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Plenário recebe veto parcial do governador
a proposição da reforma administrativa

Na Reunião Ordinária de on-
tem, o Plenário recebeu men-
sagem do governador Fernan-
do Pimentel, por meio da qual 
ele encaminha o Veto Parcial 
à Proposição de Lei 23.125. 
Originária do Projeto de Lei 
(PL) 3.503/16, que integra a 
reforma administrativa pro-
posta pelo governo, a propo-
sição estabelece a estrutura 
orgânica da administração 
pública do Poder Executivo e 
deu origem à Lei 22.257, de 
2016. Na sua fundamentação, 
Pimentel argumentou que os 
oito trechos vetados são in-
constitucionais ou contrários 
ao interesse público.

O primeiro veto incide 
sobre a inclusão das unida-
des correicionais da Secre-
taria de Estado de Fazenda 
no rol de órgãos de apoio do 
Executivo que se excetuam à 
subordinação técnica à Con-
troladoria-Geral do Estado 
(CGE) quanto às atividades 
de transparência, auditoria 
e correição. 

Também foram vetados 
dispositivos que atribuem 
competências à nova Secre-
taria de Estado de Desenvol-

vimento Econômico, Ciência, 
Tecnologia e Ensino Superior 
(Sedectes), estabelecem a 
subordinação da Junta Co-
mercial do Estado (Jucemg) 
e do Instituto de Desenvol-
vimento Integrado de Minas 
Gerais (Indi) à Sedectes e 
concedem a gestão de ope-
rações de crédito em institui-
ções financeiras à Secretaria 
de Estado de Planejamento e 
Gestão (Seplag). 

O quinto veto incidiu so-
bre o dispositivo que respon-
sabiliza a CGE pela garantia 
dos direitos dos usuários de 
serviços públicos estaduais. 

O veto seguinte se refere a 
dispositivos que tratam da ex-
tinção de cargos vagos de várias 
carreiras do Executivo, uma vez 
que o texto aprovado apresen-
ta divergências em relação ao 
quantitativo de cargos efetivos 
extintos das carreiras citadas. 

Foi vetado, ainda, o ar-
tigo que prevê que o termo 
circunstanciado de ocorrên-
cia poderá ser lavrado por 
todos os integrantes das 
polícias Civil e Militar e do 
Corpo de Bombeiros. O últi-
mo veto, por sua vez, atin-
ge a autorização para que o 
Executivo promova exone-
rações e nomeações decor-
rentes do processo de reor-
ganização administrativa. 

Willian Dias 

O governador encaminhou vetos totais ou parciais a outras seis proposições, durante a Reunião Ordinária

Vetos também atingem projetos de deputados
Na mesma reunião, foram 
recebidos sete vetos do 
governador relativos a pro-
jetos de autoria de deputa-
dos. Entre os vetos, seis são 
totais e um é parcial.

O veto parcial incide 
sobre a Proposição de Lei 
23.130, de 2016, que torna 
obrigatório o atendimen-
to de saúde em locais onde 
ocorram eventos públicos. A 
parte da proposição que não 
foi vetada foi transforma-
da na Lei 22.259, de 2016. 
A norma é oriunda do PL 

1.584/15, do deputado Car-
los Pimenta (PDT).

O governador vetou o 
dispositivo que modifica o 
caput da Lei 14.130, de 2001, 
retirando dele a palavra “pâ-
nico” e incluindo o termo 
“pronto atendimento de saú-
de em eventos públicos”.

Entre os seis vetos totais, 
um se refere à Proposição de 
Lei 23.126, que trata da qui-
tação de débito de reposição 
florestal, outro à Proposição 
de Lei 23.179, a qual versa 
sobre plano de evacuação 

em caso de acidentes nas 
obras públicas do Estado, 
e mais um à Proposição de 
Lei 23.188, que estabelece 
a concessão de desconto no 
pagamento de crédito tribu-
tário para o apoio a hospitais 
filantrópicos.

