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Santa Rita do Sapucaí recebe primeiro
encontro regional do fórum sobre startups
O primeiro encontro regional
do fórum técnico Startups
em Minas – A Construção de
Uma Nova Política Pública,
promovido pela Assembleia,
será realizado hoje, em Santa
Rita do Sapucaí. Considerado
um polo tecnológico no Sul
de Minas, o município inaugura uma série de quatro discussões do evento no interior
do Estado, que acontecem
em outubro e novembro.
O objetivo do fórum é colher sugestões da sociedade
para a criação de uma política
estadual de estímulo ao desenvolvimento local das star
tups, que podem ser definidas como organizações ainda
no início de suas atividades,
projetadas para explorar novos produtos ou serviços, sob
condições de extrema incerteza mercadológica.
Programação – Logo na abertura da etapa de Santa Rita
do Sapucaí, o público participará de um painel de contextualização sobre o ecossistema desse tipo de empresa.
Na sequência, os participantes vão se dividir em grupos
de trabalho, os quais devem
prosseguir até o fim da tarde.
Serão três grupos e cada um
vai explorar um dos seguintes temas: “Startups, empreendedorismo e inovação:
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O município de Santa Rita do Sapucaí (foto) abriga o chamado Vale da Eletrônica

conceitos, cultura e atores”;
“Startups, políticas e desburocratização”; e “Startups,
investimentos e incentivos”.
Além dessas atividades, também acontecerá a
discussão e a aprovação do
documento de propostas
elaborado pela comissão organizadora para facilitar a
compreensão dos temas em
debate, assim como a eleição
dos representantes regionais
para a etapa final, que será
realizada na ALMG, de 23 a
25 de novembro.

Vale da Eletrônica – Santa
Rita do Sapucaí possui apenas 40 mil habitantes, mas
abriga o chamado Vale da
Eletrônica, formado por três
instituições de ensino e cerca de 150 empresas de setores que vão da informática à
telecomunicação.
Localizado em uma área
estratégica, que fica próxima
das três principais capitais
da região Sudeste, o Vale é
responsável pela fabricação
de mais de 13 mil produtos,
entre os quais se destacam

a urna eletrônica, o chip do
passaporte eletrônico e o
transmissor de TV digital
nacional. A cidade também
exporta para mais de 40 paí
ses e emprega quase 20 mil
trabalhadores.
O apelido Vale da Eletrônica é uma referência ao Vale
do Silício, região composta
por vários municípios ao sul
da baía de São Francisco, na
Califórnia (EUA), onde estão
instaladas empresas especializadas em inovações científicas e tecnológicas.

Setor pode ajudar a enfrentar a crise
Coautor do Projeto de Lei (PL)
3.578/16 e um dos idealizadores do fórum técnico, o deputado Dalmo Ribeiro Silva (PSDB)
destaca a importância das
startups como alternativa viável para o enfrentamento da
atual crise econômica. A proposição, que tem como outro
autor o deputado Antônio Carlos Arantes, também do PSDB,

dispõe sobre a política estadual de estímulo ao desenvolvimento local dessas empresas.
“A Assembleia entendeu
que a maior colaboração que
podemos ofertar é a aprovação
de uma norma que proporcione um ambiente de negócio
desburocratizado, não oneroso e que conceda incentivos
aos que desejam empreen

der”, afirma Dalmo.
Empreendedorismo – Segundo pesquisa mundial feita
pelo Global Entrepreneurship
Monitor (GEM), o Brasil está
entre os países mais empreendedores do mundo, com
mais de 4 mil startups instaladas. Minas ocupa o 2º lugar
no ranking do País, que tem,
atualmente, mais de 350 em-

presas nascentes.
A comunidade San Pedro
Valley, que fica em Belo Horizonte, ganhou por dois anos
consecutivos o prêmio de melhor comunidade de startups
do País no Spark Awards, premiação para empreendedores
organizada pela Associação
Brasileira de Startups em parceria com a Microsoft Brasil.
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ESCOLA DO LEGISLATIVO
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Servidores do Legislativo de Santa
Catarina visitam a Assembleia
Clarissa Barçante

