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Parlamentar ressalta busca por justiça e paz
Em 2014, Cláudio do Mundo 
Novo concorreu nas eleições 
para deputado estadual pelo 
Solidariedade, que integrava 
a coligação Avante Minas, 
junto com o PTB, e ficou co-
mo segundo suplente do ex-
deputado Missionário Mar-
cio Santiago.

O primeiro suplente foi 
Marques Abreu, ex-jogador 
do Atlético Mineiro, que in-
formou oficialmente à As-
sembleia que não assumiria a 
vaga. Com isso, a vaga passou 

para Cláudio do Mundo Novo.
Posse – Após a leitura do ter-
mo de posse pelo 3º-secretá-
rio da ALMG, deputado Arlen 
Santiago (PTB), o parlamentar 
empossado Cláudio do Mun-
do Novo agradeceu a Deus, à 
sua família, aos amigos, aos 
eleitores e à Mesa da Assem-
bleia pela oportunidade. “Lu-
tei muito para chegar até aqui 
e poder fazer o bem para as 
pessoas. Serão quatro meses 
de muito trabalho”, adiantou.

“Estou aqui para servir e 

não para ser servido. Para de-
fender Deus e a família. Vou 
me esforçar para fazer nestes 
quase quatro meses o que fa-
ria em quatro anos”, afirmou 
Cláudio. Por fim, ele disse 
que dedicaria sua vida e seu 
mandato a todos aqueles que 
clamam por justiça e paz.

Os deputados Dalmo Ri-
beiro Silva (PSDB), 2º-vice-
-presidente da ALMG, Ar-
len Santiago e Antonio Car-
los Arantes (PSDB) desejaram 
um bom mandato a Cláudio 

do Mundo Novo.
Antonio Carlos Arantes 

acrescentou que o discur-
so do novo deputado era um 
dos melhores que tinha ouvi-
do na Casa e que Cláudio não 
ficaria só nas palavras: “Eu o 
conheço muito bem e sei que 
é uma pessoa religiosa, hu-
mana, que se preocupa com 
os mais fracos e que mere-
ce estar nesta Casa para ser-
vir”, ressaltou. Também esta-
va presente na posse o depu-
tado Hely Tarqüínio (PV).

Deputado Cláudio do Mundo Novo 
toma posse em solenidade no Plenário

A Reunião Ordinária de Ple-
nário de ontem foi interrom-
pida para a solenidade de 
posse do deputado Cláudio 
do Mundo Novo (Pros). O 
parlamentar assumiu a vaga 
decorrente da perda de man-
dato do ex-deputado Missio-
nário Marcio Santiago (PR).

Eleito suplente na disputa 

de 2014, Cláudio Mota Cam-
pos, que utiliza o nome par-
lamentar de Cláudio do Mun-
do Novo, assume seu primei-
ro mandato na ALMG. Natu-
ral de Belo Horizonte, é for-
mado em Administração de 
Empresas e é membro da Co-
munidade Mundo Novo, enti-
dade assistencial sem fins lu-

crativos, de inspiração católi-
ca, fundada pelo deputado fe-
deral Eros Biondini (Pros-MG).

Ele coordena o projeto 
Mundo Novo Solidário, que 
apoia instituições filantrópi-
cas como creches, associa-
ções de pais e amigos dos ex-
cepcionais (Apaes), lares de 
idosos vicentinos e comuni-

dades terapêuticas, em todas 
as regiões de Minas.

Cláudio é participante da 
Renovação Carismática, da 
Canção Nova e de pastorais, 
entre outros movimentos ca-
tólicos de engajamento e mo-
bilização sociais. Também atua 
no projeto Mundo Novo Sem 
Drogas, para recuperação de 
dependentes químicos e de ví-
timas do alcoolismo.

Ele também é membro 
do Conselho de Segurança 
Pública (Consep) da Pampu-
lha e da Associação de Mo-
radores do Bairro Jaraguá. Já 
foi chefe de gabinete da Ad-
ministração Regional da Pam-
pulha e assessor da Secreta-
ria de Governo da Prefeitura 
de Belo Horizonte.

A perda de mandato do 
ex-deputado Missionário Mar-
cio Santiago é decorrente de 
decisão da Justiça Eleitoral, 
que o condenou por abuso de 
poder econômico, político e de 
autoridade, em função de ter 
participado de evento religio-
so realizado em Belo Horizon-
te às vésperas da eleição de 
2014. Durante o ato, teria ha-
vido divulgação da campanha, 
distribuição de panfletos e pe-
didos de votos aos presentes.

