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Minas precisa descobrir seu diferencial 
competitivo para investir em startups

Burocracia é um dos principais entraves
sua autoria em parceria com o 
colega Antônio Carlos Arantes, 
propõe uma lei inovadora para 
o segmento em Minas Gerais. 

O deputado Felipe Attiê 
(PTB) ressaltou a importância 
da atuação de empresas que 
tenham uma visão global de 
negócio. “Esse é um caminho 
que se trilha na área de tec-
nologia”, constatou.

“Minas, como um estado 
de vanguarda, vai abraçar a 
tecnologia e a inovação, para 
fazer avançar nosso desenvolvi-
mento”, salientou, por sua vez, 
o deputado Gil Pereira (PP).
Programação – O fórum téc-
nico sobre as startups conti-
nua ho je, com a discussão de 
pro postas para o setor em 
grupos de trabalho. Na sexta- 
-feira (25), ocorre a plenária 
final do evento.

R$ 1 bilhão no setor, o que vai 
estimular o desenvolvimento 
de startups no Estado. Assim, 
o Executivo pretende captar 
2 mil projetos. 
Cultura empreendedora –  
Os deputados presentes elo-
giaram a iniciativa da  ALMG 
no sentido de valorizar uma 
cultura empreendedora no  
Estado. Antônio Carlos Aran-
tes (PSDB) leu pronuncia-
mento do presidente Adal-
clever Lopes (PMDB), no 
qual ele destacou o 2º lugar 
de Minas no ranking das 
startups brasileiras. “Preci-
samos criar um marco legal 
que estimule esses empre-
endimentos. Nosso estado 
é o lugar certo para inovar”, 
concluiu Arantes.

Dalmo Ribeiro Silva  (PSDB) 
disse que o PL 3.578/16, de 

Sobrevivência – Já Adriana 
Faria, da Universidade Fede-
ral de Viçosa, destacou estu-
do da Fundação Dom Cabral 
sobre o fechamento de star-
tups no Brasil. Segundo a pes-
quisa, 75% delas se dissolvem 
em até cinco anos. 

Como fatores importan-
tes para garantir a sobrevivên-
cia desses negócios, ela citou 
a boa aceitação do produto e 
a capacidade de adaptação de 
seus gestores ao mercado. 
Governo – Em seu pronuncia-
mento, o secretário de Esta-
do de Ciência e Tecnologia e 
Ensino Superior, Miguel Cor-
reia, afirmou que o caminho 
escolhido pelo governo de 
Minas para enfrentar a crise 
passa pela inovação. Segun-
do ele, o governo pretende 
investir, em quatro anos,   

Outro participante do fórum, 
o empresário Luiz Otávio Gon-
çalves, apresentou iniciativas 
suas que apontam no sentido 
da inovação. Ele é proprietário 
da Nutrinsecta, empresa que 
utiliza insetos para produção 
de proteína. “Já produzimos 
1,5 tonelada pura de proteí-
na de insetos”, comemorou, 
criticando, ao mesmo tempo, 
a burocracia na legislação que 
está dificultando a exportação 
de seu produto.

O gerente executivo da 
Associação Brasileira de Star-
tups (ABStartups), Rafael Ri-
beiro, advertiu que as regras 
para abertura e fechamento 
de empresas não são adequa-
das para as startups, empre-
endimentos que têm outra 
dinâmica e que, por isso, pre-
cisariam de regras próprias.

Sarah Torres

Fórum técnico sobre startups continua hoje, com a realização de grupos de trabalho 

lento das pessoas envolvidas; 
a cultura de empreendedo-
rismo local; o capital que é 
investido; uma universidade 
forte e que se relaciona com 
os empreendedores; e os in-
centivos governamentais.

existe e se estiver disposta a 
correr alto risco no merca-
do. Segundo Uri Adoni, além 
do bom produto, existem al-
guns pré-requisitos para que 
um empreendimento do tipo 
startup tenha sucesso: o ta-

competitivo”, sugeriu. 
Uma empresa pode ser 

considerada startup se for es-
truturada em uma base tec-
nológica inovadora, se pre-
tende desenvolver um produ-
to ou serviço que ainda não 

Os empreendedores brasi-
leiros devem almejar o mer-
cado mundial desde o nas-
cimento de suas empresas. 
O conselho foi dado pelo in-
vestidor israelense Uri Ado-
ni, membro da Jerusalem 
Venture Partner (JVP Media 
Quarter), uma das maiores 
empresas do mundo espe-
cializada no investimento de 
capital em startups. 

