações lo
DNPM, entre outros.	 .-

liii 27 de lunho, outra
reunião da Comissão Foi
realiiada, com a presença de
representantes da empresa, nu
própria Assembléia.
Vereadores, representantes de
ONGs e integrantes do
\lt s i me rito Cidadania pelas
Águas questionaram a falia de
dialoo da empresa e
denunciaram irreeularrdades
como a superexploração das
tontes e a realização de obras no Parque das Á gua-, sem licença prévia dos
órgão-, ànihicntais, ( ) rcpitscnr rntc da  Pririci s itil Marcelo  Marques
procurou se lusiticar. diicndo não ter inForrriações sobre as obras naquele	 5.

momento, a admitindo o distanciamento da empresa em relação à comunidade e
manifesrando trina nova disposição de conversar com a comunidade.

À iniciativaiva das reuniões Foi da deputada Maria ( )l ív ia. preocupada com
a repercussão que um possíx cl esgotamento das trntes de água mineral terra
sobre a atividade turística não só de São Lourenço, mas de todo o Circuito
tias A

Apiesers ição da Lagoa da Panipulha e as proposta, de recuperação do
seu potencial turístico forarri discutidas em reuniões comi juntas das Comissões
de Turismo, indústria e Comércio e de Meio Arribiente e Recursos Naturais,
rios dias 3 de outubro e 21 de novembro. A audiência Foi requerida pelo
deputado Doutor Viana. que ressaltou a importància da 1 .agcia da Pampu lira
corno património cultural e turístico de Belo 1 lorii ntc e lembrou que ela em
sofrendo, ao lon go dos anos, processo
acelerado de deterioração. agravad	Lagoa da Pa ni p u 1h a
o lançanienio de esgotos e lixo

O presidente da Belotur.-lose	mobiliza  comissoesFrancisco Sales Lopes. ilfiiliiuu que
desenvol vinienri integrado da La goa da i'ampul lia e de extrema i mportá neta
para o turismo de Belo 1-inrizonte e de Mirras. Ele iriúrmou Éamhéni sobre a
formalização de parceria entre a empresa. que é municipal. e a PLC Minas,
para o desenvolvimento do turismo rio Conll)leXo da Lagoa, que é um marco da
arquitetura mundial. sendo a primeira grande obra de Oscar Niemeyer.

(
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São Francisco agora é
patrimônio turístico de MG

0 (recito mineiro do rio
São Francisco loto, de sua
nascente. em São Roque de
Minas. até a divisa com o
e tado da Bahia.ia. foi declarado
patrimônio paisa g ístico C
turístico de Minas Gerais,
pela Lei n° 14.007.
sancionada em 4 de outubro
pelo governador Itamar

: ii o O autor da proposição
toi o deputado Wanderley
\vila. com o objetivo de
comemorar os 500 anos da
descoberta do rio.

Planetário pode ser nova
atração turística em BH

tI,flb/.h?p:
á •).flhd]/is•
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\ 1 irias Gerais pode — afiliar seu pruriciro planetário. É o que de lenderain
prolessores. pcsquisadore. arquitetos e autoridades, no dia 22 de outuhro. duriiime
audiência pública promovida pelas Comissões de Turismo. Industria e Comércio:
de Meio Ambiente e Recursos Naturais: e de Educação. Cultura. Ciência e
Tecnologia da Assembléia. A audiência foi realizada para catalizar apoio político.
governamental e empresarial para a criação de um centro de ensino e divulgação
da asironomna e ciências afins cm Minas Gerais, único estado das regiões Sul e
Sudeste que não possui um planetário. O primeiro planetário do Estado poderá ser
construído em um terreno da Universidade Federal de Minas Gerais i LFMG), na
região da Panipulha. em Belo Horizonte.

"0 planetário é um empreendimento
auto-sustentas eI. que se tornará urna
atração turística na cidade". alrmou o
deputado Márcio Cunha, que ressaltou o
valor pedagógico do empreendimento.
Segundo ele. eslá sendo elaborado um
projeto. a ser apresentado cio breve na
Assembléia Legislatis a. criando o Clube
de Amigos do Planetário. O assistente
especial (1:1 Secretaria de Estado da

Créncia e Tecnolo g ia. Anrônio Orlando Macedo Ferreira, disse que o centro de
ensino é uma aspiração de ukla comunidade cientifica e que seu objetivo é.
principalmente, despertar o interesse da comunidade para a ciência.

A criação de empregos, o estímulo ao turismo e os benefícios culturais.
educacionais e cientílicos tambéni foram ressaltados par outros cons idadus, conto
o representante do reitor da 1. nnvensid,idc Federal de Minas (ierzmnsi UFNIG.
Mauro Braga: e o gerente de Dcsenvolvrmeoio Tecnológico do lJí)MG. Carlos
Fernando, que atinitou que o Estado está se esforçando para iahilr,ar o projeto.



Minas terá
calendário
de eventos

0 Poder Lxccui is o
responsável por estabelecer o
Calendário Estadual de Esemitos
Culturais e Turísticos de Minas
Gerais, convocando Os

municípios e as entidades
sociais. profissionais e
isligiosas para que apresentem
Seus eveflleis. Isso é o que prevé
o Pie 'ji'to de Lei 1.351/2001. do
deputado Márcio Cunha.
aprovado em primeiro turno eiti
26 de setembro O proieio
prevé que o calendário deverá
conter, no rnaxiino, três eventos
por município. () substitutiso
aprovado etetemuna que os
eventos corresponderão a datas
ou festis idades que Façimin pails'
da tradição cultural de)
município.

nmissões

OS

Lago de Furnas pode
originar circuito turístico

implantação do Circuito Mineiro de Turisini . abran gendo as cidades às
margens do Lago de Furnas (foto). foi proposta durante audiéncia pública da
('omissão de Turismo. Indústria e Comércio. realizada em 12 de novembro. em
Alténas. Sul de Minas. Para o deputado Carlos Pimenta, autor do requerimento
que deu origem à audiéncia. é importante que a re g ião esteja preparada para a
implantação do circuito turístico, aproveitando a estrutura náutica do lago de
Furnas.

O deputado também defendeu que o Banco de Desenvolvimento de Minas
Gerais i BDMG apresente uma programação aos empresários locais, Facilitando
L'mprcs(mmos e orientando-os na exploração das potencialidades turísticas.
kcs,iIini. ajuda, a necessidade de recuperxáo das estradas estaduais da região.

Comissão
discute currículo
das faculdades

A grade co TILU au do co r\( di'
turismo tom lema da audiénc ia
pública realiiada em 23 de maio pela
Comissão de Turisnx, Indústria e
Comércio. com a participação do
secretário de Estado de Turismo.
\lanocl Costa e convidados de escolas
formadoras de profissionais da área.

Costa criticou a pequena prese o. a
de protssioiiais em atividade: ''i\os
últimos 20 altos. aproximadamente
mil N,,,,ozis lormaram-se em Ttmrisiiio.
mas somente 5(X) desses protissionais
estão trabalhando na

O deputado Márcio Cunha
destacou o potencial turístico natural
de Minas Gerais e del,,iuileu a revisão
das grades curriculares das
faculdades, pala adaptá-las às
necessidades do Estado. Já a deputada
Maria Olivia. presidente da Comissão.
delendeu o ins estimenlo no turismo
voltado para a terceira idade.

O deputado Fábio Avelar, autor
do requerimento que deu origem a
reunião, manifestou sua preocupação
com a informação de que faltam
prolissionais da área para atender à
demanda do setor turístico que.
segundo ele, sem crescendo.
"Temos condições de promover
discussões e de achar soluções para
o problema". disse.
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Incentivo aos
fogos foi vetado

AtrinIuriiiaçu da Rcii
)estC do Estado ciii pólo de

desenvols oriento da indústria e
comércio de foios de artifício foi
prevista no Projeto de Lei 1.039/
2(X) 1. da deputada Maria Olívia.
aprovado em 2 turno cm 14 de
novembro. mas vetado pelo
governador, () projeio estabelecia
que o pólo seria irrregrado pelos
municípios de Aratíjos. Arcos.
1 tapecerica. Japaraiba. 1 .aou da
Prata. \lueiiia. Pedra do 1 ndaií.
Santo A iitõn o do Monte
Sebastião do ( )este. O veto do
cosernador será evaminado pela
Assembléia.