As outras três propo-
sições de lei vetadas por 
completo são a 23.177, que 
modifica o Código de Ética 
dos Militares do Estado, a 
23.189, a qual determina 
que o poder público man-
tenha um banco de dados 

com informações sobre as 
armas de fogo apreendidas, 
e a 23.129, que dispõe sobre 
o registro de pessoas físicas 
e jurídicas que atuam no co-
mércio de joias usadas, ouro 
e metais nobres.

Todas essas proposições 
de lei são originárias, respec-
tivamente, de projetos dos 
deputados Carlos Pimenta 
(PDT), Fabiano Tolentino 
(PPS), Cabo Júlio (PMDB), 
Hely Tarqüínio (PV), Sargen-
to Rodrigues (PDT) e João 
Leite (PSDB).
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Deputados analisam propostas de
extinção do Deop e da Ruralminas

Dois projetos de lei que inte-
gram o conjunto de proposi-
ções da reforma administrativa 
foram analisados ontem pelas 
Comissões de Administração 
Pública e de Fiscalização Fi-
nanceira e Orçamentária (FFO). 
Ocorreram duas reuniões em 
sequência: a primeira delas 
conjunta, entre as duas comis-
sões, e a outra somente da FFO.

O PL 3.509/16, que extin-
gue o Departamento de Obras 
Públicas do Estado de Minas 
Gerais (Deop), teve parecer 
de 1º turno favorável do rela-
tor, deputado João Magalhães 
(PMDB), aprovado pela Co-
missão de Administração Pú-
blica. O deputado recomenda 
a aprovação da matéria na 
forma do substitutivo nº 1, da 
Comissão de Constituição e 
Justiça (CCJ), com as emendas 
nos 1 e 2, que apresentou.

O substitutivo revoga a 
Taxa de Gerenciamento de 
Projetos, de Obras e de Su-
pervisão de Obras (TGO), 
incidente sobre as contrata-
ções realizadas pelo Departa-
mento de Estradas de Roda-
gem do Estado (DER-MG). 

A emenda nº 1 restringe 
uma das receitas do órgão 
criado pelo projeto de lei, 
o Departamento de Edifica-
ções, Estradas de Rodagem 
do Estado de Minas Gerais 
(DEER-MG). Essa nova recei-
ta passaria a ser proveniente 
do gerenciamento do siste-
ma de serviço de transporte 
rodoviário de cargas.

Já a emenda nº 2 propõe 
que sejam revogadas as taxas 
de gerenciamento, fiscaliza-
ção e expediente dos sistemas 
de transporte coletivo inter-
municipal e metropolitano, 
que antes não haviam sido 
impactadas pelo substitutivo.
FFO – Na FFO, ainda na reu-
nião conjunta, foi concedida 
vista ao deputado Gustavo 
Corrêa (DEM) do parecer pe-
la aprovação do PL 3.509/16. 
O parecer do deputado Tiago 
Ulisses (PV) segue o entendi-
mento da Comissão de Admi-
nistração Pública.
Ruralminas – Durante a reu-
nião da FFO, realizada na 
sequência, foi apreciado o 
PL 3.510/16, do governador, 
que extingue a Fundação 

Rural Mineira (Ruralminas) e 
transfere suas atribuições às 
Secretarias de Estado de Agri-
cultura, Pecuária e Abasteci-
mento (Seapa) e de Desen-
volvimento Agrário (Seda). 

O parecer do relator, 
deputado Tiago Ulisses, que 
recomenda a aprovação do 
projeto na forma do substi-
tutivo nº 1, da CCJ, foi distri-
buído em avulso (cópia). O 
novo texto ajusta a matéria 
às normas legais e à técnica 
legislativa, assim como in-
corpora emendas do gover-

nador e do deputado Tadeu 
Martins Leite (PMDB).