Ele participou ontem da 
abertura do fórum técnico 
Startups em Minas – A Cons-
trução de Uma Nova Política, 
promovido pela Assembleia. 
Antes da abertura, Uri falou 
com a imprensa pela manhã.

Apesar de conhecer pou-
co a realidade de Minas Ge-
rais, Uri Adoni fez outra reco-
mendação aos mineiros: “Para 
incentivar o empreendedoris-
mo e ter sucesso em startups, 
descubram a vocação maior 
do Estado, o seu diferencial 



2 • quinta-feira – Assembleia Informa 24 de novembro de 2016COMISSÕES

MST comemora vitória em julgamento

Comissão aprova relatório do fórum 
sobre o Plano Estadual de Cultura

Representantes do MST acompanharam o julgamento no TJMG

O plano estadual aguarda parecer da Comissão de Cultura

Daniel Protzner

Ricardo Barbosa

mílias e que o decreto do go-
vernador, além da desapro-
priação, garante uma indeni-
zação de R$ 53 milhões para 
pagar créditos trabalhistas a 
ex-empregados da Capia.

com o advogado Carlos Al-
berto Torezani, que represen-
tou os trabalhadores rurais, 
no terreno será feita uma co-
lônia agrícola. Ele contou que 
o local é ocupado por 400 fa-

dência, neste último caso a 
órgãos do Executivo.

Um desses pedidos de 
providência, por exemplo, é 
destinado à Secretaria de Esta-
do de Planejamento e Gestão 
(Seplag), para que ela analise 
a viabilidade de retirada das 
cidades de Ouro Preto e Ma-
riana do território de desen-
volvimento metropolitano.

Outros dois requerimen-
tos são destinados aos de-
putados estaduais e federais 
mineiros. O primeiro preten-
de sensibilizá-los quanto à 
aprovação das Propostas de 
Emenda à Constituição (PEC) 
150/03 e 421/14, que estabe-
lecem vinculações orçamentá-
rias para políticas culturais. O 
segundo tem por objetivo re-
forçar a importância do repas-
se de percentual das emendas 
parlamentares ao Fundo Esta-
dual de Cultura (FEC).

Por fim, há ainda, entre as 
sugestões, a criação de grupos 
de trabalho e estudo voltados 
à preservação do patrimônio e 
ao estímulo de práticas e ma-
nifestações culturais.

te, aglutinar as propostas 
oriundas do documento final 
do fórum técnico. Com ba-
se nessas sugestões, foram 
elaborados desdobramentos 
que, em última instância, 
vão subsidiar o aprimora-
mento do Projeto de Lei (PL) 
2.805/15, do governador, 
que contém o Plano Estadual 
de Cultura.

A proposição já recebeu 
parecer pela legalidade da Co-
missão de Constituição e Justi-
ça (CCJ) e, atualmente, aguar-
da parecer da Comissão de 
Cultura, que agora deve incor-
porar as sugestões do comitê 
de representação. O relator 
do projeto na comissão, de-
putado Wander Borges (PSB), 
também participou da reunião 
que aprovou o relatório.
Sugestões – Entre as suges-
tões apresentadas para a me-
lhoria do plano estão ajustes 
nos parâmetros de monitora-
mento e execução do Plano 
de Cultura em curto, médio e 
longo prazos. Também estão 
previstos o envio de requeri-
mentos e pedidos de provi-

da empresa, que faliu em 
2002. Após a falência, o MST 
organizou o assentamento no 
local. Porém, algumas ocupa-
ções já haviam sido iniciadas 
em 1997, quando as opera-
ções da companhia já tinham 
sido suspensas.

