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Assembleia inicia hoje processo
de revisão do PPAG 2016-2019

As audiências públicas e os 
grupos de discussão volta-
dos para a revisão do Plano 
Plurianual de Ação Governa-
mental (PPAG) 2016-2019 pa-
ra o exercício 2017 começam 
hoje na Assembleia. Qual-
quer cidadão interessado po-
derá dar contribuições para 
aprimorar o planejamento 
estadual e sugerir mudanças 
em programas governamen-
tais e na destinação de recur-
sos públicos. 

Ao longo da semana, re-
presentantes do governo do 
Estado vão apresentar infor-
mações sobre a proposta de 
execução dos programas e 
ações do Executivo.

A programação de revi-
são do PPAG traz duas au-
diências públicas conjuntas, 
realizadas pelas Comissões 
de Participação Popular e de 
Fiscalização Financeira e Or-
çamentária, além de ativida-
des em grupos de trabalho, 
divididos nos cinco eixos que 
norteiam o planejamento do 
governo: segurança pública; 
desenvolvimento produtivo, 
científico e tecnológico; edu-

cação e cultura; saúde e pro-
teção social; e infraestrutura 
e logística. 

Na audiência de aber-
tura, marcada para hoje, às 
17h30, no Espaço Democráti-
co José Aparecido de Oliveira, 
será apresentada a situação 
fiscal do Estado e abordada a 
reforma administrativa e seus 
impactos. Já na audiência de 
encerramento, na sexta-fei-
ra (11), nos mesmos horário 
e local, serão entregues aos 
deputados as sugestões da 
sociedade oriundas das dis-
cussões nos grupos, que irão 
analisar um eixo temático 
por dia, até sexta-feira, das 
8h30 às 17 horas, na Escola 
do Legislativo. 
Plano – O PPAG organiza os 
programas e ações que o Exe-
cutivo pretende desenvolver 
no período de quatro anos, 
com as respectivas metas fis-
cais e orçamentárias, bem co-
mo as regiões do Estado a se-
rem beneficiadas. É um plano 
de médio prazo, que passa 
por revisões anuais para tor-
ná-lo compatível com a Lei 
Orçamentária Anual (LOA).

Obras retratam tragédia em Mariana
A Assembleia também pro-
move audiências sobre outros 
assuntos nesta semana. Ainda 
hoje, às 16 horas, a Comissão 
de Direitos Humanos vai de-
bater as consequências do 
rompimento de barragem da 
mineradora Samarco em Ma-
riana, que completou um ano 
no último final de semana, e 
apresentar o livro A tragédia 
de Mariana e o narcisismo ge-
rencial na pós-modernidade, 
de Epaminondas Bittencourt.  

Amanhã (8), às 11 ho-
ras, a Comissão de Assuntos 
Municipais verifica as condi-

ções técnicas de uma Área 
de Proteção Ambiental no 
Bairro Luxemburgo, na Capi-
tal, onde possivelmente será 
construído um edifício resi-
dencial. No Plenarinho III, às 
15 horas, a constante falta de 
energia elétrica nos municí-
pios de João Pinheiro e Brasi-
lândia de Minas será tema de 
reunião da Comissão de De-
senvolvimento Econômico. 

Quatro audiências estão 
marcadas para a quarta-feira 
(9). Às 9 horas, no Auditório, 
a Comissão de Direitos Hu-
manos aborda mais uma vez 

a tragédia de Mariana, com 
um debate sobre o documen-
tário Memórias rompidas: 
um ano depois da lama, pro-
duzido pela TV Assembleia.

A Comissão de Meio Am-
biente se reúne às 10h30, no 
Plenarinho I, para discutir os 
avanços nos processos de licen-
ciamento ambiental em decor-
rência da Lei 21.972, de 2016, 
que reestruturou o Sistema 
Estadual de Meio Ambiente e 
Recursos Hídricos (Sisema).