O objetivo da visita foi conhecer melhor o Parlamento Jovem de Minas

O Parlamento Jovem de Minas, projeto de formação
política desenvolvido pela
Assembleia e pela PUC Minas em parceria com câmaras
municipais, despertou o inte-

resse de servidores do parlamento de Santa Catarina, que
visitaram ontem a Escola do
Legislativo da ALMG.
A assembleia catarinense
também desenvolve um pro-

jeto de educação política voltado para alunos do ensino
médio. O objetivo da visita foi
conhecer melhor a iniciativa
realizada em Minas, trocar
experiências e obter informações que possam contribuir
para o aperfeiçoamento do
projeto naquele estado.
De acordo com o diretor
da Escola do Legislativo da Assembleia Legislativa de Santa
Catarina (Alesc), Antoninho
Gonçalves, para participar
do Parlamento Jovem Catarinense, escolas públicas e
privadas se inscrevem e, posteriormente, é feito o sorteio
de oito unidades, uma por região do estado. Essas escolas
recebem visitas da equipe e
alunos participam de pales-

tras e da formação técnica.
Em outra etapa, os participantes vivenciam na Alesc
situações reais da atividade
parlamentar, que vão desde a
diplomação até o exercício do
mandato, com a elaboração,
a apresentação e a votação de
projetos no Plenário. A iniciativa
catarinense foi criada em 2005
e é realizada semestralmente.
Trabalho em rede – Durante
o encontro, a gerente-geral da
Escola do Legislativo da ALMG,
Ruth Schmitz, enfatizou a importância do trabalho em rede
desenvolvido pelo PJ Minas.
“O projeto envolve muitos
colaboradores. Cada um tem
uma responsabilidade. Apenas dessa forma, é possível
expandi-lo”, destacou.

COMISSÕES

PL incentiva acesso de alunos ao cinema
Em reunião na manhã de ontem, a Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária (FFO) aprovou parecer de
1º turno favorável ao Projeto
de Lei (PL) 1.934/15, que
dispõe sobre a política estadual de incentivo ao direito
dos alunos da rede pública
estadual de terem acesso ao
cinema. A proposição é de
autoria do deputado Elismar
Prado (sem partido).
O relator, deputado André Quintão (PT), opinou pela
aprovação da matéria na forma do substitutivo nº 1, da
Comissão de Constituição e
Justiça (CCJ). Segundo ele,

tanto o texto original quanto
o substitutivo não criam despesas para o Estado, uma vez
que somente aprimoram a legislação vigente. Com a aprovação na FFO, o projeto agora
está pronto para análise do
Plenário, em 1º turno.
Substitutivo – O substitutivo
inclui na Lei 11.726, de 1994,
o incentivo ao acesso às salas
de cinema e teatro como um
dos programas a serem desenvolvidos conjuntamente
pelas Secretarias de Estado
de Educação e de Cultura. A
norma trata da política cultural de Minas Gerais.
Originalmente, o texto

Clarissa Barçante

O relator opinou pela aprovação da matéria na forma do substitutivo nº 1

instituía a política estadual de
incentivo ao acesso dos alunos da rede pública ao cine-

ma como parte da Política de
Incentivo à Cultura e à Educação e criava suas diretrizes.

Audiências vão lembrar os 26 anos do SUS
Os 26 anos da Lei Federal
8.080, de 1990, que regulamentou o Sistema Único de
Saúde (SUS) no Brasil, serão
lembrados em duas audiências públicas da Comissão de
Saúde. Requerimentos nesse
sentido foram aprovados ontem, em reunião da comissão.

Um dos requerimentos,
do deputado Doutor Jean
Freire (PT), propõe comemorar o 26º aniversário da lei e
debater as recentes medidas
adotadas pelo atual ministro
da Saúde, Ricardo Barros. O
ministro defenderia a redução de investimentos no SUS

como medida de economia.
O outro, do deputado Antônio Jorge (PPS), tem o objetivo de debater os desafios
enfrentados pelos municípios
para a garantia do direito à
saúde e para a defesa do SUS.
Envelhecimento – A Comissão Extraordinária do Idoso

