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Empresários defendem flexibilização 
e modernização das leis trabalhistas

Federações e associações li-
gadas ao setor empresarial 
mineiro cobraram de par-
lamentares e representan-
tes do Ministério Público e 
do Ministério do Trabalho 
e Emprego urgência no que 
chamaram de modernização 
e flexibilização das leis traba-
lhistas. A solicitação foi feita 
ontem, em reunião da Comis-
são de Desenvolvimento Eco-
nômico realizada a pedido 
do deputado Antônio Carlos 
Arantes (PSDB).

O presidente da Federa-
ção das Indústrias do Esta-
do de Minas Gerais (Fiemg), 
Olavo Machado, avalia que 
o gargalo está na legislação, 
que considera ultrapassada 
e punitiva ao setor produti-
vo. Para ele, é preciso que o 
poder público desburocrati-
ze as normas, que criariam 
entraves na geração de em-
prego e renda. “A tributação 
e as exigências inviabilizam a 
sobrevivência do micro e do 
pequeno empresário. Para 
se ter uma ideia da gravida-
de disso, hoje, das 130 mil 
empresas formais do Estado, 
apenas quatro mil têm mais 
de 30 empregados”, explicou.

O presidente da Fede-
ração das Câmaras de Diri-
gentes Lojistas (FCDL), Frank 
Sinatra Chaves, afirmou que 
o empresário é tratado co-
mo criminoso pelo Ministério 
do Trabalho, apesar de ser o 

principal agente gerador de 
empregos do País. “Vivemos 
os reflexos de uma política 
econômica destrutiva, que 
engessou o empresariado e 
que não o permite contratar 
e crescer”, completou o pre-
sidente da CDL de Belo Hori-
zonte, Bruno Falci.
Falências – Membros da 
Federação das Associações 
Comerciais e Empresariais 
(Federaminas), da Federa-
ção da Agricultura e Pecuá-
ria (Faemg) e da Associação 
Comercial (ACMinas) do 
Estado também reforçaram 
a necessidade de moderni-

zação das leis trabalhistas 
e alertaram para os riscos 
de colapso na economia, 
em razão das dificuldades 
enfrentadas pelo setor em-
presarial. Eles ressaltaram 
que é preciso encontrar 
um caminho que estimule 
o crescimento e, ao mesmo 
tempo, respeite os direitos 
dos trabalhadores.
Cumprimento da lei – 
Auditores e fiscais do traba-
lho em Minas ponderaram 
que as leis devem ser moder-
nizadas, mas que essa flexibi-
lização cabe aos legisladores. 
Em resposta às cobranças de 

excesso de rigor na fiscaliza-
ção, membros do Ministério 
Público do Trabalho (MPT) 
afirmaram que cabe ao órgão 
seguir o que determina a nor-
matização vigente.

Marcos Henrique da Sil-
va, fiscal do trabalho, exem-
plificou que, em relação a 
acidentes com as mãos dos 
trabalhadores, são registra-
dos mais de 700 mil todos os 
anos, com cerca de 10 mor-
tes, por causa do descumpri-
mento de normas de segu-
rança. Para ele, é preciso cui-
dado ao criticar a fiscalização 
que protege o trabalhador.

Deputados cobram desburocratização
A necessidade de ajustes 
que viabilizem mais investi-
mentos e empreendedoris-
mo no Estado foi consenso 
entre os deputados presen-
tes à reunião. Para Antônio 
Carlos Arantes, é preciso fle-
xibilizar as leis para tornar a 
cadeia produtiva próspera.

Da mesma forma, os de-
putados João Leite (PSDB) e 
Sargento Rodrigues (PDT) de-
fenderam que é preciso des-
burocratizar as relações tra-
balhistas e, assim, retomar a 
geração de emprego e renda. 

Os deputados Dalmo 
Ribeiro Silva (PSDB) e Ro-

berto Andrade (PSD) fize-
ram coro com as afirma-
ções dos colegas e ressal-
taram que o debate sobre 
uma nova legislação traba-
lhista deve se estender por 
todo o Estado.

O deputado Felipe Attiê 
(PTB) fez uma análise históri-

ca da economia para reforçar 
a ideia de que a legislação 
trabalhista no Brasil estaria 
ultrapassada. “É preciso bom 
senso do Ministério do Traba-
lho para não descapitalizar as 
empresas, uma vez que essa 
é uma das razões da estagna-
ção econômica”, pontuou.