Vestuário pode
ter pólo no Pontal

Areii* di' Pontal do Sul ili'
Estado poderá se constituir cm poin
de ilc ,,cnvob iniento da indústria e
comércio do sestuário em malharia e
retilínea. tricô e crochê. conforme o
Projeto de Lei 1.02612001. da
deputada Marta ()lívia. aprovado pela
Comissão de Turismo. lndústiia e
('ornércio, com base em  parecer do
deputado Fábio Avelar.

projeto prevê que as empresas
que creu i a se insta lar na rerão
terão d reli 1 a i neenti vos 6 sca is e
malei'iais, destinados a estimular o
desenx o! vi inc liii econtonico e socia l
dos niurricipios dc Alheririra.
Andradas, Borda da Mata. Rue ni
Brandão. luicontidentes. Jaeuttna.
Monte Srão. Munhoz e Ouro Fino.

C nmissões
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Lei garante ICMS menor
para fio sintético de malha

O cosetiru ririciro lui auii'riiajo a redu,ii. de S para 12' f,,acira
tributária do lCs•IS nas operações internas com to siiitétieo de malha. bem como
a dos setores de liação e têxteis que trabalhem com outros tios. e a do setor
calçadista. de acordo com o Projeto de Lei 2512(0). do deputado Dalnio Ribeiro
Silva, aprovado ria forma de substitutivo.

A suplementação rieces'ária à renúncia de receita prevista ria futura lei estará
vinculada. se2undo Dalmo Ribeiro Silva, aos recursos do Fundo de
Desenvobinierito de Indústrias Estratécicas Fundiesi).

A decisão de apresentar um projeto de lei reduzindo a alíquota de ICMS do
setor têxtil foi tomada ciii reunião realizada no dia 12 de junho. con juntamente.
pelas Comissões de Fiscalização Financeira e Orçamentária e de Turismo.
Indústria e Comércio com representantes da indústria têxtil e calçadïsta de Minas
Gerais.

() projeto foi sancionado pelo governador ca Lei tem o número 14.094/2(X)!.

I)iverxu.s

xctore
zradiciünais cia
iizí1,tria
mmcmi
tir'craimz .çcti
pruIi1eina

(1.duhí(Io ('fu
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Públicas (finoi
( (u(dil1ICkL\ (J(
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/ormula,i
propo.tu.s de
jllCefIijVO US

(lIiiid(Ule.S

(1/l1?II(1.s delas
já ifctnada.s.
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Zona da Mata reivindica
incentivo a pólo moveleiro

Audit'ncia
pública realizada cm
23 de nmemhro. cm
Ubá (fotos). ouviu
representantes de	UMA UBÁ CADA VE
associações	 MELHOR.
comerciais e de
lojistas da Zona da
Niala, que

a

de crédilo para iniero
e pequena,;
empresas. .1	

Ç;

iCI()Ii1ii

irthuiíria. a
construção de uni
distrito comercial e a melhoria das estradas que	 .	 .
dão acesso i cidade. t ha é o maior polo
moveleiro do Estado e o terceiro maior do Rir',	-
com cerca de 250 Iálviea%.
crupregos e	tr;iLe mil	43	4
trihtiiirta para o setor foi delndida pelo	 .
presidente do Sindicato 1 ntcrmunieipal dos	 .
Fabricantes de M(hei-, de Ubá. Roeno
Gonçalves Gazola. segundo quem cerca de
4O4 do preço dos mÔN eis são i mpi 1511)5

repassados ao consumidor. ,\ res isão fiscal tambeni 1 oi de tendida pelo
prefeito. Antônio Carlos Jacoh. Ele destacou que 70 do l('MS arrecadado
na cidade são provenientes do setor de móveis .1 proposta do setor foi
acatada pela Comissão e mclii ida na mi ni-refornia tributária aprovada pela

no tinal do ano.