aprovou, entre outros requerimentos, solicitação dos deputados Isauro Calais (PMDB)
e Antônio Carlos Arantes
(PSDB) e da deputada Geisa
Teixeira (PT) para que seja
realizado um debate público
sobre o envelhecimento da
população.
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Saúde
Abordando a questão da saúde, o deputado Arlen San
tiago (PTB) disse que, desde
2003, o governo federal deixou de repassar R$ 136 bilhões para a saúde. Segundo
ele, a falta desses recursos
está deixando os hospitais
em Minas em situação caó
tica. “Os prefeitos estão
tendo que cuidar da saúde

sozinhos, por não receberem
recursos federais”, afirmou.
O parlamentar também criticou o parcelamento dos salários dos servidores do Estado
e os projetos que preveem o
aumento da carga tributária,
como o ICMS do etanol e da
gasolina, enviados pelo governador à ALMG. Sobre os
investimentos na educação,
ele afirmou que, há seis me-

ses, o governo não repassa
aos municípios os recursos
para o transporte escolar
rural. Arlen Santiago ainda
alertou que a nota do Exame
Nacional do Ensino Médio
(Enem) em Minas piorou nos
últimos anos. Em aparte, o
deputado Felipe Attiê (PTB)
também criticou os projetos
que aumentam os impostos
no Estado.

Pimentel
O deputado Bonifácio Mou
rão (PSDB) criticou o governador por, no seu entender,
colocar a culpa dos problemas enfrentados em sua
gestão nos governos anteriores. Ele também declarou
apoio ao colega João Leite
(PSDB), que disputa o 2º turno das eleições para a prefeitura da Capital. Mourão leu,

ainda, trechos da campanha
publicitária do governo Temer, que tem o lema “Vamos tirar o Brasil do vermelho para voltar a crescer”. O
documento lista problemas
da administração petista no
País, como o atraso no pagamento de tarifas bancárias,
a dívida do Ministério da
Saúde e os altos custos com
obras inacabadas. Segundo

o parlamentar, o governo
está tomando medidas para reverter esse quadro. Em
aparte, o deputado Sargento
Rodrigues (PDT) criticou os
projetos de lei do governo
que aumentam a carga tributária em Minas e acrescentou que Fernando Pimentel
já está nacionalmente conhecido por acusações de
corrupção.

Segurança pública
Segundo o deputado Sargen
to Rodrigues (PDT), o governador Fernando Pimentel
está considerando como
causa da falta de recursos
do Estado o aumento dado
pelo governo passado aos
servidores da segurança.
Ele também denunciou que
o Executivo estadual estaria
tentando prejudicá-lo com

mensagens apócrifas nas
redes sociais que criticam a
sua atuação política. Nesse
sentido, Rodrigues relatou
que foi procurado por um
militar, que confessou ser o
autor das mensagens e de
ter sido desviado do policiamento para publicar os ataques contra sua pessoa na
internet. De acordo com o
parlamentar, o comando da

PM estaria acatando ordens
de Pimentel para denigrir
seus adversários políticos. “É
uma tentativa de desestabilizar uma liderança política
de oposição”, disse, acrescentando que já apresentou
uma denúncia ao procurador-geral de Justiça. O deputado também condenou
o parcelamento dos salários
de servidores.

Acusações
Cristiano Silveira (PT) rebateu as críticas feitas à gestão
de Fernando Pimentel no
governo de Minas. Segundo
ele, o governo assumiu o Estado com um déficit de R$ 8
bilhões herdado das gestões
anteriores e encontrou uma
situação precária nas escolas
públicas e na frota da Polícia
Militar. O deputado também

criticou parlamentares e a
grande imprensa, que estariam ignorando as várias delações contra o senador Aécio Neves (PSDB-MG) e só se
importando com as investigações contra o PT. Para Silveira,
nessas eleições, a maior vitória foi da abstenção de eleitores. Em aparte, o deputado
Rogério Correia (PT) abordou uma pesquisa do Ibope

que aponta que o índice de
pessoas que consideram o
governo Temer pior do que o
de Dilma subiu. O deputado
ainda criticou a PEC 241, que
prevê o congelamento por 20
anos dos gastos públicos. Na
sua opinião, para os tucanos,
que avalizam essa medida,
“não há espaço no orçamento para os pobres”.
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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
governo, 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 físicas
e jurídicas que atuam no comércio, na intermediação, na fundição 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 obrigatório o atendimento de saúde em locais onde ocorram eventos públicos.
Discussão em turno único (faixa constitucional)
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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
disciplinares de natureza grave e inserir menção a cancelamento 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 beneficentes
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 mantenha um banco de dados com informações relativas a armas de fogo
e munições apreendidas no Estado. Discussão em turno único (faixa
constitucional)