Ricardo Barbosa

Comissão debateu os esforços do Ministério do Trabalho e Emprego em prol do desenvolvimento econômico
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ALMG homenageia escritório de advocacia

Na noite da última segun-
da-feira (12), a Assembleia 
homenageou, em Reunião 
Especial de Plenário, o es-
critório Tostes & de Pau-
la Advocacia Empresarial, 

pelos 20 anos de sua fun-
dação. A solenidade, que 
reuniu sócios, clientes e 
parceiros do escritório, foi 
requerida pelo deputado 
Fred Costa (PEN).

Em sua fala, o deputa-
do salientou que o caminho 
traçado pelo escritório ao 
longo dessas duas décadas 
“é coroado de êxito”. Se-
gundo ele, o escritório se 
sobrepôs a inúmeras crises 
financeiras com competên-
cia, organização e planeja-
mento. “Hoje se tornou um 
dos cinco maiores do Estado 
e, para orgulho dos minei-
ros, um dos 50 maiores do 
Brasil”, salientou.

Fred Costa também ci-
tou ações do escritório vol-
tadas à coletividade, como 
conseguir evitar uma praça 
de pedágio entre Belo Ho-
rizonte e Nova Lima (Região 
Metropolitana de Belo Hori-
zonte). “Ser homenageado 
é meritório, mas merecer a 
homenagem não é para to-
dos”, concluiu.

Um dos sócios-funda-
dores do escritório, Gusta-

vo Henrique Wykrota Tos-
tes, afirmou que a noite da 
homenagem foi plena de 
significado para o Tostes 
& de Paula. “Temos hoje 
imensa satisfação de reu-
nir sócios, colaboradores, 
clientes, parceiros, forne-
cedores, amigos e parentes 
para celebrar os 20 anos de 
fundação da nossa socieda-
de de advogados. Nenhum 
sentido teria a comemora-
ção sem a presença de to-
dos e de cada um em parti-
cular”, destacou Tostes.

Para ele, a celebração 
tem um caráter muito espe-
cial, já que significa o com-
promisso com uma causa, 
uma missão e valores que 
dão sentido à existência da 
sociedade de advogados 
desde a sua fundação, em 
1996. Esse compromisso 
perdura até hoje e prosse-
guirá no futuro.

 Sócios do escritório receberam uma placa alusiva à homenagem

Clarissa Barçante

STARTUPS

Fórum técnico vai começar com a
análise de 15 propostas sobre startups

Os organizadores do fórum 
técnico Startups em Minas: A 
Construção de Uma Nova Polí-
tica definiram ontem o formato 
do evento no interior do Estado 
e aprovaram o documento com 
15 propostas iniciais, que serão 
analisadas pelos participantes 
nos grupos de trabalho.

O objetivo do fórum, orga-
nizado pela Assembleia e por 
parceiros da sociedade civil e 
do poder público, é colher sub-
sídios para a criação de uma po-
lítica estadual de estímulo, in-
centivo e promoção do desen-
volvimento local de startups.

A temática do fórum foi 
dividida em três partes, para 
facilitar as discussões e a cole-
ta de sugestões da população: 
“Startups, empreendedorismo 
e inovação: conceitos, cultura 
e atores”, “Startups, políticas e 
desburocratização” e “Startups, 
investimentos e incentivos”.

Em cada etapa do fórum, 
os participantes vão escolher 

um dos três subtemas e par-
ticipar de um grupo sobre 
as propostas relacionadas 
àqueles assuntos.

O documento de cada 
grupo contém algumas per-
guntas para estimular o de-
bate, além de cinco propos-
tas que devem ser votadas 
pelos integrantes. Elas pode-
rão ser aprovadas, rejeitadas 
ou complementadas, a crité-
rio do grupo. Haverá, ainda, 
a possibilidade de apresenta-
ção de cinco novas propostas 
em cada município.

