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Fórum técnico Startups em Minas
instala hoje comitê de representação
Ricardo Barbosa

Será instalado hoje, às 9 horas,
em solenidade no Salão Nobre,
o comitê de representação do
fórum técnico Startups em
Minas – A Construção de uma
Nova Política Pública. O fórum
mobilizou centenas de pessoas
no segundo semestre do ano
passado, entre empreendedores, especialistas e demais interessados no assunto, em reuniões na Capital e no interior.
Além dos integrantes do
comitê, participarão da solenidade de hoje os deputados
Dalmo Ribeiro Silva (PSDB) e
Antônio Carlos Arantes (PSDB),
que foram os coordenadores
do fórum técnico. Os dois são
autores do Projeto de Lei (PL)
3.578/16, que dispõe sobre a
política estadual de estímulo,
incentivo e promoção ao desenvolvimento de startups. Um
dos objetivos centrais do fórum
foi justamente aprimorar a proposição. Também é esperada a
presença do deputado Roberto
Andrade (PSB), presidente da
Comissão de Desenvolvimento
Econômico da ALMG.
Trinta e duas propostas e
55 sugestões de encaminhamentos estão no documento
final do fórum Startups em
Minas, elaborado pela Gerên-

Fórum técnico mobilizou empreendedores e especialistas em torno do incentivo às startups em Minas

cia-Geral de Consultoria Temática da ALMG, a partir das
discussões do ano passado.
Ele será agora revisado pelo comitê de representação,
subsidiando assim modificações no texto final do projeto.
O deputado Dalmo Ribeiro
Silva pretende acelerar a tramitação da matéria e espera que,

a partir da transformação do
projeto em lei, as startups encontrem um ambiente econômico mais favorável no Estado
e, ao mesmo tempo, as empresas públicas possam contar
com o apoio delas na prestação
de alguns serviços. Startups são
organizações projetadas para
explorar novos produtos ou

serviços, sob condições de incerteza mercadológica.
Na reunião de hoje, haverá também apresentação da
gerente de vendas e marketing da Israel Homeland Security (iHLS), Keren Kalderon.
A iHLS é uma startup israelense do setor de tecnologia
de segurança nacional.

Comissão Extraordinária de Acerto de
Contas faz eleição de presidente e vice
A Comissão Extraordinária de
Acerto de Contas entre Minas
e a União tem duas reuniões
marcadas para hoje, com a
mesma pauta: a eleição do presidente e do vice-presidente. A
primeira reunião será às 10 horas, no Plenarinho I. Se ela não
ocorrer, a eleição deverá ocorrer em reunião prevista para as

15 horas, no mesmo local.
São membros permanentes da comissão os deputados
Felipe Attiê (PTB), Durval Ângelo (PT), Rogério Correia (PT),
Cássio Soares (PSD) e Tadeu
Martins Leite (PMDB). Os suplentes são os deputados André
Quintão (PT), Bonifácio Mourão
(PSDB), Hely Tarqüínio (PV),

Lafayette de Andrada (PSD) e
João Magalhães (PMDB).
O objetivo da comissão extraordinária é sensibilizar a sociedade e ampliar o debate em
torno da demanda do Estado
pelo acerto de contas. A dívida
de Minas Gerais com a União é
de R$ 87,2 bilhões. No entanto, o governo mineiro propõe

a interrupção do pagamento,
tendo em vista que o Estado
tem direito a ser recompensado pelas perdas referentes à
não incidência de ICMS sobre
as exportações, instituída pela
Lei Kandir. Essa recompensa seria de R$ 135 bilhões, ou seja,
Minas passaria de devedor a
credor dos cofres federais.

2 • terça-feira – Assembleia Informa

ORDEM DO DIA

Reunião Ordinária (14 horas)
Veto Total à Proposição de Lei 23.330
Do governador. Proposição de lei acrescenta o § 4º ao art. 15 da Lei
14.868, de 2003, que dispõe sobre o Programa Estadual de Parcerias
Público-Privadas. Votação em turno único (faixa constitucional)
Veto Total à Proposição de Lei 23.331
Do governador. Proposição de lei acrescenta parágrafo ao art. 6º da
Lei 14.130, de 2001, que dispõe sobre a prevenção contra incêndio e
pânico no Estado. Votação em turno único (faixa constitucional)
Veto Total à Proposição de Lei 23.394
Do governador. Proposição de lei acrescenta parágrafo único ao art. 64
da Lei 14.310, de 2002, que dispõe sobre o Código de Ética e Disciplina
dos Militares do Estado. Votação em turno único (faixa constitucional)
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Veto Parcial à Proposição de Lei 23.402
Do governador. Proposição de lei autoriza o Poder Executivo a permutar o imóvel que especifica. Votação em turno único (faixa constitucional)
PL 1.628/15
Do deputado Duarte Bechir. Autoriza o Poder Executivo a doar imóvel
a São Sebastião da Bela Vista. Votação em 2º turno
PL 2.962/15
Do deputado Douglas Melo. Obriga o fornecedor a disponibilizar ao
consumidor o acesso a informações sobre empreendimentos imobiliários. Votação em 1º turno
PL 13/15
Do deputado Doutor Wilson Batista. Proíbe os médicos dos hospitais
da rede pública do Estado ou que recebam recursos públicos de recusar atendimento a pacientes do SUS. Discussão em 2º turno