ACONTECE HOJE
8 horas
• Visitas Orientadas (ALMG) – alunos da Faculdade Pitágoras, de Belo
Horizonte
9 horas
• Fórum técnico Startups em Minas – A Construção de Uma Nova Política
Pública (Santa Rita do Sapucaí)
• Visitas Orientadas (ALMG) – alunos do Colégio Santa Maria, de Belo
Horizonte
9h30
• Comissão de Educação (Plenarinho IV) – discutir e votar parecer sobre o
PL 3.003/15 (1º turno), do deputado Thiago Cota, que torna obrigatória
a implementação de medidas educativas para reparar danos causados
ao ambiente escolar no Estado
10 horas
• Comissão de Defesa do Consumidor (Plenarinho III) – discutir e votar
parecer sobre o PL 2.906/15 (1º turno), do deputado Isauro Calais, que
dispõe sobre a afixação de aviso referente ao recebimento da indenização do seguro Dpvat nos hospitais conveniados ao SUS

14 horas
• Reunião Ordinária (Plenário)
• Comissão de Direitos Humanos (Plenarinho II) – discutir e votar proposições da comissão
14h15
• Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária (Plenarinho IV) – discutir e votar pareceres sobre o PL 3.482/16 (1º turno), do governador, que
autoriza o Executivo a receber os imóveis da Cidade Administrativa construídos pela Codemig; e sobre o PL 3.502/16 (1º turno), do governador, o
qual autoriza o Executivo a alienar os imóveis que especifica à Codemig
14h30
• Comissão Extraordinária das Águas (Auditório) – discutir e votar proposições da comissão
15 horas
• Comissão de Administração Pública (Plenarinho IV) – discutir e votar pareceres sobre sete proposições, entre as quais o PL 2.816/15 (2º turno),
do governador, que autoriza a Fapemig a alienar os bens que especifica
• Comissão Extraordinária de Proteção dos Animais (Plenarinho III) – discutir e votar proposições da comissão

TV ASSEMBLEIA
0h Palestra (continuação) – Opinião pública: práticas de
comunicação, influências e riscos, com Daniel Reis
1h Panorama – Empreendedorismo
1h30 Assembleia Notícia
2h Comissão de Segurança Pública 28/6 – Violência em Além
Paraíba
4h45 Palestra – Escola, mídia e redes sociais, com Shirley Rezende e
Juliana Batista
6h TV Escola – Mobilidade Urbana – Teleaula 4: Transporte não
motorizado
6h30 Horário da Câmara Municipal de Belo Horizonte | Interior:
Memória e Poder – Linguista Mário Perini
7h30 Brasil Eleitor
8h Mundo Político
8h30 Panorama – Depressão em crianças e adolescentes
9h Assembleia Notícia/Comissões (ao vivo)
12h Assembleia Debate (inédito) – Concessões e privatizações

MESA DA ASSEMBLEIA

Deputado Braulio Braz
3º-vice-presidente
Deputado Adalclever Lopes
Deputado Ulysses Gomes
Presidente
1º-secretário
Deputado Hely Tarqüínio
Deputado Alencar da Silveira Jr.
1º-vice-presidente
2º-secretário
Deputado Lafayette de Andrada Deputado Doutor Wilson Batista
2º-vice-presidente
3º-secretário

13h Mundo Político
13h30 TV Escola – Mobilidade Urbana – Teleaula 4: Transporte não
motorizado
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 – Linguista Mário Perini
19h Assembleia Notícia (ao vivo)
19h30 Panorama – Depressão em crianças e adolescentes
20h Palestra – Discussão sobre a ética na política e na gestão pública,
com Mariah Brochado Ferreira
22h Assembleia Notícia
22h30 Mundo Político (inédito) – Entrevistas, comentários e notas
sobre a movimentação política no País
23h Plenário (reprise)
• programação sujeita a alterações
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