O deputado Rogério Cor-
reia (PT) comemorou o resul-
tado com os representantes 
do MST. “É uma vitória extra-
ordinária. Acompanho o caso 
há anos; foi muita luta e sei 
que se fez justiça ao deixar a 
terra para quem a torna pro-
dutiva”, afirmou. Emocionado, 
o parlamentar salientou que a 
desapropriação serve ao uso 
social da terra e que o resul-
tado do julgamento mostra a 
quem de direito ela pertence.
Colônia agrícola – De acordo 

Representantes do Movimen-
to dos Trabalhadores Rurais 
Sem Terra (MST) comemora-
ram, em frente ao Tribunal de 
Justiça do Estado, o resultado 
do julgamento que manteve 
o decreto do governo que de-
sapropria áreas da Fazenda 
Ariadnópolis, em Campo do 
Meio (Sul de Minas). O julga-
mento, que ocorreu ontem 
na Capital, foi acompanhado 
pela Comissão de Direitos 
Humanos.

O decreto, referente à 
desapropriação de uma área 
de cerca de 3,6 mil hectares, 
estava suspenso devido a 
um mandado de segurança 
impetrado pela Companhia 
Agropecuária Irmãos Azeve-
do (Capia). A escritura do ter-
reno encontrava-se em nome 

280 propostas aprovadas na 
plenária final do fórum, reali-
zada em junho na ALMG. 

O comitê de represen-
tação foi composto por 20 
membros, sendo 40% de re-
presentantes do poder públi-
co e 60%, da sociedade civil. 
Aconteceram ao todo oito 
encontros de trabalho, rea-
lizados entre julho e setem-
bro. O objetivo foi revisar, 
sistematizar e, eventualmen-

Os deputados da Comissão 
de Cultura aprovaram ontem 
o Relatório de Evento Insti-
tucional (REI) 2, que traz as 
conclusões do trabalho do 
comitê de representação do 
fórum técnico Plano Estadual 
de Cultura. Essa proposição, 
que dispensa apreciação do 
Plenário, teve como relator o 
deputado Bosco (PTdoB). No 
relatório, constam 10 suges-
tões de encaminhamento das 
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Procurador aponta irregularidades 
nas contas do governo em 2015

no e outro, para visita técnica 
à exposição Estado de sítio, 
que trata de intervenções no 
espaço urbano.

Também a pedido da de-
putada, a comissão irá a Betim 
(RMBH), com o intuito de discu-
tir a reforma do ensino médio 
proposta pelo governo federal.

sa fonte de energia renovável 
em todo o Estado”, disse.

Durante reunião da Co-
missão de Participação Popu-
lar, foram aprovados requeri-
mentos da deputada Marília 
Campos (PT). Um deles é 
para a realização de debate 
público sobre grafismo urba-

o tema em conjunto com a 
Comissão de Desenvolvimen-
to Econômico. Já o deputado 
Bosco (PTdoB) pretende pro-
mover o debate em João Pi-
nheiro (Noroeste do Estado). 
“A região tem um agronegócio 
forte e sol em abundância. Te-
mos que promover o uso des-

A Comissão de Minas e Energia 
aprovou requerimentos para a 
realização de audiências públi-
cas sobre o uso de energia fo-
tovoltaica e solar no Estado. As 
solicitações foram aprovadas 
na reunião de ontem.

O deputado Antônio Car-
los Arantes (PSDB) quer tratar 

Pollyanna Maliniak

Parlamentares criticaram aprovação das contas do governo pelo Tribunal de Contas do Estado

lho de Secretarias Municipais 
de Saúde (Cosems-MG), José 
Maurício Rezende, reiterou 
que os prefeitos terão dificul-
dades de encerrar a gestão 
porque planejaram investi-
mentos contando com recur-
sos do Estado, que certamen-
te não chegarão. 
Correção – O deputado Antô-
nio Jorge (PPS), que já foi se-
cretário de Estado de Saúde, 
ressaltou que a rolagem de 
despesas é necessária e que 
algumas também são cance-
ladas corretamente.

Na opinião do parlamen-
tar, seria preciso resguardar, de 
alguma forma, os investimen-
tos em saúde. “Temos que cor-
rigir esse problema, que fere 
de morte a saúde”, defendeu.

do governador, mesmo sem o 
lastro financeiro para restos a 
pagar no caixa único, e levan-
taram até a possibilidade de 
um recurso na Justiça.

O autor do requerimen-
to para a reunião, deputado 
Arlen Santiago (PTB), falou 
sobre as consequências do 
que chamou de “contabilida-
de criativa” e citou a falta de 
repasses para a merenda es-
colar e para o transporte de 
estudantes, além da falta de 
investimentos em hospitais. 

Já o deputado Carlos Pi-
menta (PDT) destacou o prejuí-
zo para a saúde. “As contas já 
foram aprovadas e o governo 
cancela a despesa? Isso não 
poderia ocorrer”, ponderou. 

O presidente do Conse-

depois, cancela a despesa”, 
esclareceu Daniel.
Rejeição – O procurador sa-
lientou que o Ministério Pú-
blico do TCE emitiu relatório 
pela reprovação das contas 
do governo, não apenas pelos 
índices de educação e saúde, 
mas também por irregulari-
dades relacionadas à contabi-
lização de depósitos judiciais 
como receita corrente líquida 
(RCL). As contas, porém, fo-
ram aprovadas no Plenário 
do TCE. Segundo o procura-
dor, está correndo prazo para 
recursos contra essa decisão 
e, não havendo mudanças, 
esse parecer do TCE virá para 
a aprovação da ALMG.
Prejuízo – Os deputados criti-
caram a aprovação das contas 

O governo de Minas deixou 
de investir os mínimos cons-
titucionais de 12% da receita 
de impostos e transferências 
na saúde e de 25% na educa-
ção em 2015 e fechou o ano 
com percentuais de 9,16% e 
22,9%, respectivamente. A in-
formação é do procurador-ge-
ral do Ministério Público junto 
ao Tribunal de Contas do Es-
tado (TCE-MG), Daniel Gui-
marães, que foi ouvido ontem 
pela Comissão de Saúde.

Embora o governo tenha 
divulgado índices maiores, 
Daniel explicou que o pro-
blema se deu em função de 
restos a pagar rolados para 
2016 sem que houvesse las-
tro financeiro. No caso da 
saúde, de acordo com ele, a 
Lei Complementar 141, de 
2012, prevê que os recursos 
destinados aos restos a pagar 
estejam garantidos em um 
fundo específico de saúde, 
mas o TCE vem considerando 
a disponibilidade financeira 
global (caixa único). 

O relatório do MP deter-
minou também que o Estado 
atendesse três requisitos em 
2016: o cumprimento do mí-
nimo constitucional da saú-
de; a compensação do que 
não foi gasto em 2015; e, ain-
da, a compensação de restos 
a pagar de 2014, que foram 
rolados para 2015, mas que 
foram cancelados durante o 
exercício. “O governo lança 
uma despesa para pagar no 
ano seguinte, contabiliza es-
se investimento para se atin-
gir o mínimo constitucional e, 

Energia solar será tema de audiências
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Vales do Jequitinhonha e do Mucuri contam 
com apenas uma delegacia de mulheres

Sugestões populares podem aprimorar o PPAG
Entre os temas tratados pe-

los requerimentos o  destaque 
foi a segurança pública. Foi su-
gerido, por exemplo, o aumen-
to do efetivo da Polícia Militar e 
ações preventivas para aprimo-
rar o policiamento do transpor-
te coletivo na Região Metropo-
litana de Belo Horizonte.

enviados, na forma de ofícios 
da Presidência, a diversos ór-
gãos da administração pública 
estadual. Os questionamentos 
enviados ao Executivo pedem 
informações, estudos e pro-
vidências conforme as suges-
tões apresentadas por mais 
de mil pessoas. 

do no início de novembro. O 
PPAG organiza os programas 
e as ações que o governo pre-
tende desenvolver no período 
de quatro anos.

As PLEs avaliadas ontem 
tratam de temas diversos e re-
sultaram na elaboração de 41 
requerimentos que devem ser 

A Comissão de Participação Po-
pular também aprovou ontem 
pareceres pelo acolhimento 
de 21 propostas de ação le-
gislativa (PLEs) resultantes do 
processo de revisão do Plano 
Plurianual de Ação Governa-
mental (PPAG) 2016-2019 para 
o exercício de 2017, realiza-

Ricardo Barbosa

Comissão de Participação Popular abordou as políticas públicas para a proteção da mulher no Jequitinhonha

natural do Vale do Jequiti-
nhonha, defendeu o encami-
nhamento das sugestões. “As 
autoridades precisam ouvir o 
nosso grito, porque ainda so-
mos a região que menos cres-
ce no Estado”, afirmou.