De acordo com um dos 
documentos produzidos pe-
la comissão organizadora, o 
termo “startup” se popula-
rizou há cerca de duas déca-
das para designar empresas 
de pequeno porte, do setor 
tecnológico, ou que adotem 
um modelo de negócios ino-
vador, desenhado para criar 
um novo produto ou servi-
ço. Entretanto, o conceito 

de startup, para fins de políti-
ca pública, será construído ao 
longo do fórum.
Agenda – A etapa de interioriza-
ção do fórum técnico Startups 
em Minas será realizada nos se-
guintes municípios e datas: San-
ta Rita do Sapucaí (6/10); Uber-
lândia (25/10); Viçosa (27/10); 
e Montes Claros (4/11).

Entre os dias 28 de setem-
bro e 4 de novembro, estará dis-
ponível no Portal da Assembleia 
uma consulta pública, para que 
todas as pessoas interessadas 
possam opinar sobre o assunto.

A etapa final, para conclu-
são de todo esse processo, se-
rá realizada de 23 a 25 de no-
vembro, em Belo Horizonte.

 Organizadores se reuniram para definir o formato do fórum no interior

 Guilherme Bergamini 
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ORDEM DO DIA

Reunião Ordinária (14 horas)
Veto Parcial à Proposição de Lei 23.125

Do governador. A proposição trata da reforma administrativa do gover-
no, estabelecendo a estrutura orgânica da administração pública do 
Executivo. Discussão em turno único (faixa constitucional)

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 de consumo anterior a 
2013. Discussão em turno único (faixa constitucional)

Veto Total à Proposição de Lei 23.129
Do governador. A proposição dispõe sobre o registro de pessoas físi-
cas e jurídicas que atuam no comércio, na intermediação, na fundi-
ção e na purificação de joias usadas, ouro e metais nobres. Discussão 
em turno único (faixa constitucional)

Veto Parcial à Proposição de Lei 23.130
Do governador. A proposição acrescenta artigo à Lei 14.130, de 2001, 
que trata da prevenção contra incêndio e pânico, para tornar obrigató-
rio o atendimento de saúde em locais onde ocorram eventos públicos. 

PLENÁRIO

Projeto de revisão dos vencimentos no 
Ministério Público chega à Assembleia

O Projeto de Lei (PL) 3.794/16, 
que trata da revisão anual de 
vencimentos dos servidores 
do Ministério Público (MP) 
do Estado, foi recebido on-
tem, durante a Reunião Ordi-
nária de Plenário. De autoria 
do procurador-geral de justi-
ça, a proposição fixa o percen-
tual de 4,39%, relativo ao ano 
de 2016, para o reajuste dos 
vencimentos e proventos do 
quadro de pessoal do órgão.

No ofício que encaminha 
o projeto, o procurador-geral 
Carlos Mariani Bittencourt 
justifica que o MP, mesmo 
com a recomposição, conti-
nuará cumprindo os limites 
de despesas com pessoal, 
previstos na Lei de Respon-
sabilidade Fiscal. Bittencourt 
também explica que a pro-
posição segue o que dispõe a 
Constituição Federal, a qual 
assegura a revisão geral anual 
da remuneração dos servi-
dores, e a Resolução 53, de 
2010, do Conselho Nacional 
do Ministério Público, que 
disciplina essa revisão.

Ainda durante a Reunião 
Ordinária, alguns deputados 
tomaram a palavra para tra-
tar de questões diversas. Ar-

len Santiago (PTB) reclamou 
do atendimento prestado pe-
lo Hospital de Salinas (Norte 
de Minas). Segundo ele, há a 
informação de que o prefeito 
planejaria fechar o estabeleci-
mento, que seria substituído 
por uma Unidade de Pronto 
Atendimento (UPA) e um posto 
de saúde, o que compromete-
ria ainda mais o atendimento 
público de saúde na região.

Arlen Santiago advertiu 
que não vai aceitar a medida 
e que procurará todas as ins-
tâncias, inclusive o MP, para 
impedir que isso aconteça.
Cassação – Já o deputado 
Paulo Lamac (Rede) comen-
tou a cassação do deputa-
do federal Eduardo Cunha 
(PMDB-RJ), ex-presidente 
da Câmara dos Deputados, 
aprovada na noite da última 
segunda-feira (12). “Ontem, 
houve um momento impor-
tante para o País, com a cas-
sação do deputado Eduardo 
Cunha”, afirmou, conside-
rando o fato essencial para a 
moralização da política brasi-
leira. Ele acrescentou que o 
requerimento para cassação 
é de autoria do seu partido, 
a Rede Sustentabilidade.