O deputado sugeriu a 
manutenção das cláusulas e 
condições de financiamento 
dos contratos de compra e 
venda celebrados por inter-
médio da Ruralminas cujo 
objeto consistiu na aliena-
ção de imóveis na região do 
Projeto Jaíba (Norte de Mi-
nas) e tratam da promoção 
de política de regularização 
fundiária de assentamentos 
situados em imóveis perten-
centes à fundação. 

Oficiais descumprem nova convocação

O deputado Sargento Rodri-
gues (PDT) anunciou, na reu-
nião de ontem da Comissão 
de Segurança Pública, que 
vai reconvocar os militares 

que teriam agredido a ele e 
a representantes sindicais 
na cerimônia de entrega da 
Medalha da Inconfidência, 
realizada no último dia 21 de 

abril, em Ouro Preto. Essa foi 
a quinta tentativa de ouvir os 
oficiais sobre o episódio.

O parlamentar voltou a 
explicar que, na ocasião, teria 
sido tratado com truculência, 
atacado com gás de pimenta 
e impedido por policiais de 
acessar a Praça Tiradentes, 
local do evento. No seu en-
tendimento, o fato configura 
violação dos direitos de ir e 
vir, de manifestação e de li-
berdade de expressão.

“Eles descumpriram a 
convocação pela terceira vez. 
Assim, faremos nova reunião 
no dia 17 de agosto”, infor-
mou Rodrigues. O deputado 
relembrou que o intuito das ma-
nifestações do dia 21 de abril era 
reivindicar o fim do parcelamen-
to dos salários dos servidores 

do Estado. “Queremos saber 
de quem veio a ordem para 
impedir nosso acesso à Praça 
Tiradentes”, argumentou.
Crime de responsabilidade – O 
deputado João Leite (PSDB) 
afirmou que o não cumpri-
mento das convocações vio-
la a Constituição do Estado. 
Para ele, trata-se de crime 
de responsabilidade contra 
o Parlamento, a casa de re-
presentação da população 
mineira. “O presidente da AL-
MG precisa tomar providên-
cias urgentes”, ressaltou.

O assessor jurídico do 
deputado federal Subtenente 
Gonzaga (PDT/MG), sargento 
Cláudio Dias, mostrou-se pre-
ocupado com o risco de que 
a falta dos militares convoca-
dos abra um precedente. 

Proposição sobre o Deop foi analisada em uma reunião conjunta

Ricardo Barbosa

Comissão tentou ouvir militares sobre atuação da PM em solenidade

Guilherme Bergamini
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Minas Gerais é o estado com maior
número de casos de dengue no País

Com 526.622 casos prová-
veis de dengue registrados 
de janeiro a julho deste ano 
e 195 óbitos confirmados 
no período, Minas Gerais 
é o estado com maior inci-
dência de dengue no País. 
Os dados constam do último 
boletim quinzenal divulgado 
pela Secretaria de Estado da 
Saúde (SES) ontem, durante 
audiência pública da Comis-
são de Saúde.

Em relação ao boletim 
anterior, foram mais duas 
mortes causadas pela den-
gue. O objetivo da reunião 
foi discutir dificuldades en-
frentadas para o combate à 
doença nos municípios, que 
se queixam de atrasos em re-
passes de recursos do Estado, 
bem como medidas adotadas 
pela SES, que vê a perspecti-
va de chuvas intensas no fim 
do ano com preocupação.

Segundo o presidente do 
Conselho de Secretarias Mu-
nicipais de Saúde de Minas 
Gerais (Cosems-MG), José 
Maurício Rezende, uma das 
maiores dificuldades é mo-
rosidade da transferência de 
recursos. O montante acu-
mulado, devido pelo Estado 
aos municípios para investi-
mento em saúde, teria chegado 
a R$ 1,03 bilhão neste ano, 

dos quais R$ 360 milhões 
começaram a ser repassados 
somente em julho, de acordo 
com o conselheiro.