A deputada Marília Cam-
pos (PT) e seu colega de par-
tido, deputado Rogério Cor-
reia, frisaram a importância 
da discussão. Rogério Correia 
ainda pediu apoio ao Projeto 
de Lei (PL) 3.883/16, de sua 
autoria, que prevê o ensino 
de noções básicas sobre a Lei 
Maria da Penha nas escolas.

O deputado Carlos Pimen-
ta (PDT) defendeu políticas pú-
blicas para as mulheres tam-
bém na área da saúde e pro-
gramas de emprego e renda 
mais abrangentes na região.

suporte a casos de violência 
doméstica e que a meta é le-
var a capacitação ao interior.
Centros especializados – Dos 
59 municípios do território 
de desenvolvimento do Vale 
do Jequitinhonha, somente 
20 possuem Centros de Re-
ferência Especializados de 
Assistência Social (Creas), os 
quais atendem, além de mu-
lheres em situação de violên-
cia, também idosos, crianças 
e pessoas com deficiência. 

Contudo, a subsecretária 
de Estado de Assistência Social, 
Simone Albuquerque, relatou 
que o governo planeja triplicar 
a cobertura de atendimento 
especializado na região. 
Apoio – Autor do requeri-
mento da audiência, o depu-
tado Doutor Jean Freire (PT), 

Por sua vez, a delegada 
de Mulheres em Teófilo Otoni, 
Hertha Coimbra, defendeu o 
incremento da dotação orça-
mentária para a Polícia Civil.
Patrulha – Já a tenente Na-
thália Ramos, da seção de Di-
reitos Humanos da Diretoria 
de Apoio Operacional da Polí-
cia Militar, explicou que a pa-
trulha de prevenção à violên-
cia doméstica não é um servi-
ço obrigatório da corporação. 
No entanto, diante da impor-
tância desse tipo de ação, ela 
se prontificou a defender a 
implantação da patrulha nas 
sedes de comarcas.

Nathália anunciou, por 
outro lado, que 34 policiais lo-
tados na Região Metropolita-
na de Belo Horizonte (RMBH) 
foram capacitados para dar 

Os Vales do Jequitinhonha e 
do Mucuri contam somente 
com quatro delegacias re-
gionais (só uma delas espe-
cializada em mulheres). Já a 
Defensoria Pública está pre-
sente em apenas cinco das 26 
comarcas da região. Também 
não há patrulhas do Servi-
ço de Prevenção à Violência 
Doméstica contra Mulheres 
(PVD) no Jequitinhonha – a 
mais próxima delas fica em 
Teófilo Otoni, no Mucuri.

É nesse cenário que ges-
tores públicos e movimentos 
sociais atuam para combater 
a violência contra as mulhe-
res na região, conforme da-
dos apresentados ontem, em 
audiência pública da Comis-
são de Participação Popular. 

Para reverter a situação, 
a representante das mulhe-
res da Associação dos Mu-
nicípios da Microrregião do 
Médio Jequitinhonha, Lízian 
Maria Martins, cobrou que 
as delegacias de polícia fun-
cionem 24 horas por dia, du-
rante toda a semana, e que 
haja uma patrulha de PVD em 
pelo menos um município de 
cada microrregião.

Também foram reivindica-
das a capacitação de equipes 
especializadas no atendimento 
às mulheres e a ampliação da 
presença da Defensoria Pública. 
Carências – A defensora pú-
blica Cibele Maffia, ao cobrar 
apoio a concursos públicos 
periódicos, admitiu que o ór-
gão está presente em apenas 
duas das 12 comarcas do Je-
quitinhonha e em três das 14 
comarcas do Mucuri. 