Felipe Attiê (PTB) tam-
bém classificou a cassação 
de Cunha como um marco na 
política nacional, mas lamen-
tou o fato de a ex-presidente 
Dilma Rousseff não ter sido 
julgada como Cunha, uma 
vez que manteve seus direi-
tos políticos mesmo após a 
aprovação de seu afastamen-
to. “Agora, quero saber o que 
vão fazer com o presidente 
do Senado, Renan Calheiros, 
uma vez que existem 13 pro-
cessos contra ele”, indagou.

Sobre a crise econômi-
ca, Attiê avaliou que o Brasil 
ainda não chegou ao fundo 

do poço. “Se esse governo 
não apertar o cinto, a situ-
ação da microeconomia vai 
ficar terrível”, alertou.
Café – O deputado Emidinho 
Madeira (PSB), por sua vez, 
convidou todos os presen-
tes a participarem da Sema-
na Internacional do Café, 
que acontecerá de 21 a 23 
de setembro, no Expomi-
nas, em Belo Horizonte. Ele 
aproveitou para parabeni-
zar o secretário de Estado 
de Agricultura, Pecuária e 
Abastecimento, João Cruz, 
pelo empenho para trazer o 
evento a Minas Gerais.

ESCOLA DO LEGISLATIVO

Seminário de educação recebe inscrições
Estão abertas as inscrições 
para o seminário Mobiliza-
ção Social pela Educação, 
que será realizado na Escola 
do Legislativo (ELE) no dia 
23 de setembro, das 8h30 
às 17h30, como encerra-
mento da programação da 
VIII Semana Paulo Freire – 

Além dos Muros da Escola. 
A programação inicia-se no 
dia 17 de setembro, com a 
Virada Educação, em Belo Ho-
rizonte. Na próxima segunda- 
-feira (19), Maria do Pilar Lacer-
da, ex-secretária municipal de 
Educação, apresenta palestra 
na sede da instituição Missão 

Paz (Rua Cyrene Crivellari Bel-
lônia, 141, São João Batista).

No mesmo dia, na ELE, será 
realizada uma oficina de forma-
ção política. À noite, haverá uma 
reunião especial, na Câmara 
Municipal de Belo Horizonte, 
alusiva ao Dia Municipal de Mo-
bilização Social pela Educação.

Inscrições – Interessados de-
vem se inscrever até o dia 22 
de setembro pelo endereço 
eletrônico escola.eventos@
almg.gov.br, informando no-
me da atividade, nome do 
participante, endereço com-
pleto, CPF, instituição de ori-
gem, telefone e e-mail.

Deputados comentaram cassação de Eduardo Cunha na Reunião Ordinária

Raíla Melo
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8 horas
• Visitas Orientadas (ALMG) – alunos do Centro Universitário UNA, de Belo 

Horizonte
8h30

• Visitas Orientadas (ALMG) – alunos do Instituto Educacional Sara Camilo, 
de Contagem

9 horas
• Comissão de Direitos Humanos (Auditório) – debater, com a presença de 

convidados, ações que visem ao fortalecimento das políticas em prol das 
mulheres vítimas de violência. Requerimento: deputado Cristiano Silveira

• Comissão de Meio Ambiente (Plenarinho I) – debater, com a presença de 
convidados, os resultados das negociações do Executivo com os servido-
res do Sisema. Requerimento: deputada Marília Campos

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

cutir e votar pareceres sobre 11 proposições, entre as quais o PL 3.482/16 
(1º turno), do governador, que autoriza o Executivo a receber os imóveis 
da Cidade Administrativa que foram construídos pela Codemig

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

10h30
• Comissão de Meio Ambiente (Plenarinho I) – discutir e votar parecer so-

bre o PL 2.999/15 (2º turno), da deputada Marília Campos, que cria a 
Área de Proteção Ambiental do Parque Fernão Dias

• Comissão de Constituição e Justiça (Plenarinho II) – discutir e votar pa-
receres sobre 44 proposições, entre as quais o PL 703/15 (1º turno), do 
deputado Celinho do Sinttrocel, que dispõe sobre a proibição da dupla 
função exercida por motoristas em linhas intermunicipais

11h15
• Comissão de Participação Popular (Plenarinho IV) – discutir e votar pro-

posições da comissão
14 horas

• Reunião Ordinária (Plenário)
14h30

• Comissão do Trabalho (Plenarinho I) – discutir e votar proposições que 
dispensam Plenário 