José Maurício lembrou 
que os atrasos na liberação 
dos recursos estão prejudi-
cando inclusive o planeja-
mento de ações de combate 
à dengue. “Estamos num 
momento ímpar de escassez 
de chuvas, ideal para ações 
preventivas contra a dengue. 
Se nada for feito agora, pode-

remos ter casos mais severos 
da doença”, frisou.
Sucateamento – Na mesma 
linha, o presidente da comis-
são e autor do requerimento 
da audiência, deputado Arlen 
Santiago (PTB), criticou os 
governos estadual e federal 
pelo que classificou de suca-
teamento do sistema de saú-
de nos últimos anos e alertou 
que as ações preventivas con-
tra doenças como a dengue 
também estão sendo prejudi-

cadas. Ele ressaltou que foram 
fechados 23,7 mil leitos hospi-
talares nos últimos cinco anos 
no País (3,3 mil em Minas), 
segundo dados do Conselho 
Federal de Medicina.

Segundo o deputado, se a 
situação atual permanecer, o 
Estado chegará ao final deste 
ano com quase R$ 4 bilhões 
de restos a pagar, ou seja, re-
cursos empenhados pelo go-
verno sem o devido pagamen-
to dentro do exercício. 

Comissão de Saúde abordou as dificuldades enfrentadas no combate à dengue no Estado

Guilherme Dardanhan 

Campanha contra a doença terá continuidade
Admitindo que o cenário é 
preocupante, o subsecretá-
rio de Estado de Vigilância 
e Proteção à Saúde, Rodri-
go Fabiano Said, ponderou, 
contudo, que as dificuldades 
financeiras não são exclusi-
vidade do Estado e que a SES 
vem atuando em parceria com 
as prefeituras. Segundo ele, fo-
ram repassados, em 2015, um 
total de R$ 66 milhões, exclusi-
vamente para ações relaciona-
das à dengue nos municípios.

A preocupação maior, 
pontuou, é com a perspectiva 
de que se tenha um período 
bastante chuvoso no final 

deste ano, situação que 
aumenta a chance de proli-
feração do mosquito trans-
missor da doença. “O risco 
de epidemia de dengue é 
permanente em Minas, on-
de há os quatro sorotipos 
do vírus em circulação”, afir-
mou o subsecretário.

Rodrigo Fabiano apre-
sentou as ações adotadas 
pela SES no ano passado, nos 
municípios, inicialmente por 
meio de oficinas, realizadas 
em julho, para a discussão 
de estratégias de combate à 
dengue e dos riscos de epide-
mia. Em setembro, foi a vez 

de oficinas regionais voltadas 
para todos os 853 municípios 
mineiros e do lançamento da 
campanha de mobilização  10 
Minutos contra a Dengue, fo-
cada em ações de prevenção 
por parte da população.

Essa campanha terá pros-
seguimento e passará a incor-
porar ao mote “10 minutos 
contra a dengue” também 
a zika e a chikungunya. Es-
tratégias semelhantes serão 
realizadas neste ano e estão 
em fase de definição.
Parceria – Apesar da crítica 
do Cosems quanto aos atra-
sos nos repasses de recursos 

para a saúde aos municípios, 
Rodrigo Fabiano observou 
que muitas cidades não es-
tariam aplicando adequa-
damente as verbas especí-
ficas para o combate à den-
gue, por desconhecimento 
ou por dificuldades envol-
vendo licitações ou definição 
de prioridades. 

O deputado Arlen Santia-
go solicitou que a SES infor-
me à comissão a situação dos 
municípios quanto à aplica-
ção dos recursos voltados ex-
clusivamente para a dengue 
e defendeu que eles se enga-
jem nas ações preventivas.
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Insegurança no campo é a principal
preocupação dos cafeicultores no Estado

COMISSÕES

Apesar de reconhecerem que 
a cafeicultura tem vivido um 
bom momento nos últimos 
três anos, produtores de ca-
fé do Sul e do Sudoeste de 
Minas estão assustados com 
a criminalidade e pedem 
providências do governo do 
Estado também em relação 
à qualificação e à divulgação 
do produto mineiro, além da 
elevação do preço mínimo 
garantido pelo poder público.

Esses foram os principais 
assuntos tratados em audiên-
cia pública realizada ontem 
pela Comissão de Agropecuária 
e Agroindústria no município 
de Machado. Participaram da 
reunião os deputados Emidi-
nho Madeira (PSB), Antônio 
Carlos Arantes (PSDB) e Dal-
mo Ribeiro Silva (PSDB).

Durante a audiência, um 
documento com reivindica-
ções a serem encaminhadas 
ao governador do Estado foi 
apresentado e discutido com 
os cerca de 200 participan-
tes. A carta foi elaborada pelo 
Consórcio Público para o De-
senvolvimento do Café do Sul 
e Sudoeste de Minas (Concafé) 
e endossada pela Comissão de 
Agropecuária e Agroindústria.

A lista de reivindicações 
foi apresentada pelo presi-
dente do Concafé e prefeito 
de Alfenas (Sul de Minas), 
Maurílio Peloso. O ponto 
mais enfatizado pelos partici-
pantes do encontro foi a falta 
de segurança no campo, com 
ocorrências que vão desde o 
roubo de produtos até assas-
sinatos, inclusive por quadri-
lhas organizadas. 

O deputado Antônio Car-
los Arantes afirmou que os 
produtores do Sul de Minas 
são hoje ameaçados por cri-
minosos ligados ao Primeiro 
Comando da Capital (PCC), 
organização que surgiu nos 
presídios paulistas. Para ele, a 
resposta dos órgãos estaduais 
de segurança está longe de 
ser adequada. Arantes alertou 
que já há fazendeiros fazendo 
justiça com as próprias mãos.

Além de solicitar providên-
cias que garantam a segurança 
no meio rural, a carta discutida 
também enumera demandas 
como a ampliação do programa 
de certificação do café mineiro, 
apoio financeiro e logístico do 
Estado para apresentação do 
café mineiro em feiras, capta-

ção de recursos para programas 
de melhoria da qualidade do 
produto e desburocratização e 
elevação do seguro de produ-
ção (preço mínimo).
Valorização – O deputado 
Emidinho Madeira ponderou 
que o investimento do Estado 
na qualificação e divulgação 
do café de Minas é necessário 
para que não aconteça com o 
setor o mesmo que ocorreu 
com o futebol brasileiro, que 
vem perdendo qualidade e 
prestígio no cenário mundial. 

A Secretaria de Estado de 
Agricultura, Pecuária e Abas-
tecimento (Seapa) foi repre-
sentada no encontro por seu 
assessor especial para o café, 
Newton Castro Moraes. Ele 
afirmou que as reivindica-

ções dos cafeicultores estão 
em perfeita consonância com 
os objetivos da pasta. 

Uma das ações em anda-
mento, segundo ele, é o mapea-
mento do parque cafeeiro do 
Estado, realizado com recursos 
da Companhia de Desenvolvi-
mento Econômico do Estado 
de Minas Gerais (Codemig).
Trabalho escravo – Apesar de 
não constarem no documen-
to elaborado pelo Concafé, a 
legislação e a fiscalização tra-
balhista também foram abor-
dadas na reunião. Segundo o 
deputado Dalmo Ribeiro Silva, 
os produtores vêm enfren-
tando autos de infração com 
valores exorbitantes e acusa-
ções infundadas de promoção 
do trabalho escravo. 

Comissão pretende visitar a Codemig
Entre os requerimentos apro-
vados ontem pela Comissão 
de Desenvolvimento Econô-
mico, está a solicitação do 
deputado Roberto Andrade 
(PSB) para que seja realizada 
uma visita à Companhia de 
Desenvolvimento Econômico 
de Minas Gerais (Codemig). 