A situação de agriculto-
res familiares e de sem-terra 
em conflitos agrários pauta 

nova audiência da Comis-
são de Direitos Humanos, às 
13h30, no Plenarinho III. Já às 
15 horas, no Plenarinho IV, a 
Comissão de Saúde vai come-
morar os 26 anos do Sistema 
Único de Saúde (SUS) e discu-
tir as recentes medidas ado-
tadas pelo ministro da Saúde 
em relação ao sistema.

Na sexta-feira (11), às 
14 horas, no Auditório, a Co-
missão de Direitos Humanos 
debate a influência da Conso-
lidação das Leis do Trabalho 
(CLT) nos direitos dos traba-
lhadores brasileiros. 
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Fórum sobre startups divulga exemplos
de empreendedorismo em Montes Claros
Nascido em Montes Claros, o 
médico cirurgião Luiz Fernan-
do Veloso foi até mesmo à 
França para se tornar um es-
pecialista em transplante de 
fígado e rins. Fiel à sua ter-
ra, ele trabalha hoje na San-
ta Casa local e é reconheci-
do na região pela excelência 
em sua área de atuação: sal-
var vidas. Mas, contagiado 
pelo vírus do empreendedo-
rismo, em vez de colher os 
louros, resolveu sair da zona 
de conforto e se prepara para 
abrir uma startup.

Na última sexta-feira (4), 
ele foi um dos participantes 
da última etapa regional do 
fórum técnico Startups em 
Minas – A Construção de 
uma Nova Política Pública, 
realizado pela Assembleia 
em parceria com instituições 
do poder público e da so-
ciedade civil. As discussões 
aconteceram nas dependên-
cias da Unimontes. 

Em meio aos debates, 
uma das primeiras lições re-
cebidas é justamente o que 
fez Luiz Fernando: sair da zo-
na de conforto e correr riscos 
atrás de uma boa ideia. Não 
à toa, startups são organiza-
ções projetadas para explorar 
novos produtos ou serviços, 
sob condições de extrema in-
certeza mercadológica.

A ideia parece promis-
sora, surgida da própria ro-
tina. Todo mundo sabe que 
o médico é um profissional 
bastante ocupado, e a futura 
startup pretende atuar para 
tentar amenizar esse proble-
ma. O plano é criar uma pla-
taforma que ajude as pessoas 
a gerenciar melhor o tempo 
gasto com atividades rotinei-
ras, mas indispensáveis, co-
mo fazer as compras do mês. 
Conforto – “Queremos trazer 
mais conforto para a vida das 
pessoas. Se um médico não 
tem tempo para coisas assim, 

imagine um médico casado 
com uma médica”, brinca Luiz 
Fernando. Aliás, “conforto” é 
exatamente o nome esco-
lhido para a futura startup. 
Uma equipe já cuida da parte 
tecnológica do novo negócio, 
mas ele resolveu participar 
do fórum técnico da ALMG 
para entender melhor o ecos-
sistema do setor.
Legislação – Nesse aspecto, 
o objetivo do fórum é colher 
sugestões da sociedade pa-
ra a criação de uma política 
estadual de estímulo às star-
tups, expressa no novo marco 

legal proposto pelo Projeto 
de Lei (PL) 3.578/16, de au-
toria dos deputados Antônio 
Carlos Arantes e Dalmo Ribei-
ro Silva, ambos do PSDB.

Em Montes Claros, após 
um painel de contextuali-
zação com especialistas no 
setor, os participantes se di-
vidiram em três grupos de 
trabalho, que revisaram e 
aprovaram o documento de 
propostas, incluindo algumas 
inéditas, e elegeram os re-
presentantes regionais para 
a etapa final, que acontecerá 
na ALMG em novembro.

Empresários relatam principais entraves 
O destaque na abertura das 
discussões foi a apresenta-
ção de algumas startups que, 
apesar das dificuldades, vêm 
dando certo no Norte de Mi-
nas. É o caso da AgroWet, 
que faz o monitoramento re-
moto da irrigação em proprie-
dades rurais; da Advogar, que 
amplia o acesso de advogados 
às publicações jurídicas; e da 
Entregar, que conecta moto-
boys a estabelecimentos do 
ramo alimentício.

Em cada uma delas, en-
traves, sucessos e conselhos. 

O desenvolvedor da AgroWet, 
Lucas Teixeira, reclama da al-
ta tributação e da dificulda-
de no registro de patentes. 
Para superá-los, a empresa 
tem contado com a ajuda de 
uma incubadora.

Já para o CEO da Embra-
tec, desenvolvedora da Advo-
gar, Rômulo Lima, uma star-
tup não precisa de um grande 
centro para florescer, embora 
a burocracia seja um entra-
ve em todo o País. “Sou de 
Varzelândia e já temos mais 
de 20 mil clientes em todo o 

Brasil. O ensino do empreen-
dedorismo precisa recuar até 
o ensino médio”, receita.

O fundador da Entregar, 
Maycon Machado, aconse-
lha o futuro empreendedor 
a desistir da ilusão de ficar 
rico da noite para o dia. “O 
glamour acaba logo e o dia a 
dia é árduo”, alerta.
Consenso – O deputado Antô-
nio Carlos Arantes coordenou 
os trabalhos e leu a mensa-
gem enviada pelo presidente 
da ALMG, deputado Adalcle-
ver Lopes (PMDB), na qual ele 

destaca as startups como uma 
alternativa viável para enfren-
tar a atual crise econômica. 

O deputado Dalmo Ri-
beiro Silva também elogiou a 
interiorização das discussões 
e convidou a todos para par-
ticipar da etapa estadual.

Já o deputado Gil Pereira 
(PP) lembrou que Minas tem 
conseguido unir empreende-
dorismo e inovação tanto em 
iniciativas limitadas, como 
nas startups, quanto em ini-
ciativa ambiciosas, como na 
exploração da energia solar.

 Última etapa regional do fórum técnico sobre startups foi realizada na Unimontes 

Guilherme Dardanhan 
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Segunda-feira (7/11)

8h30
• PPAG 2016-2019 (Escola do Legislativo) – grupos de trabalho do eixo Se-

gurança Pública
17h30

• Comissões de Participação Popular e de Fiscalização Financeira e Orça-
mentária (Espaço Democrático José Aparecido de Oliveira) – debater, 
com a presença de convidados, o PL 3.819/16, que dispõe sobre a revi-
são do Plano Plurianual de Ação Governamental (PPAG) 2016-2019 para 
o exercício de 2017. Requerimento: deputada Marília Campos

20 horas
• Segunda Musical (Teatro) – Recital da UFMG em homenagem aos 15 anos 

do programa

Terça-feira (8/11)

8h30
• PPAG 2016-2019 (Escola do Legislativo) – grupos de trabalho do eixo De-

senvolvimento Produtivo, Científico e Tecnológico 

9 horas
• Comissão de Segurança Pública (Plenarinho IV) 

10 horas
• Comissão de Assuntos Municipais (Auditório)

11 horas
• Comissão de Assuntos Municipais (Belo Horizonte) – visita ao Bairro Lu-

xemburgo, na Capital, para conhecer as condições técnicas da área de 
proteção ambiental no bairro, onde possivelmente será construído um 
edifício residencial. Requerimento: deputado Fred Costa 

• Comissão de Esporte (Plenarinho II)
14 horas

• Reunião Ordinária (Plenário)
14h30

• Comissão de Administração Pública (Plenarinho IV)
• Comissão de Participação Popular (Plenarinho II)

14h45
• Comissão de Constituição e Justiça (Plenarinho I)

15 horas
• Comissão de Desenvolvimento Econômico (Plenarinho III) – debater, com 

a presença de convidados, a constante falta de energia elétrica, especial-

ACONTECE NA SEMANA

COMISSÕES

Estudantes de escolas ocupadas na RMBH
questionam reforma do ensino médio

Professores, especialistas, re-
presentantes sindicais e alu-
nos de escolas públicas ocu-
padas na Região Metropolita-
na de Belo Horizonte (RMBH) 
criticaram a medida provisó-
ria sobre a reforma do ensino 
médio e a Proposta de Emen-
da à Constituição (PEC) 55/16, 
que limita o crescimento dos 
gastos públicos federais, em 
audiência da Comissão de Par-
ticipação Popular. O debate, 
solicitado pela deputada Ma-
rília Campos (PT), aconteceu 
na última quinta-feira (3), na 
Escola Estadual Helena Guer-
ra, em Contagem.

Aluna da Escola Estadual 
Monte Sinai, de Esmeraldas, 
Isabella Giulia Berto questio-
nou a reformulação do ensi-
no médio proposta pelo go-
verno federal, que tiraria do 
currículo escolar obrigatório 
disciplinas como Sociologia, 
Filosofia, Educação Física e 
Artes. Na sua opinião, as me-
didas têm o objetivo de aca-
bar com o estímulo ao senso 
crítico dos estudantes. 

Já para Gabriel Vinícius 
Duarte, aluno da escola He-
lena Guerra, as propostas do 
governo poderiam acarretar 
a suspensão de programas 
educacionais e de combate 
ao analfabetismo. 

O estudante censurou, 
ainda, o adiamento do Exa-

me Nacional do Ensino Médio 
(Enem) nas escolas ocupadas. 
“As eleições transcorreram 
normalmente nas escolas ocu-
padas. Por que o Enem não po-
de ser feito?”, questionou. 

Por sua vez, César Andra-
de, professor de História da 
Escola Estadual João de Al-
meida Neves, de Contagem, 
acusou o governo federal de 
trabalhar apenas em benefí-
cio do setor financeiro e do 
capital estrangeiro. 
Ocupações – A vice-diretora 
da escola Helena Guerra, Gra-
zielle Pontel, destacou que as 

ocupações representam uma 
causa de toda a comunidade 
escolar. Ela acredita que as 
medidas do governo vão cor-
tar direitos de alunos e profes-
sores. A educadora lamentou, 
ainda, que a situação do ensi-
no público, para ela já precá-
ria, possa piorar com o conge-
lamento dos gastos públicos.

Na mesma linha, a di-
retora da escola, Neide Ma-
chado, afirmou que é preciso 
encorajar os jovens a enfren-
tar tudo o que atinge os seus 
direitos. Ela relatou que a 
escola está ocupada há uma 

semana, com o apoio da ins-
tituição ao movimento.
Interiorização – Em seu pro-
nunciamento, a deputada 
Marília Campos disse que 
pretende interiorizar o de-
bate, para promover a cons-
cientização e a mobilização 
de pais e alunos sobre as 
mudanças na educação que 
estão em discussão no Con-
gresso Nacional. 

A parlamentar também 
criticou a PEC 55, que, no 
seu entender, vai congelar os 
gastos públicos com saúde e 
educação por 20 anos. 

Alunos afirmam, em reunião em Contagem, que objetivo do governo é desestimular pensamento crítico

Clarissa Barçante 
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mente na zona rural, dos municípios de João Pinheiro e Brasilândia de 
Minas. Requerimento: deputado Antônio Carlos Arantes  

• 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) 

Quarta-feira (9/11)

8h30
• PPAG 2016-2019 (Escola do Legislativo) – grupos de trabalho do eixo Edu-

cação e Cultura 
9 horas

• Comissão de Direitos Humanos (Auditório) – debater, com a presença 
de convidados, o documentário Memórias rompidas: um ano depois da 
lama, sobre a tragédia de Mariana, produzido pela TV Assembleia. Re-
querimento: deputado Rogério Correia 

10 horas
• Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária (Plenarinho IV)
• Comissão de Minas e Energia (Plenarinho III) 

10h30
• Comissão de Meio Ambiente (Plenarinho I) – apresentação, por parte do 

Sistema Estadual de Meio Ambiente e Recursos Hídricos (Sisema), dos 
avanços conquistados pela nova legislação estadual nos processos de 
licenciamento. Requerimento: deputado Cássio Soares