• Comissão de Redação (Plenarinho II) – discutir e votar pareceres de re-
dação final

15 horas
• Comissão de Saúde (Plenarinho IV) – discutir e votar proposições da comissão
• Comissão de Agropecuária e Agroindústria (Auditório) – discutir e votar 

proposições da comissão
16 horas

• Comissão de Cultura (Plenarinho III) – discutir e votar proposições que 
dispensam Plenário

16h30
• Comissão Extraordinária do Idoso (Plenarinho II) – discutir e votar propo-

sições da comissão

Discussão em turno único (faixa constitucional)

Veto Total à Proposição de Lei 23.177
Do governador. A proposição modifica o Código de Ética dos Mili-
tares do Estado, para alterar dispositivo relacionado às transgres-
sões disciplinares de natureza grave e inserir menção a cancela-
mento de registros disciplinares. Discussão em turno único (faixa 
constitucional)

Veto Total à Proposição de Lei 23.179
Do governador. A proposição dispõe sobre plano de evacuação em 
caso de acidentes nas obras públicas do Estado. Discussão em turno 
único (faixa constitucional)

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 be-
neficentes sem fins lucrativos de assistência à saúde. Discussão em 
turno único (faixa constitucional)

Veto Total à Proposição de Lei 23.189
Do governador. A proposição determina que o poder público man-
tenha um banco de dados com informações relativas às armas de 
fogo e munições apreendidas no Estado. Discussão em turno úni-
co (faixa constitucional)

PEC 16/16
Da deputada Arlete Magalhães e outros. Assegura ao menos 
uma vaga para cada sexo na constituição da Mesa da ALMG. Vo-
tação em 1º turno

ORDEM DO DIA (cont.)

 0h Palestra (continuação) – Jurisprudência da Justiça Eleitoral, 
com Adriano Soares e Adriano Denardi Jr. (programação 
sujeita a alterações)

 1h Panorama – Combate ao tabagismo (programação sujeita a 
alterações)

 1h30 Assembleia Notícia – (programação sujeita a alterações)
 2h Comissão de Minas e Energia (16/6) – Mexilhão dourado 

(programação sujeita a alterações)
 3h50 Palestra – Formação política para educadores, com Maria 

Elizabeth Marques (programação sujeita a alterações)
 6h TV Escola – Orçamento público e cidadania – Teleaula 3: 

Conheça os princípios orçamentários
 6h30 Horário da Câmara Municipal de Belo Horizonte | Interior: 

Zás/Parlamento Brasil (programação sujeita a alterações)
 7h30 Brasil Eleitor – (programação sujeita a alterações)
 8h Mundo Político – (programação sujeita a alterações)
 8h30 Panorama (inédito) – Organização pessoal (programação 

sujeita a alterações)
 9h Assembleia Notícia/Comissões (ao vivo) – (programação 

sujeita a alterações) 
 12h Memória e Poder – Ator Sérgio Mamberti (programação sujeita 

a alterações)
 13h Horário Político – (programação sujeita a alterações)

13h10 Mundo Político – (programação sujeita a alterações)
13h45 Assembleia Notícia (ao vivo) – (programação sujeita a alterações)
 14h Plenário (ao vivo) – Reunião Ordinária, com 

pronunciamentos, discussão e votação de proposições 
(programação sujeita a alterações)

 18h Horário da Câmara Municipal de Belo Horizonte | Interior: 
Zás/Parlamento Brasil (programação sujeita a alterações)

 19h Assembleia Notícia (ao vivo) – (programação sujeita a 
alterações)

19h30 Panorama – Organização pessoal (programação sujeita a 
alterações)

	 20h	 #Confirma	–	(programação sujeita a alterações)
20h30 Horário Político – (programação sujeita a alterações)
20h40 Compactos de Comissões – (programação sujeita a alterações)
 21h Assembleia Debate – Legalização dos jogos (programação 

sujeita a alterações)
 22h Assembleia Notícia – (programação sujeita a alterações)
 22h30 Mundo Político (inédito) – Entrevistas, comentários e 

notas sobre a movimentação política no País (programação 
sujeita a alterações)

 23h Plenário (reprise) – (programação sujeita a alterações)

• programação sujeita a alterações 