COMISSÕES
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Falta de recursos para a segurança 
pública gera protestos na Assembleia

putados André Quintão (PT) e 
Tiago Ulisses (PV).
Imóveis – Também recebeu 
parecer favorável de 1º turno 
o PL 3.663/16, do governador, 
que autoriza a alienação de 28 
imóveis do Estado. O relator foi 
o deputado André Quintão.

o aval da comissão, em 1º tur-
no, os PLs 3.794/16 e 3.840/16, 
que fixam em 4,39% e 3,5% a 
revisão  anual de vencimentos 
dos servidores do Ministério 
Público e do Poder Judiciário, 
respectivamente. As proposi-
ções foram relatadas pelos de-

de Justiça de Minas Gerais 
(TJMG). Trata-se do Projeto de 
Lei (PL) 3.861/16, do gover-
nador, que tramita em turno 
único e está pronto para aná-
lise do Plenário. O relator foi o 
deputado Tiago Ulisses (PV).
Revisão – Também receberam 

A Comissão de Fiscalização 
Financeira e Orçamentária 
ampliada com membros das 
demais comissões permanen-
tes aprovou ontem parecer 
favorável à abertura de cré-
dito suplementar no valor de 
R$ 12 milhões para o Tribunal 

Clarissa Barçante

Deputados e entidades de classe criticaram parcelamento salarial e pediram o afastamento do governador

de pagamento pelo Estado, 
João Leite afirmou que seu 
pai era policial e que sua mãe 
recebe hoje a pensão em três 
parcelas. “Sei o que vocês es-
tão passando”, afirmou.
Investigação – O deputado 
Felipe Attiê, assim como o de-
putado Sargento Rodrigues, 
lembrou as acusações contra o 
governador Fernando Pimentel 
relativas à Operação Acrônimo. 
“O governador não tem condi-
ções de governar com tantas 
acusações”, declarou Attiê.

Diversas pessoas pre-
sentes fizeram convocações 
para que os participantes da 
reunião voltem à Assembleia 
a fim de pressionar o Parla-
mento a autorizar a Justiça a 
investigar o governador.

passar informações para o Co-
mando da Polícia Militar che-
gou a provocar protestos dos 
participantes e uma adver-
tência do deputado Sargento 
Rodrigues. “O Comando está 
fazendo de tudo para minar 
a mobilização”, disse ele. Sar-
gento Rodrigues também cri-
ticou o governo e a Polícia Mi-
litar por enviarem a tropa de 
choque à Assembleia nos dias 
em que os policiais mobiliza-
dos vão ao Parlamento.  

Líderes de entidades 
de classe afirmaram que o 
movimento de protesto vai 
continuar. Os deputados João 
Leite (PSDB) e Felipe Attiê 
(PTB) elogiaram a atuação 
dos manifestantes. Ao criti-
car o parcelamento da folha 

ses investimentos diz respei-
to à vida de nossos colegas 
que estão na rua”, afirmou. 

Conforme os dados apre-
sentados pelo deputado, o 
número de policiais, bombei-
ros e agentes penitenciários 
mortos vinha caindo desde 
2011, chegando a sete em 
2014. Em 2015, no entanto, 
esse número saltou para 13. 
A avaliação do parlamentar 
foi endossada pelo presiden-
te do Sindicato dos Delega-
dos, Marco Antônio Assis. “A 
queda no investimento está 
incentivando os criminosos a 
enfrentar a polícia”, enfatizou 
o delegado. 

Durante a reunião, a preo-
cupação com a infiltração de 
pessoas interessadas em re-

Críticas ao governo do Estado 
pautaram a audiência da Co-
missão de Segurança Pública 
realizada ontem com a par-
ticipação de servidores e re-
presentantes de entidades de 
classe e de movimentos que 
pedem o afastamento do go-
vernador. As queixas contra 
o governo envolveram ques-
tões como o parcelamento 
da folha de pagamento dos 
servidores estaduais, a incer-
teza em relação ao pagamen-
to do 13º salário e a redução 
dos investimentos e da verba 
de custeio dos órgãos de se-
gurança. Também foram dis-
cutidas as acusações contra o 
governador Fernando Pimen-
tel relativas à Operação Acrô-
nimo, da Polícia Federal. 