Projeto de Lei 94I2(XX). do deputado Rogério Correta, propôs a criação
àl'rograma Estadual de 1 neeni tio à Recuperação de Empresas. sob controle
estionírio dos trabalhadores (Pró—Autogestão). que recebeu parecer favirú\el

do deputado Márcio ('unha, no (lia 12 de setembro, sendo aprovado pela
('omissão de 'íurisino, Indusina e ( ' 'mercio 1 ; 111c11(1;1 provada pela comissão
determinou que a	 —
implementação do proraiuia	Comissão  e favorável
contará com a pau ieipaçãit de

das Secretarias ao P ro -Au to g esta o
de Estado do Plane jainento. da
Indústria e Comércio e do Trabalho, da ,'\ssisi'neia Social, da ( lança e do
Adlesceuue. akm das entidades representativas de trabalhadores, etiipresários
e das instituições de ensino e pesquisa que desenvolvam projetos relacionados
com o Pró-Autogestão. O objetivo do projeto é evitara desalivação de
empreendimentos económicos por motivo de crise econômico-financeira.
2erencial, tecnológica ou comercial.
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Lei consolida a cachaça
como produto mineiro

necessidade da con ,.,çiiitlaç àio da cachaça nos mercados nacional e
internacional foi ressaltada pelo membro do Instituto Brasileiro da Cachaça de
Alambique i IBCA e diretor da Obra Prima Esentos e Produções Lida. José
Lúcio Mendes Ferreira. na reunião da Comissão de Turismo. indústria e
Comércio realizada cm 6 de junho. Segundo Ferreira. a produçào da cachaça
no Estado incentiva a fabricação de álcxl, e a geração de energia elétrica e
empregos. Ele disse que a cachaça deve ocupar. de maneira organizada mas,
principalmente, ágil, o espaço mercadológico a ser deixado pela tequila.
originária da planta "gávea azul". em extinção.

A deputada \iariaOlívia, presidente da Comissão.  falou sobre a

importância do Projeto de Lei 923120(X). do governador Itamar Franco, que
estabelece o processo de produção da "Cachaça de Minas', aprovado em
Plenário.

O projeto ti sancionado pelo governador cm 12 de julho. transforniando-
se na Lei 1 3.949/200 1

Seminário discute o "apagão" e
as alternativas energéticas

O Brasil vive um momento de colapso energetico e medidas de racionamento
causam reflexos ne gativos na conluntura sociocconomica. A opinião é do

piesídente da Assembléia, deputado Alberto Pinto Coelho, que abriu o Fórum
1ccnc(' '' \llcin itI\	Fuci gctk is'' . dia 1 de (Clitubio. no Plenário da Assembléia.

O deputado destacou a
participação do Legislativo
ininciro na defesa do sistema1i ^ncr ,_yético nacional. por rneio
da realização do,\1(^%iiiienio

Minas em Dele.,,a da

k) Fórum  e ncontrar saídas
para a crise. viahjliiar

•	Parcerias e o incentivo ao
financiamento de pesquisas.

O então secretário de

1	 ,	Estado de Minas e Enereta.
i	t1l Lui, Márcio Ribeiro 'V anua,

i	 le/ um breve histórico das
medidas tomadas pelo

governador Itamar Franco, como a derrubada. na Justiça. do acordo de acionistas
que dava aos mócios mninoritários da Cemig o poder de cio sobre investimentos.
Segundo ci secretário, o governo estadual 'tirou prc ijeic da gas eia'' iniciando a

comisirução de cilicci usinas hidrcléiricas. além do investimento leiloem outras sete
usinas, totalizando RS 3.2 bilhões, desde janeiro de 1999. Com essas medidas. o
potencial de geração de energia no Estado aumentou em 2,5 mil megawatts.
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Aplicação de recursos do
Fundese é tema de debate