O objetivo é conhecer o Pro-
jeto de Integração Regional 
do Modelo Aéreo, o qual 
pretende criar voos diretos 
de 12 cidades mineiras para 
Belo Horizonte. 
Detran – Na Comissão de 
Administração Pública, foi 
aprovado requerimento do 

deputado Cabo Júlio (PMDB) 
para que seja debatida a falta 
de examinadores do Departa-
mento de Trânsito de Minas 
Gerais (Detran) na aplicação 
dos exames para habilitação 
de motoristas.  

A aposentadoria espe-
cial para agentes peniten-

ciários, em razão dos ris-
cos aos quais estão expos-
tos devido a sua atividade, 
será tema de audiência 
da Comissão de Seguran-
ça Pública, a pedido dos 
deputados Sargento Ro-
drigues (PDT) e João Leite 
(PSDB).

 Sarah Torres 

 A produção de café em Minas foi tema de audiência da Comissão de Agropecuária e Agroindústria
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Homenagem
O deputado Braulio Braz (PTB) 
lamentou o falecimento do 
prefeito da cidade de Macha-
do (Sul de Minas), Carlos Al-
berto Pereira Dias, na última 
terça-feira (26/7). Filiado ao 
DEM, o político, que foi verea-
dor e estava em seu quarto 
mandato como prefeito do 
município, anunciou o seu 

Diversificação da economia de municípios
mineradores pode retornar ao Plenário

A Comissão de Desenvolvi-
mento Econômico aprovou 
ontem parecer favorável ao 
Projeto de Lei (PL) 616/15, 
que dispõe sobre a Política 
Estadual de Diversificação 
Produtiva dos Municípios Mi-
neradores. A proposta é de 
autoria da deputada Rosân-
gela Reis (Pros) e tramita em 
2º turno. O relator, deputado 
Wander Borges (PSB), é favo-
rável à aprovação do projeto 
na forma do vencido (texto 
aprovado com alterações em 
1º turno). Agora, o projeto 
já está pronto para ser nova-
mente discutido no Plenário.

A proposta pretende 
fortalecer a economia local 
de municípios mineradores 
por meio do apoio ao pla-
nejamento e do incentivo ao 
desenvolvimento e implan-

tação de novos empreendi-
mentos nas áreas de presta-
ção de serviço, agropecuária, 
comércio e outras atividades 
industriais.

Essa política é uma im-
posição da Constituição Es-
tadual, que determina que o 
Executivo assistirá, de modo 
especial, o município que se 
desenvolva em torno de ati-
vidade mineradora, tendo em 
vista a diversificação de sua 
economia e a garantia de per-
manência de seu desenvolvi-
mento socioeconômico.
Brinquedoteca – Na mesma 
reunião, receberam pareceres 
favoráveis dois projetos que tra-
mitam em 1º turno. O primeiro 
é o PL 775/15, do deputado Gil-
berto Abramo (PRB), que dispõe 
sobre a instalação de brinque-
dotecas em estabelecimento de 

saúde para atendimento pediá-
trico em regime de internação. 

O outro é o PL 2.962/15, do 
deputado Wander Borges, que 

obriga construtoras a disponibi-
lizar aos consumidores o acesso 
a informações sobre empreen-
dimentos imobiliários. 

