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Empreendedores apresentam propostas para 
o aprimoramento de projeto sobre startups

O Projeto de Lei (PL) 3.578/16, 
que dispõe sobre a políti-
ca estadual de incentivo 
ao desenvolvimento local 
das startups, foi o centro das 
atenções na abertura do fórum 
técnico Startups em Minas – A 
Construção de Uma Nova Polí-
tica Pública. O evento organi-
zado pela Assembleia aconte-
ceu ontem, em Santa Rita do 
Sapucaí (Sul de Minas).

Os participantes da pri-
meira etapa regional do fó-
rum, realizada em um dos 
maiores polos tecnológicos 
do País, apresentaram algu-
mas sugestões de aprimo-
ramento da proposição, de 
autoria dos deputados Dalmo 
Ribeiro Silva e Antônio Carlos 
Arantes, ambos do PSDB.

O objetivo do projeto é 
criar um ambiente de negócios 
que estimule os empreende-
dores e suas startups – organi-
zações ainda no início de suas 
atividades, projetadas para ex-
plorar novos produtos ou ser-
viços, sob condições de extre-
ma incerteza mercadológica.

Uma das sugestões à pro-
posição foi dada pelo diretor 
de Operações da Keeplay Ga-
me Studios, Fernando Rion-
det. Ele pediu que o foco da 
lei seja o apoio a iniciativas já 
existentes, em vez da criação 
de novas estruturas. 

Já a diretora de Marketing 
e Comunicação da NexAtlas, 

Ana Raquel Calhau, solici-
tou aos parlamentares que 
trabalhem para deixar a lei 
mais prática. 

Nas discussões dos três 
grupos de trabalho, que se 
reuniram à tarde para dis-
cutir temas relacionados ao 
ecossistema das startups, 
surgiram 14 novas propos-
tas. Entre elas, destacam-se 
as que sugerem o suporte a 
programas de aceleração e 
incubação dessas empresas 
e a criação de instrumento fi-
nanceiro, como letra de câm-
bio de startups (LCS), sob 
responsabilidade do Banco 

de Desenvolvimento de Mi-
nas Gerais (BDMG).
Participação – O deputado 
Antônio Carlos Arantes lem-
brou a importância dos en-
contros regionais, que per-
mitem a coleta de um grande 
número de sugestões para 
um novo marco legal, que po-
de ser benéfico para todas as 
regiões do Estado. “Temos 
muitos empreendedores e 
iniciativas que, se receberem 
investimento, trarão inova-
ções que farão a diferença 
nas nossas vidas”, afirmou.

Dalmo Ribeiro Silva acres-
centou que o objetivo do Par-

lamento mineiro é elaborar 
um projeto que se aproxime 
da versão definitiva da lei. Pa-
ra isso, reforçou, é preciso ou-
vir os empreendedores.
Debate público – A Comissão 
de Desenvolvimento Econô-
mico realiza hoje o debate 
público Desenvolvimento 
Econômico-Social de Minas 
Gerais: O Impacto do Código 
de Ciência, Tecnologia e Ino-
vação. As discussões aconte-
cerão ao longo de todo o dia, 
no Plenário, e integram o fó-
rum técnico Startups em Mi-
nas – A Construção de Uma 
Nova Política Pública. 

Indenização do Dpvat é tema de proposição
A Comissão de Defesa do 
Consumidor e do Contribuin-
te aprovou ontem parecer de 
1° turno favorável ao Projeto 
de Lei (PL) 2.906/15. A propo-
sição obriga os hospitais con-
veniados ao Sistema Único de 
Saúde (SUS) a afixar cartazes 
com a informação de que não 

há a necessidade de inter-
mediários para se requerer 
a indenização do Seguro de 
Danos Pessoais Causados 
por Veículos Automotores de 
Vias Terrestres (Dpvat).

O projeto, que tem como 
autor o deputado Isauro Calais 
(PMDB), foi relatado pelo de-

putado Douglas Melo (PMDB), 
que opinou pela sua aprova-
ção com a Emenda n° 1. 

Para solicitar a indeni-
zação do Dpvat, as vítimas 
ou parentes de vítimas fa-
tais devem se dirigir a uma 
seguradora conveniada, sen-
do desnecessária a inter-

venção ou contratação do 
serviço de terceiros, como 
despachantes.

A Emenda n° 1 prevê 
a aplicação de penalidades 
previstas no Código de Defe-
sa do Consumidor ao infrator, 
na hipótese de descumpri-
mento da obrigação.

