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Empreendedores de Viçosa cobram
redução da carga tributária para startups
Ampliar o apoio financeiro aos 
empreendedores e reduzir a 
carga tributária e a burocracia 
para a implantação de novas 
empresas. Essas foram as prin-
cipais reflexões da etapa regio-
nal do fórum técnico Startups 
em Minas – A Construção de 
Uma Nova Política Pública, re-
alizada na última quinta-feira 
(27) em Viçosa (Zona da Mata). 

O objetivo do fórum é co-
letar sugestões para a criação 
de uma política estadual de 
estímulo às startups, que são 
empresas que trabalham com 
ideias inovadoras em busca 
de oportunidades de negó-
cio, sob condições de extrema 
incerteza mercadológica. O 
Projeto de Lei (PL) 3.578/16, 
dos deputados Antônio Carlos 
Arantes e Dalmo Ribeiro Silva, 
ambos do PSDB, propõe um 
marco regulatório para esse 
tipo de empreendimento.

“Muitas vezes, ideias bri-
lhantes não vão para frente”, 
lamentou o deputado Antô-
nio Carlos Arantes. “Quere-
mos construir a melhor le-
gislação do Brasil, que traga 
benefícios para essa rota de 
desenvolvimento”, ponderou 
o deputado Dalmo Ribeiro 
Silva, sobre a tentativa de 
acolher as sugestões dos par-
ticipantes do fórum.

Antônio Carlos Arantes 
leu uma mensagem do pre-
sidente da ALMG, deputado 
Adalclever Lopes (PMDB), na 
qual ele destaca as startups 
como uma alternativa viável 
para enfrentar a atual crise 
econômica do País.
Incentivo – O gerente de Ino-
vação da Fundação de Ampa-
ro à Pesquisa do Estado de 
Minas Gerais (Fapemig), He-
ber Neves, exaltou o Marco 
Legal de Ciência, Tecnologia e 
Inovação, em vigor desde ja-
neiro deste ano. A legislação, 

segundo ele, vai propiciar 
mais investimentos, de forma 
mais organizada.

Neves sugeriu a subven-
ção a micro, pequenas e mé-
dias empresas, por meio de 
dotações orçamentárias de 
órgãos de fomento. 
Investimento – Presidente 
da startup Smart i9, Diogo 
Fernandes lamentou a redu-
ção de recursos do governo 
federal para a área de pesqui-
sa, o que estaria impactando 
o desenvolvimento de ações 
inovadoras no País.

Ele também criticou a 
alta taxa da Selic, que, ao 
remunerar o capital de in-
vestidores externos, deses-
timularia o direcionamento 
de recursos para o desen-
volvimento de startups, que 
representam mais risco.
Propostas – Reunidos durante 
toda a tarde, os participantes 
apresentaram sugestões ao PL 
3.578/16. Entre elas, a criação 
de canais de comunicação (TV 
e rádio) e de um site interativo 
para divulgar a formalização 
das startups em Minas.

 O fórum é uma iniciativa da ALMG em parceria com instituições do poder público e da sociedade civil 

Direito a meia-entrada pauta reunião
O episódio envolvendo o ca-
deirante e estudante de Direi-
to Jesus Alves, que foi barrado 
em um show no Palácio das 
Artes, em Belo Horizonte, será 
debatido em audiência da Co-
missão de Defesa do Consumi-
dor e do Contribuinte. Reque-
rimento dos deputados Sar-
gento Rodrigues (PDT), Elismar 
Prado (sem partido) e Noraldi-

no Júnior (PSC) nesse sentido 
foi aprovado na última quin-
ta-feira (27), após a comissão 
ter ouvido a presidente do 
Movimento Democrático Uni-
versidade para Todos, Adriana 
Ferreira, sobre o ocorrido.

Adriana relatou que, apesar 
do direito à meia-entrada garan-
tido por lei tanto a estudantes 
quanto a pessoas com defici-

ência, Thiago foi impedido de 
entrar em espetáculo do cantor 
Ney Matogrosso, em setembro, 
porque portava somente sua 
carteira de estudante. Ela foi 
desconsiderada porque estaria 
em desconformidade com as 
normas sobre a certificação di-
gital desse tipo de documento.

No entanto, de acordo 
com Adriana, o Palácio das Ar-

tes não disporia de equipamen-
tos para leitura ótica das cartei-
ras e, por isso, não poderia ter 
recusado a carteira de Thiago.
Capivaras – A Comissão Extra-
ordinária dos Animais realiza-
rá nova reunião sobre o ma-
nejo de capivaras em centros 
urbanos, por solicitação dos 
deputados Noraldino Júnior e 
Marília Campos (PT).

Clarissa Barçante 
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Segunda-feira (31/10)

14 horas
• Comissão de Educação (Plenarinho IV) – discutir e votar proposições que 

dispensam Plenário
20 horas

• Segunda Musical (Teatro) – Recital da Escola de Música da Uemg em ho-
menagem aos 15 anos do programa

Terça-feira (1º/11)

9 horas
• Comissão de Segurança Pública (Plenarinho IV) – debater, com a 

presença de convidados, suposta violação de direitos de militares 
lotados no Hospital da Polícia Militar. Requerimento: deputado Sar-
gento Rodrigues 

10 horas
• Comissão de Assuntos Municipais (Auditório)

10h30
• Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária (Plenarinho III)

11 horas
• Comissão de Esporte (Plenarinho II)

14 horas
• Reunião Ordinária (Plenário)

14h30
• Comissão de Administração Pública (Plenarinho IV) 

15 horas
• Comissão de Desenvolvimento Econômico (Teatro) 
• Comissão de Transporte (Plenarinho II)

15h30
• Comissão de Defesa dos Direitos da Pessoa com Deficiência (Plenarinho I)

16 horas
• Comissão de Prevenção e Combate ao Uso de Crack e Outras Drogas (Ple-

narinho II) 

Quinta-feira (3/11)

9h30
• Comissão de Educação (Plenarinho IV)

10 horas
• Comissão de Defesa do Consumidor (Plenarinho III)

14 horas
• Reunião Ordinária (Plenário)

14h30
• Comissão Extraordinária das Águas (Auditório) 

15 horas
• Comissão Extraordinária de Proteção dos Animais (Plenarinho IV)

Sexta-feira (4/11)

9 horas
• Fórum técnico Startups em Minas (Montes Claros)

12 horas
• Zás (Teatro) – Projeto República Musical Federativa do Brasil

   0h Zás – Cantoras Milena Torres e Silvia Gommes
	 0h30	 Desafios	municipais	2
 1h05 Palestra – Formas de participação da mulher na política, com 

Daniela Santiago
	 3h10	 Memória	e	Poder	–	Funcionários antigos do TRE (Partes 1 e 2)
 4h35 Palestra – O papel dos municípios na educação, com Carlos 

Roberto Jamil Cury 
	 6h	 TV	Escola	–	Mobilidade urbana – Teleaula 1: Planejamento 

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

Assembleia	Debate	–	Teto de gastos públicos
	 7h30	 Parlamento	Brasil	
	 8h	 Mundo	Político	
	 8h30	 Via	Justiça	– Impactos do novo CPC no direito do consumidor 
	 9h	 Boletim	das	eleições	(ao	vivo)
	 10h	 Panorama	–	Novas regras eleitorais 
10h30 Palestra – Mulheres e políticas públicas, com Clarisse Goulart
	 12h	 Memória	e	Poder	–	Cozinheira Dona Lucinha

	 13h	 Geração	–	Blogueiro Luiz Othávio Gimenez
13h30	 TV	Escola	– Mobilidade urbana – Teleaula 1: Planejamento 

urbano
13h45	 Assembleia	Notícia	(ao	vivo)
14h15	 Comissão	de	Saúde	(20/10)	– Programa Estadual de Prevenção 

e Controle do Câncer de Mama
	 18h	 Horário	da	Câmara	Municipal	de	Belo	Horizonte | Interior: 

Assembleia	Debate	–	Teto de gastos públicos
	 19h	 Assembleia	Notícia	(ao	vivo)
19h30	 Comissão	do	Trabalho	(24/8)	–	Importância, situação e 

perspectiva da engenharia pública e dos trabalhadores do 
segmento no Estado

	 22h	 Assembleia	Notícia
22h30	 Mundo	Político	(inédito)	–	Entrevistas, comentários e notas 

sobre a movimentação política no País
	 23h	 Assembleia	Debate	– Teto de gastos públicos

•	programação	sujeita	a	alterações	