PL 616/15 recebeu o aval da Comissão de Desenvolvimento Econômico

Guilherme Dardanhan 

ORADORES
afastamento em janeiro deste 
ano para tratamento de saúde, 
devido a problemas cardíacos 
e ao diabetes. “Carlos foi dife-
renciado. Sempre atendeu aos 
interesses da cidade sem se 
preocupar com questões parti-
dárias”, afirmou o parlamentar. 
Segundo Braz, o ex-prefeito foi 
um exemplo de homem públi-
co e sabia lidar com as pessoas 

com competência e respeito. 
O deputado elogiou também o 
trabalho que a filha de Carlos 
Alberto, a vereadora Renata 
Teixeira Dias, realiza em prol da 
população de Machado. Brau-
lio Braz classificou o prefeito 
como um “homem do povo” 
e disse que sua maior herança 
é seu exemplo de gestor e o 
amor a seu município.

Rodovias
Carlos Pimenta (PDT) abordou 
a precariedade de várias rodo-
vias federais e estaduais no Es-
tado que, segundo o deputado, 
são “o retrato do caos, do des-
caso e do abandono” por parte 
do governo. Ele reivindicou a 
retomada do Programa de Pa-
vimentação de Ligações e Aces-
sos Rodoviários aos Municípios 

(ProAcesso). De acordo com o 
parlamentar, o programa, ini-
ciado na gestão de Aécio Neves, 
foi responsável pela pavimen-
tação de centenas de rodovias 
estaduais, levando desenvolvi-
mento a mais de 200 municípios 
mineiros. “Várias rodovias estão 
em processo de deterioração”, 
afirmou, usando como exemplo 
a MG-120, localizada no Norte 

de Minas, que sofre com pro-
blemas estruturais e falta de si-
nalização. “Essas MGs precisam 
imediatamente de um progra-
ma de manutenção e recupera-
ção”, destacou. Pimenta infor-
mou que pretende apresentar 
um requerimento de audiência 
pública para ouvir prefeitos e 
representantes de empreiteiras 
sobre a situação das rodovias.

Candidatura
O deputado João Leite (PSDB) 
agradeceu o apoio dos colegas 
à sua candidatura a prefeito de 
Belo Horizonte. Sua nomeação 
foi oficializada durante a con-
venção do PSDB realizada no 
último dia 28 de julho. O par-
lamentar destacou a presença 
no evento dos senadores Aé-
cio Neves e Antonio Anasta-

sia, ambos do PSDB. Cerca de 
120 delegados participaram 
da escolha do candidato, que 
colocou a segurança pública e 
a saúde como suas prioridades. 
Em aparte, Bonifácio Mourão 
(PSDB) falou sobre a convenção 
promovida pelo partido em Go-
vernador Valadares (Rio Doce), 
no mesmo dia, e parabenizou 
João Leite. “Você é nosso can-

didato porque reúne todos os 
requisitos para ser um senhor 
prefeito de Belo Horizonte. O 
povo mineiro, com você na pre-
feitura, vai ficar feliz”, elogiou. 
Dilzon Melo (PTB) também cum-
primentou João Leite por sua 
candidatura. “Você nos orgulha. 
Fico feliz e honrado de estar com 
você em todos os momentos 
de sua vida”, salientou.
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9 horas
• Comissão de Saúde (Teatro) – debater, com a presença de convidados, a 

situação da prevenção do câncer de mama no Estado. Requerimento: 
deputado Arlen Santiago

• Comissão de Direitos Humanos (Auditório) – discutir e votar proposições 
que dispensam Plenário

9h30
• Reunião de representação para o fórum técnico Plano Estadual da Cultura 

(Sala de Reuniões 1 da GPI)
• Comissões de Administração Pública e de Fiscalização Financeira e Orça-

mentária (Plenarinho IV) – discutir e votar parecer sobre o PL 3.509/16 
(1º turno), do governador, que extingue o Deop

10 horas
• Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária (Plenarinho IV) – 

discutir e votar pareceres sobre sete proposições, entre as quais o PL 
3.510/16 (1º turno), do governador, que extingue a Ruralminas

• Comissão de Minas e Energia (Plenarinho III) – discutir e votar proposi-
ções da comissão