 O primeiro encontro regional do fórum técnico sobre startups foi realizado em Santa Rita do Sapucaí

Guilherme Bergamini 
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8h45
• 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 

9 horas
• Debate público Desenvolvimento Econômico-Social de Minas Gerais: O 

Impacto do Código de Ciência, Tecnologia e Inovação (Plenário)

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

de convidados, ações que visem ao fortalecimento das políticas para a 
juventude. Requerimento: deputado Cristiano Silveira

12 horas
• Zás (Teatro) – espetáculo Flamecorazón, com Sara Nieto, Fábio Rodriguez, 

Mila Conde e o grupo La Sala

 0h Palestra (continuação) – Direitos da mulher e direitos 
humanos, com Marlise Matos

 1h Panorama – Depressão em crianças e adolescentes
 1h30 Assembleia Notícia 
 2h Comissão de Saúde – Propostas de emenda à Constituição 

Federal que pretendem desvincular receitas de estados e 
municípios

 6h TV Escola – Mobilidade urbana – Teleaula 5: Participação 
popular

 6h30 Horário da Câmara Municipal de Belo Horizonte | Interior: 
Mundo Político/Parlamento Brasil

 7h30 Compactos de Comissões 
 8h Mundo Político 
 8h30 Panorama – Combate ao tabagismo 
 8h45 Comissões/Assembleia Notícia/Debate Público da Comissão 

de Desenvolvimento Econômico (ao vivo) – Debater o novo 
marco regulatório de ciência, tecnologia e inovação para o 
desenvolvimento de Minas Gerais

 12h Memória e Poder – Linguista Mário Perini 
 13h Mundo Político 

Comissão pretende debater o impacto de 
propostas defendidas pelo governo Temer
A Comissão de Direitos Hu-
manos aprovou ontem vários 
requerimentos de audiências 
públicas. Um dos assuntos em 
pauta é o impacto da mudan-
ça no regime de exploração 
do petróleo do pré-sal, apro-
vada na última quarta-feira 
(5) pela Câmara dos Deputa-
dos, que permite à Petrobras 
abrir mão da sua participação 
em alguns poços. 

Também serão discutidas 
as consequências da reforma 
do ensino médio proposta pe-
lo governo federal na forma-
ção cidadã dos estudantes.

A aprovação desses re-
querimentos foi precedida pe-
la divergência entre o deputa-
do Sargento Rodrigues (PDT) e 
os autores dessas solicitações, 
os deputados Cristiano Silvei-

ra, Doutor Jean Freire e Rogé-
rio Correia, todos do PT. 

Sargento Rodrigues alegou 
que os assuntos deveriam ser en-
caminhados, respectivamente, 
às comissões de Minas e Energia 
e de Educação, Ciência e Tec-
nologia. “Não são matérias de 
direitos humanos”, argumentou. 

Rogério Correia explicou 
que a intenção é debater como 
essas medidas podem inter-
ferir na garantia dos direitos 
fundamentais do cidadão. Ele 
lembrou que a lei atual deter-
mina que 75% dos recursos do 
pré-sal sejam destinados à edu-
cação e os outros 25%, à saúde. 

Doutor Jean Freire tam-
bém avaliou que, se há impac-
to nesses setores, o assunto é, 
sim, pertinente à Comissão de 
Direitos Humanos. “A discussão 

que se propõe não é do ponto 
de vista administrativo, e sim 
sobre suas consequências”, afir-
mou Cristiano Silveira.
Carga tributária – Entre os re-
querimentos aprovados na Co-
missão de Segurança Pública  
está a solicitação dos deputados 

Sargento Rodrigues, Noraldino 
Júnior (PSC) e Elismar Prado 
(sem partido) para que seja de-
batida a alteração da alíquota de 
ICMS da gasolina, do álcool com-
bustível e do solvente, prevista 
pelo PL 3.810/16, anexado ao PL 
3.807/16, ambos do governador.

Pollyanna Maliniak 

Requerimentos de audiência geraram divergências entre deputados

 13h30 TV Escola – Mobilidade urbana – Teleaula 5: Participação popular
13h45 Assembleia Notícia (ao vivo)
14h15 Comissão do Trabalho (24/8) – A importância, a situação e 

a perspectiva da engenharia pública e dos trabalhadores do 
segmento no Estado

16h35 Palestra – Mulheres e políticas públicas, com Clarice Goulart 
 18h Horário da Câmara Municipal de Belo Horizonte | Interior: 

Mundo Político/Brasil Eleitor
 19h Assembleia Notícia (ao vivo)                
19h25 Trabalho de Base (inédito)
19h30 Panorama – Combate ao tabagismo 
 20h Segunda Musical (inédito) – Gotz Hartmann e Mirta Herrera
20h30 Parlamento Brasil 
 21h Assembleia Debate – Concessões e privatizações 
 22h Assembleia Notícia
 22h30 Mundo Político (inédito) – Retrospectiva da semana
 23h Via Justiça (inédito) – Trabalho da Corregedoria do Tribunal de Justiça
23h30 Zás (inédito) – Ballet Jovem Minas Gerais 

• programação sujeita a alterações 

:


