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Fórum técnico sobre startups tem
reunião para definir propostas

O fórum técnico Startups em 
Minas: A Construção de Uma 
Nova Política, que será reali-
zado em outubro e novembro 
pela Assembleia, já está com 
seu documento de propostas 
quase definido. Representan-
tes da ALMG e de entidades 
parceiras que participam da 
organização do evento fize-
ram, na última terça-feira (6), 
uma reunião preparatória. 
Nela, a comissão organiza-
dora analisou os documentos 
produzidos pelas três subco-
missões temáticas, já com a 
expectativa de consolidar os 
textos no próximo encontro, 
marcado para 13 de setembro.

O fórum vai colher su-
gestões e aprimorar o Proje-
to de Lei (PL) 3.578/16, dos 
deputados Dalmo Ribeiro Sil-
va e Antônio Carlos Arantes, 
ambos do PSDB, que trata da 
política estadual de estímulo, 
incentivo e promoção ao de-
senvolvimento de startups. 

Haverá quatro encontros 
regionais do fórum no inte-
rior, em Santa Rita do Sapucaí 
(6/10), Uberlândia (25/10), Vi-
çosa (27/10) e Montes Claros 
(4/11); e a etapa final será em 
Belo Horizonte, de 23 a 25 de 
novembro. Entre 28/9 e 4/11, 
estará aberta consulta pública 

no Portal da Assembleia para 
os cidadãos opinarem. 

Anteriormente, havia sido 
definido que Diamantina 
(Central) sediaria um dos 
encontros regionais. Mas, 
após ponderações de Antô-
nio Carlos Arantes, a comis-
são decidiu que o evento será 
em Montes Claros (Norte). 

Entre as propostas já le-
vantadas estão: implementa-

ção de um programa em Mi-
nas de estímulo às startups; 
criação de incentivos públi-
cos ou privados para startups 
criadas e desenvolvidas em 
universidades e escolas; cria-
ção de portal eletrônico para 
fazer a gestão informatizada 
da formalização de startups 
no Estado e nas prefeituras; 
e criação de fundo para fi-
nanciamento de empreendi-

mentos inovadores classifica-
dos como startups.

São parceiras da ALMG 
na organização do fórum, 
entre outras entidades: As-
sociação Mineira de Muni-
cípios (AMM), Conselhos 
Estadual de Ciência e Tec-
nologia e Regional de Admi-
nistração, Emater, Epamig,  
Fiemg, Fundação João Pi-
nheiro, Sebrae e Senac.

Antônio Carlos Arantes expõe seus argumentos durante a reunião preparatória do fórum técnico

Problemas em prisões serão enfocados
As condições de trabalho e 
segurança dos agentes pe-
nitenciários no Estado mo-
tivaram a aprovação de dois 
requerimentos de audiência 
pela Comissão de Segurança 
Pública. Ambos são do de-
putado Sargento Rodrigues 
(PDT), que ainda teve aprova-
dos outros três requerimen-
tos de audiências públicas.

O primeiro requerimen-
to é para discutir a situação 

dos agentes penitenciários 
da Unidade Prisional (UP) de 
Patrocínio (Alto Paranaíba), 
que estariam sendo ameaça-
dos por presos supostamente 
integrantes do Primeiro Co-
mando da Capital (PCC).

Outra reunião vai abor-
dar as condições de traba-
lho e segurança de agentes 
penitenciários na unidade 
de Uberaba (Triângulo) e 
solicitar providências quan-

to ao homicídio da agente 
Vivian Gonçalves e à falta 
de assistência médica ao 
agente Rangel da Silva, pela 
perda da visão.

Serão debatidas ainda, em 
outra audiência pública, medi-
das cabíveis diante dos supos-
tos atos de coação, ameaça, 
assédio moral e perseguição 
praticados pelo diretor-geral 
do presídio de Arcos (Centro-
-Oeste), Edson Guimarães.

Foi também aprovada  
reunião para discutir atos de 
perseguição que teriam sido 
praticados pelo tenente Rafa-
el Machado, da 1ª Companhia 
Independente de Polícia Militar, 
em Nova Lima (Região Metropo-
litana de Belo Horizonte), contra 
o soldado João Paulo Araújo.

O último requerimento 
de audiência aprovado obje-
tiva debater a segurança em 
Caeté (RMBH).

Clarissa Barçante
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9h30
• Comissão de Educação, Ciência e Tecnologia (Plenarinho IV) – discutir e 

votar parecer sobre o PL 3.003/15, que torna obrigatória a implemen-
tação de medidas com fins educativos para reparar danos causados ao 
ambiente das escolas do Estado

10 horas 
• Comissão de Defesa do Consumidor e do Contribuinte (Plenarinho III) – dis-

cutir e votar parecer sobre o PL 2.906/15, que trata da afixação de aviso 
referente ao recebimento da indenização do Seguro por Danos Pessoais 

Causados contra Veículos Automotores de Via Terrestre (Dpvat) nos hos-
pitais públicos e privados conveniados ao Sistema Único de Saúde (SUS) 

14 horas
• Reunião Ordinária (Plenário)