ACONTECE HOJE
9 horas
• Fórum Técnico Startups em Minas – A construção de uma nova política
pública (Salão Nobre) – instalação do comitê de representação
9h30
• Comissão de Segurança Pública (Plenarinho IV) – discutir e votar proposições que dispensam Plenário
10 horas
• Comissão de Participação Popular (Auditório) – discutir e votar proposições da comissão
• Comissão Extraordinária de Acerto de Contas entre Minas e a União (Plenarinho I) – eleger presidente e vice
11 horas
• Comissão de Transporte, Comunicação e Obras Públicas (Plenarinho II) –
discutir e votar proposições que dispensam Plenário
14 horas
• Reunião Ordinária (Plenário)
14h30
• Comissão de Educação, Ciência e Tecnologia (Plenarinho IV) – discutir e
votar parecer sobre duas proposições sujeitas ao Plenário, entre as quais
o PL 1.997/15 (1º turno), do deputado Arlen Santiago, que torna obrigatória a apresentação de resultado de exame oftalmológico das crianças
que se matriculam na 1ª série do ensino fundamental
• Comissão de Ética e Decoro Parlamentar (Plenarinho II) – eleger presidente e vice

14h45
• Comissões de Educação, Ciência e Tecnologia e de Participação Popular
(Plenarinho IV) – debater, com a presença de convidados, o Projeto de
Lei 4.092/17, que trata do sistema de reserva de vagas e cria o Programa de Assistência Estudantil na Uemg e na Unimontes. Requerimento:
deputado Arlen Santiago e deputadas Marília Campos, Ione Pinheiro e
Celise Laviola
15 horas
• Comissão de Desenvolvimento Econômico (Plenarinho III) – discutir e
votar proposições da comissão
• Comissão Extraordinária de Acerto de Contas entre Minas e a União (Plenarinho I) – eleger presidente e vice
15h30
• Comissão de Agropecuária e Agroindústria (Belo Horizonte) – visita à
Secretaria de Estado da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. Requerimento: deputado Antonio Carlos Arantes
16 horas
• Comissão de Esporte (Auditório) – discutir e votar proposições que dispensam Plenário
• Comissão de Defesa dos Direitos da Pessoa com Deficiência (Plenarinho
I) – discutir e votar proposições da comissão
• Comissão de Minas e Energia (Plenarinho II) – discutir e votar proposições da comissão
• Comissão de Defesa do Consumidor e do Contribuinte (Plenarinho IV) –
discutir e votar proposições da comissão

TV ASSEMBLEIA
0h
1h
1h30
2h
3h
5h20
6h
6h30
7h30
8h
8h30
9h
12h30
13h
13h30

Memória e Poder – Político José Santana de Vasconcelos
#Confirma
Assembleia Notícia
Segunda Musical – Artur Andrés (Uakti) e Regina Amaral
Comissão de Desenvolvimento Econômico (25/10) – Situação
dos alunos inscritos no Poupança Jovem
Minas é Muitas – Pedras de Maria da Cruz
TV Escola – Mobilidade Urbana – Teleaula 2: Acesso à cidade
Assembleia Debate – Imigração
#Confirma
Mundo Político
Panorama (inédito) – Terceirização
Assembleia Notícia / Comissões (ao vivo)
Via Justiça – Reforma do Código Comercial
Mundo Político
TV Escola – Mobilidade Urbana – Teleaula 2: Acesso à cidade

MESA DA ASSEMBLEIA

Deputado Adalclever Lopes
Presidente
Deputado Lafayette de Andrada
1º-vice-presidente
Deputado Dalmo Ribeiro Silva
2º-vice-presidente

Deputado Inácio Franco
3º-vice-presidente
Deputado Rogério Correia
1º-secretário
Deputado Alencar da Silveira Jr.
2º-secretário
Deputado Arlen Santiago
3º-secretário

13h45 Assembleia Notícia (ao vivo)
14h Plenário (ao vivo) – Reunião Ordinária, com pronunciamentos,
discussão e votação de proposições
18h Assembleia Debate – Imigração
19h Assembleia Notícia (ao vivo)
19h30 Panorama – Terceirização
20h Comissão de Defesa dos Direitos da Pessoa com Deficiência
(28/3) – Convidados
20h30 Compactos de Comissões
21h Memória e Poder – Político José Santana de Vasconcelos
22h Assembleia Notícia
22h30 Mundo Político (inédito) – Entrevistas, comentários e notas
sobre a movimentação política no País
23h Plenário (reprise)
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Cristiano Felix dos Santos
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Guilherme Wagner Ribeiro
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