10h30
• Comissão de Meio Ambiente (Plenarinho I) – discutir e votar proposições 

da comissão
• Comissão de Constituição e Justiça (Plenarinho II) – discutir e votar pa-

receres sobre 10 proposições, entre as quais o PL 3.672/16 (1º turno), 
do deputado Ulysses Gomes, que autoriza o Executivo a doar imóvel ao 
município de Monte Sião

 0h Palestra – Segurança Pública e Direitos Humanos, com Eduardo 
Batitucci e José Luiz Quadros de Magalhães  

 1h Panorama – Especial Eleições: Controle populacional de cães e gatos
 1h30 Assembleia Notícia 
 2h Comissão de Cultura 1º/6 – Homenagem 100 anos de 

nascimento do escritor Murilo Rubião
 3h50 Palestra – Formação política para educadores, com Maria 

Elizabeth Marques
 6h TV Escola – Mobilidade urbana: Teleaula 3 (Transporte público)
 6h30 Horário da Câmara Municipal de Belo Horizonte | Interior: 

Zás/Parlamento Brasil
 7h30 Brasil Eleitor
 8h Mundo Político
 8h30 Panorama (inédito) – Novo mapa do turismo 
 9h Assembleia Notícia – Comissões (ao vivo)  
 12h Memória e Poder – Político João Navarro 
 13h Mundo Político 

13h30 TV Escola – Mobilidade urbana: Teleaula 3 (Transporte público)
13h50 Comissões de Administração Pública e de Segurança Pública 

22/6 – Providências para garantir os direitos dos servidores da 
segurança pública 

 18h Horário da Câmara Municipal de Belo Horizonte | Interior: 
Zás/Parlamento Brasil

 19h Geração – Titane e Weber Lopes
 19h30 Panorama – Novo mapa do turismo 
 20h Palestra TRE (Antes do Voto) – Condutas vedadas aos agentes 

públicos nas eleições, com Rodrigo Zílio
 21h Assembleia Debate – Terceirização 
 22h Segunda Musical – Deborah Burgarelli, Lucas Ellera, Islei Correa 

e Thelma Lander
22h30 Mundo Político (inédito) – Entrevistas, comentários e notas 

sobre a movimentação política no País
 23h Mesa-Redonda – Limites legais das câmaras em ano eleitoral

• programação sujeita a alterações 

ALMG organiza fórum sobre start-ups
Foi realizada na manhã de 
ontem a terceira reunião pre-
paratória do fórum técnico 
que vai debater o Projeto de 
Lei (PL) 3.578/16, dos depu-
tados Antônio Carlos Arantes 
e Dalmo Ribeiro Silva, ambos 
do PSDB, que dispõe sobre a 
política estadual de estímulo, 
incentivo e promoção ao de-
senvolvimento de start-ups. 
O evento irá contar com uma 
consulta pública sobre a pro-
posição, etapas no interior e 
uma etapa final, em Belo Ho-
rizonte, entre os dias 23 e 25 
de novembro.

Durante a reunião, foi 
discutida a sugestão de três 
eixos temáticos que devem 

orientar os grupos de tra-
balho durante o fórum. São 
eles: start-ups, empreendo-
rismo e inovação; start-ups, 
políticas e desburocratização; 
e start-ups, políticas de crédi-
to, investimento e incentivos.

No encontro, foi de-
finida a formação de três 
subcomissões, que devem 
discutir as propostas dentro 
de cada eixo temático, com 
a elaboração de um docu-
mento de referência.
Start-ups – De acordo com 
o PL 3.578/16, start-ups são 
empresas que estão no iní-
cio de suas atividades e que 
buscam explorar atividades 
inovadoras no mercado. O 

Reuniões preparatórias estão sendo realizadas para a formulação do evento

 Ricardo Barbosa 

projeto traz os objetivos da 
política estadual de estímulo 
ao desenvolvimento dessas 

empresas e dispõe sobre in-
centivos fiscais, como um re-
gime tributário diferenciado.