O deputado Sargento Ro-
drigues (PDT), que solicitou a 
reunião, apresentou núme-
ros que comprovariam a pe-
núria do setor de segurança. 
Segundo o parlamentar, os 
investimentos do Estado na 
Polícia Civil caíram de R$ 33 
milhões, em 2014, para R$ 5 
milhões, em 2015. Na Polícia 
Militar, a queda foi de R$ 36 
milhões, em 2014, para R$ 19 
milhões, em 2015. Já o cus-
teio da Polícia Militar, ainda 
de acordo com ele, caiu de 
R$ 356 milhões, em 2014, pa-
ra R$ 239 milhões, em 2015.
Mortes – Sargento Rodrigues 
ressaltou que o prejuízo cau-
sado ao policiamento tam-
bém provoca uma possibili-
dade maior de enfrentamen-
to com criminosos, o que leva 
ao aumento do número de 
policiais mortos. “A falta des-

PL prevê crédito suplementar para o TJ 
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ACONTECE HOJE

9 horas
• Fórum técnico Startups em Minas (ALMG) – atividades dos grupos de 

trabalho
9h30

• Comissão de Direitos Humanos (Colégio Estadual Central – Belo Hori-
zonte) – debater, com a presença de convidados, a situação dos estu-
dantes que atualmente realizam ocupações em diversas instituições de 
ensino no Estado. Requerimento: deputado Cristiano Silveira

• Comissão de Educação (Plenarinho IV) – discutir e votar pareceres sobre 
o PL 1.064/15 (2º turno), do deputado Sargento Rodrigues, que dispõe 
sobre os direitos e os deveres dos pais e responsáveis na participação da 
vida escolar das crianças e dos adolescentes sob sua responsabilidade; 
e sobre o PL 3.003/15 (1º turno), do deputado Thiago Cota, que torna 
obrigatória a implementação de medidas com fins educativos para repa-
rar danos causados ao ambiente escolar no Estado 

10 horas
• Comissão de Defesa do Consumidor (Plenarinho III) – discutir e votar 

proposições da comissão

14 horas
• Reunião Ordinária (Plenário)

14h30
• Comissão Extraordinária das Águas (Auditório) – discutir e votar propo-

sições da comissão
• Comissão de Participação Popular (Plenarinho I) – discutir e votar propo-

sições que dispensam Plenário
• Comissão de Educação (Plenarinho III) – mesma pauta da reunião das 

9h30
15 horas

• Comissão Extraordinária de Proteção dos Animais (Plenarinho IV) – dis-
cutir e votar proposições da comissão

16 horas
• Comissão de Transporte (Plenarinho II) – debater, com a presença de 

convidados, as possíveis melhorias do transporte público em Belo Hori-
zonte. Requerimento: deputado Anselmo José Domingos

• Comissão de Participação Popular (Plenarinho I) – mesma pauta da reu-
nião das 14h30

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 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 obrigató-
rio o atendimento de saúde em locais onde ocorram eventos públicos. 
Discussão em turno único (faixa constitucional)

Veto Total à Proposição de Lei 23.177
Do governador. A proposição modifica o Código de Ética dos Milita-
res 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)

Reunião Extraordinária (18 horas)
Mesma pauta da Reunião Ordinária

TV ASSEMBLEIA
 0h Palestra (continuação) – Discussão sobre a ética na política e 

na gestão pública, com Mariah Brochado Ferreira 
 1h Panorama – Contratações temporárias de Natal
 1h30 Assembleia Notícia 
 2h Comissão de Segurança Pública (23/8) – Violência na região 

de Carmo do Rio Claro 
 4h30 Palestra – Constituição e pluralismo: lições da América Latina, 

com José Luiz Quadros de Magalhães 
 6h TV Escola – Orçamento público e cidadania – Teleaula 9: 

Fiscalize o aumento de impostos e as melhorias no serviço 
público na LDO)

 6h30 Horário da Câmara Municipal de Belo Horizonte | Interior: 
Memória e Poder – Economista e escritor Ronaldo Costa Couto

	 7h30	 #Confirma
 8h Mundo Político
 8h30 Panorama (inédito) – Novembro Azul
 9h Assembleia Notícia / Comissões (ao vivo)
 12h Assembleia Debate – Trump na presidência: consequências 

políticas e econômicas 

 13h Mundo Político 
 13h30 TV Escola – Orçamento público e cidadania – Teleaula 9: 

Fiscalize o aumento de impostos e as melhorias no serviço 
público na LDO

 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 – Economista e escritor Ronaldo Costa Couto
 19h Assembleia Notícia (ao vivo)
 19h30 Panorama – Novembro Azul
 20h Comissão de Agropecuária (24/8) – Relevância estratégica do 

Instituto Mineiro de Agropecuária (IMA)
 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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