01 rcpns,,cN do Fundo de Fomento e Descnvol imelito S cttsc nmieo do
Estado de Minas Gerais (Fundcse) e sua aplicação em benefício das pequenas e
micrtmpresas foram discutidos, em 28 de junho, cm reunião da Comissão de
Turismo, indústria e Comércio. Entre os problemas debatidos por representantes
do gos erno e dos empresários estão os impedimentos cadastrais para ter
acesso aos recursos: a diferença entre o montante arrecadado e t)

efetivamente aplicado nas micro e pequenas empresas: e as deticiéncias na
divulgação dos benefícios do Fundese. Cerca de 30 dos pedidos que
eheuam ao BDMG (Banco de Desenvolvimento de Minas Gerais) - órgão
gestor e agente financeiro do fundo - não st) atendidos por problemas
cadastrais. causados pela inadimpincia.

O deputado C'Iiic
Rafael. autor do
requerimento que dci:
origem à reunião. iiii
no in íc ioio dos debates. t(tI
Fundese não atingiu sua,
metas, pois os recursos não
kn1 chegado às eillpresas do
estado. Seeundo núnieros
apresentados pelo
parlamentar, o Fundese teria
rip iss ido itt. iquti i diLi	 1
RS 't6 . l 7 milliot., mis ,.sst,	 \	 j
montante deveria checar a	-
ccrc^i de RS 150 milhC^e^. O

anecadados e rtà repassados sena. porLI 1 . k ii	dc k s O 1 o Il1IL's. . \
grande muotmvaço do encontio t saber porque os repasses não (oram leitos em sua
totalidade", opinou. Clmico Rafael criticou. ainda. a ausência de representantes das
Secretarias de Estado da Fazenda e de Indústria e Comércio. O Funde-,e t

constituído com recursos das pipilas empresas. que podem optar por recolher a
titulo de ICMS ou a título de contribuição pala o fundo. l)as 250 mil micro e
pequenas empresas do Estado. 203 mil so optantes pelo lundese.

diretor Financeiro do BDMG, José Lana Raposo, inIonnou. respondendo
aos questionamentos do deputado Chico Rafael, que os recursos não aplicados
estão no caixa único do Estado e explicou que o Fundese é um programa
relativamente novo e que só agora começa a atingir a maturidade. Uni dos
motivos apresentados por ele para as diferenças entre os recursos
arrecadados e os efetivamente aplicados diz respeito às mudanças nas
próprias regras do Fundo, cujo programa principal é o —Gera Minas".
Inicialmente, ele só atendia a solicitações de investimentos lixos e de capital
de giro associado a projetos. o que acabava limitando a liberação dos
recursos. Depois, os li namiciamentos íorani estendidos ao chamado capital de
giro puro. com o conseqüente aumento do número de pedidos - que. hoje.
em sua maioria. .sh) do comércio. Foi tambein aumentado o li riiite máximo
de lnanciamcnto: de RS 40 mil para RS 100 mil.

(ff,1 ll,1'
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Crnissões
nauIIna e

Con UfltLH

Convidados debatem Lei das
Falências com deputados

Quaikh ii ina empresa tem a
sua lalência decretada, as perdas são
irreparáveis tanto do ponto de 'vista
financeiro. quanto social". Assim o
deputado Eduardo Brandão
ListlhCoU a importância da audiência

pública realizada. em 28 de maio.
pela Comissão de Turismo. Indústria
e Comércio, na qual Ibi discutido o
novo proeto para substituir a Lei de
Falências e Concordatas em vigor.
Participaram da audiência. entre
outros cous idadosoadininistrador
Fernando BoIonini, que apresentoui ,io, Ia fakna,a

,	 dados relativos aos alio-, índices de
l),p,ak..	extinção de empresas no Estado: o