• Comissão de Constituição e Justiça (Plenarinho II)
13h30

• Comissão de Direitos Humanos (Plenarinho III) – debater, com a presença 
de convidados, a violação de direitos em conflitos agrários no Estado. 
Requerimento: deputado Rogério Correia

14 horas
• Reunião Ordinária (Plenário)

14h30
• Comissão de Trabalho (Plenarinho III) 
• Comissão de Redação (Plenarinho II)

15 horas
• Comissão de Agropecuária e Agroindústria (Auditório) 
• Comissão de Saúde (Plenarinho IV) – debater, com a presença de convidados, 

os 26 anos do SUS e as recentes medidas adotadas pelo ministro da Saúde 

em relação ao sistema. Requerimento: deputado Doutor Jean Freire
16 horas

• Comissão de Cultura (Plenarinho III)
16h30

• Comissão Extraordinária do Idoso (Plenarinho II) 

Quinta-feira (10/11)

8h30
• PPAG 2016-2019 (Escola do Legislativo) – grupos de trabalho do eixo Saú-

de e Proteção Social
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 (11/11)

8h30
• PPAG 2016-2019 (Escola do Legislativo) – grupos de trabalho do eixo In-

fraestrutura e Logística
12 horas

• Zás (Teatro) – espetáculo 1, 2, 3 e... Zás – show de mágica da Família 
Kradyn

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

convidados, a importância do decreto-lei que dispõe sobre a Consolida-
ção das Leis do Trabalho (CLT). Requerimento: deputado Rogério Correia

17h30
• Comissões de Participação Popular e de Fiscalização Financeira e Orça-

mentária (Espaço Democrático José Aparecido de Oliveira) – receber os 
relatórios com as sugestões populares do processo de discussão partici-
pativa do PL 3.819/16, que dispõe sobre a revisão do Plano Plurianual de 
Ação Governamental (PPAG) 2016-2019 para o exercício 2017. Requeri-
mento: deputada Marília Campos

 0h Zás – Dança flamenca com Sara Nieto
 0h30 Comissão de Participação Popular (7/7) – Violência sexual 

contra a mulher
 3h55 Pensando em Minas – Reforma política e sistema partidário, 

com Rafael Câmara e Rodolfo Viana
 6h TV Escola – Estatuto da Criança e do Adolescente – Teleaula 1: O 

surgimento da proteção à infância
 6h30 Horário da Câmara Municipal de Belo Horizonte | Interior: 

Sala de Imprensa – Mariana hoje
 7h30 Resenha da Semana
 8h Mundo Político 
 8h30 Via Justiça – Crimes por intolerância
 9h Assembleia Notícia (ao vivo)
 9h30 Comissão de Segurança Pública (19/10) – Equiparação 

salarial de militares e agentes penitenciários
 12h15 Minas é Muitas – Alto Caparaó
 13h Geração – Banda Graveola
13h30 TV Escola – Estatuto da Criança e do Adolescente – Teleaula 1: O 

surgimento da proteção à infância

13h45 Assembleia Notícia (ao vivo)
14h15 Comissão de Agropecuária (24/8) – Relevância estratégica do 

Instituto Mineiro de Agropecuária / IMA
 16h Comissões (ao vivo) 
 18h Horário da Câmara Municipal de Belo Horizonte | Interior: 

Sala de Imprensa – Mariana hoje
 19h Assembleia Notícia (ao vivo)
19h30 Comissão de Administração Pública (23/8) (inédito) – Ouvir 

a Codemig sobre a alineação, pelo Executivo, de imóveis do 
complexo da Cidade Administrativa 

20h40 Segunda Musical – Homenagem aos 15 anos do Segunda 
Musical com professores da Univ. Fed. de São João del-Rei

21h10 Palestra – Cidade, liberdade e lei antiterrorismo, com Adriano 
Pilatti

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

sobre a movimentação política no País
 23h Assembleia Debate – Reforma do ensino médio 

• programação sujeita a alterações 