14h30
• Comissão Extraordinária das Águas (Auditório) – discutir e votar propo-

sições da comissão
15 horas

• Comissão Extraordinária de Proteção dos Animais (Plenarinho IV) – discu-
tir e votar proposições da comissão

Veto Parcial à Proposição de Lei 23.125
Do governador. A proposição trata da reforma administrativa do Execu-
tivo, estabelecendo a estrutura orgânica da administração pública do 
Executivo. Discussão em turno único

Veto Total à Proposição de Lei 23.126
Do governador. A proposição trata da quitação de débito referente à 
obrigação de reposição florestal relativa a ano anterior a 2013, prevista 
na Lei nº 14.309, de 19 de junho de 2002. Discussão em turno único

Veto Total à Proposição de Lei 23.129
Do governador. A proposição dispõe sobre o registro de pessoas físicas e 
jurídicas que atuam no comércio, na intermediação, na fundição e na pu-
rificação de joias usadas, ouro e metais nobres. Discussão em turno único

Veto Parcial à Proposição de Lei 23.130
Do governador. Proposição de lei acrescenta artigo à Lei 14.130, de 2001, 
que trata da prevenção contra incêndio e pânico, para tornar obrigatório 
o atendimento de saúde em locais onde ocorram eventos públicos. Tam-
bém prevê regulamento para disciplinar e detalhar a oferta do serviço, 
deixando claro que compete aos organizadores do evento providenciar 
esse atendimento como parte da programação. Discussão em turno único

Veto Total à Proposição de Lei 23.177
Do governador. A proposição modifica o Código de Ética dos Militares 
do Estado, para alterar dispositivo relacionado às transgressões disci-
plinares de natureza grave e inserir menção a cancelamento de regis-
tros disciplinares. Também exclui do texto a parte que tipifica como 
transgressão grave a conduta do militar que se referir de modo depre-
ciativo a ato da administração pública. Discussão em turno único

Veto Total à Proposição de Lei 23.179
Do governador. A proposição dispõe sobre o plano de evacuação em 
caso de acidentes nas obras públicas do Estado. O texto determina 
que a aprovação e a execução de projeto de obra pública de médio 
ou grande porte de todos os Poderes do Estado ficam condicionadas à 
aprovação, pelo Corpo de Bombeiros, de um plano de evacuação em 
caso de acidente. Discussão em turno único

Veto Total à Proposição de Lei 23.188
Do governador. A proposição estabelece a concessão de desconto no 
pagamento de crédito tributário inscrito em dívida ativa para apoio a 
hospitais filantrópicos, hospitais de ensino e entidades beneficentes 
sem fins lucrativos de assistência à saúde. Discussão em turno único

Veto Total à Proposição de Lei 23.189
Do governador. A proposição determina que o poder público mante-
nha um banco de dados com informações relativas às armas de fogo 
e munições apreendidas no Estado, colhidas no momento da lavratu-
ra do auto de apreensão. Também prevê que os dados consolidados 
devem ser enviados ao Ministério Público Estadual semestralmente. 
Discussão em turno único

PEC 16/16
Da deputada Arlete Magalhães e outros. Assegura ao menos uma 
vaga para cada sexo entre os cargos da Mesa da ALMG. A PEC dá 
nova redação ao parágrafo 1º do artigo 60 da Constituição do Es-
tado, que prevê a proporcionalidade de partidos políticos e blocos 
parlamentares na constituição da Mesa e das comissões da ALMG. 
Votação em 1º turno

 0h Pensando em Minas (continuação) – 180 anos de fundação 
da Assembleia Legislativa Provincial, com Kellly Eleutério e 
Claus Rommel 

 1h Panorama – Prevenção e combate a incêndios florestais
	 1h30	 #Confirma	
 2h Comissão de Transporte (14/6) – Debate a produção e a 

distribuição de placas de veículos automotores
 3h50 Palestra – Dinâmica intercameral e o processo legislativo no 

Brasil, com Rafael Melo 
 6h TV Escola – Estatuto da Criança e do Adolescente – Teleaula 4: 

Medidas Socioeducativas
 6h30 Horário da Câmara Municipal de Belo Horizonte | Interior: 

Memória e Poder (Escritor Benito Barreto) 
 7h30 Parlamento Brasil
 8h Mundo Político
 8h30 Panorama (inédito) – O papel da internet nas eleições 
 9h Assembleia Notícia / Comissões (ao vivo)

 12h Assembleia Debate – Legalização dos jogos
 13h Horário Político
13h10 Mundo Político 
13h45 Assembleia Notícia (ao vivo)
 14h Plenário (ao vivo) – Reunião Ordinária, com pronunciamentos, 

discussão e votação de proposições 
 18h Horário da Câmara Municipal de Belo Horizonte | Interior: 

Memória e Poder (Escritor Benito Barreto) 
 19h Assembleia Notícia (ao vivo)
19h30 Panorama – O papel da internet nas eleições 
 20h Geração – Banda Tempo Plástico
20h30 Horário Político
20h40 Palestra – Mulheres e políticas públicas, com Clarisse Goulart 
 22h Assembleia Notícia 
22h30 Mundo Político (inédito) – Entrevistas, comentários e notas 

sobre a movimentação política no País
 23h Plenário (reprise)

• programação sujeita a alterações 