/ oPkfo jç Se',:f	 vice-presidente do Conselho
Recional de Contabilidade (CRC/

°5rldhtJiU fíd,rnsa
MG). Jamir Adir de Moreira. que

defendeu a parocipação de uma
auditoria independente nos processos
de falência: a diretora do
Departamento Jurídico da Câmara dos
Dirigentes Lojistas CDUBII). Maria
Laura Santos, que considerou o novo
projeto um avanço: o advogado Tiago
Fantini, que tz exposição histórica
sobre a latência: o presidente do
Conselho Regional de Admi o siração
(CRAJM(i), Alton Divino Fernandes,
que criticou a falta de gestão
profissional nas empresas: e o gerente
de Captação da Fiem,, . Guilhemie
Veloso Leão, para quem o principal
impacto causado por uma Lilência no
segmento industrial é na redução no
número de empregos diretos e
indiretos.

r.

r	r.

ÍíÍ'
A\ssemnhléia Legislativa realizou no dia 18 de iunho, no

Plcn:írio. Ciclo de Debates "( ) Regime Tributário e as Eiiipresas

Empresas     re c 1 a m a rn	IS pela

da carga tributária maioria das pequenas e médias emprcsa^.

de :t1uaão. cm dceorrmcia de fatores como a carga tributária que
incide sobre suas :iti idades.



Entrevista	 rvlanaOiívia
Pes;dente

"Nosso papel é intermediar
reivindicações da sociedade"

Que papel cumpre a (missão de Turismo. Indústria e (.oniércio e qual a sua importância?

A ('omissão de Turismo. In(IúSIIIa e C'oniercio. no ãmhito de sua coinpeténeia. aprecia as
prposiçoes em pauta. emite pareceres técnicos. promove discnssães e deb;ite.s sobre os temas

que envolvem sUa área. dando suporte à análise tias proposições do processo legislativo, que

iramitarn na Casa. É sua lunçiio. ainda. fiscalizar a execução das políticas públicas estaduais e.

principalmente. ouvir e intermediar as reivindicações da sociedade, no que diz respeito aos

interesses do turismo, da indústria e do comércio.

Quais foram os principais assuntos e encaminhamentos pela Comissão em 2001?

Podemos citar a questão da supeicsploração das águas minerais na cidade de São Lourenço. pela
Empresa de Águas São Lourenço. do Grupo Perrier. o que tem provocado o rebaixamento do

nísel das tntes de auas minerais da cidade. ocasionando, inclusive, a desativação de alumas
dessas fontes, como a magnesiana. O fato motivou a proposição de uma ação eis ii pública contra

a empresa.

Foram relevantes, ainda, a discussão do potencial turístico do Estado. por meio de audiéncias

públicas realizadas em diversas cidades: a criação de pólos de desenvolvimento no interior do
Estado: o debate em torno dos problemas do rio São Francisco e de sua bacia, e de medidas a
serem estudadas e implementadas para a sua recuperação. Também merece destaque a discussão

do excesso de iributacão sobre as empresas mineiras. deixando-as em desvantagem na

concorréne ia com outros Estados.

O que pode ser dito em i'claçào ao envolvimento de representantes dos diversos

setores da sociedade nessas discussões?
Em todos os eventos promovidos pela Comissão, na Assembléia Legislativa ou no intenor, houve
sempre participação e envolvimento de representantes de todos os nmvcis da sncie(Lldc, da iniciativa

pública e privada e. em especial, daqueles que eram Os interessados diretos em cada assunto.

Unia das principais funções da Comissão é justanientc servir como caixa de ressonáncia para as

reivindicações da sociedade junto ao Poder Legislativo do Estado.

•	Quais 1)tloI'ida(k's a Comissão elegeu para dar continuidade ao trabalho em 2002?
As pritridaties da Comissão são sempre estabelecidas no início dos trabalhos de cada ano

legislativo. No entanto. é pensamento geral que todas as Ct rnmssões tcmaticas dcv em continuar

COM o trabalho de realização de audiéncias públicas no interior. E a forma mais eficiente de ter

contato direto com a população de todo o Estado, com suas demandas e anseios.
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