Deputado fez discurso de agradecimento e apontou ideais que nortearão sua atuação como parlamentar

Daniel Protzner



2 • quarta-feira – Assembleia Informa 17 de outubro de 2018

Funcionários e pais de alunos pedem apoio 
contra fusão de turmas em escola especial

Funcionários e pais de alunos 
com múltiplas deficiências 
solicitaram ontem o apoio da 
Assembleia para evitar a fu-
são de turmas e um eventual 
fechamento da Escola Esta-
dual Doutor Amaro Neves 
Barreto, uma escola especial 
que fica na região do Barrei-
ro, na Capital.

O apelo foi feito duran-
te reunião da Comissão de 
Defesa dos Direitos da Pes-
soa com Deficiência, presidi-
da pelo deputado Duarte Be-

chir (PSD). De acordo com a 
diretora da escola, Maria Pie-
dade de Oliveira, a Secreta-
ria de Estado de Educação lhe 
deu até o dia 22 de outubro 
para unificar cinco turmas de 
alunos especiais, com defi-
ciências múltiplas e graves.

Tanto o deputado Duarte 
Bechir quanto funcionários da 
escola disseram temer que a 
redução do número de turmas 
seja uma forma de esvaziar a 
instituição e provocar seu fe-
chamento, no futuro. “Já fe-

charam duas escolas especiais 
em Belo Horizonte, a Iolanda e 
a Maria de Lourdes”, afirmou 
a professora Sônia Villares.

De acordo com a direto-
ra Maria de Oliveira, o argu-
mento da Secretaria de Edu-
cação para a fusão de turmas 
é o número reduzido de alu-
nos, que está entre 10 e 14 
estudantes. Ela ponderou, no 
entanto, que essa alegação 
ignora outras questões im-
portantes, como o tamanho 
das salas de aula e, especial-

mente, a gravidade das defi-
ciências dos alunos.

“Há crianças com defi-
ciências severas, que se auto-
flagelam, que precisam de um 
acompanhamento constan-
te. E o prédio que ocupamos 
foi adaptado, as salas são pe-
quenas, sem ventilação e com 
pouca iluminação”, ressaltou.

A família de um dos alunos 
chegou a retirar todos os den-
tes de uma das crianças, para 
evitar que ela machucasse a si 
mesma. “Não há como colo-
car tantos alunos, nessas con-
dições, em um local tão peque-
no. Há possibilidade de aciden-
tes graves”, alertou a diretora.
Depoimento – Maria da Pie-
dade usou a própria história 
para defender o direito dos 
alunos com necessidades es-
peciais a uma educação efe-
tiva. “Enquanto portadora de 
uma deficiência, eu entendo 
o que é exclusão. Acho que 
a sociedade deveria estar 
preparada para receber qual-
quer pessoa”, disse.

Vítima de uma enfermi-
dade que provoca descalcifi-
cação óssea, a diretora teve 
dificuldades para frequentar 
a escola, quando criança. “Eu 
tinha o corpo inteiro coberto 
de gesso. Meu pai me levou à 
escola em um carrinho, com 
uma prancha fixada na fren-
te”, lembrou a diretora.

COMISSÕES

Willian Dias

Comissão teme que a fusão de turmas provoque o fechamento da escola

Medida será discutida com o Executivo
Durante a reunião, foi aprova-
do um requerimento, de au-
toria do deputado Duarte Be-
chir, para que seja realizada 
uma visita à Secretaria de Es-
tado de Educação. Represen-
tantes de familiares de alunos 
e de funcionários devem par-
ticipar da visita. O objetivo é 
debater a possível unificação 
de turmas na escola.

Duarte Bechir destacou 
que a Escola Estadual Doutor 
Amaro Neves Barreto funcio-
na em um prédio que per-
tenceu à antiga Fundação Es-

tadual do Bem Estar do Me-
nor (Febem) e que, por isso, 
as condições estão longe de 
ser ideais. “Mas a escola fun-
ciona, graças ao esforço dos 
funcionários”, complemen-
tou. Há anos esses funcio-
nários cobram a construção 
de um imóvel com melhores 
condições de trabalho.

A ex-diretora Vilma de 
Oliveira Dias, hoje aposenta-
da, afirmou que a Escola Dou-
tor Amaro Neves Barreto é a 
única escola especial do Es-
tado que atende alunos com 

deficiências múltiplas: men-
tal, visual, física, auditiva. Seu 
fechamento agravaria uma si-
tuação que já estaria acon-
tecendo: famílias que retêm 
seus filhos em casa por não 
terem onde matriculá-los.
Transferências – Duarte Be-
chir advertiu que a política de 
transferir alunos especiais para 
a rede convencional de ensino 
não pode ser uma estratégia 
de esvaziamento do ensino es-
pecial. “O Instituto São Rafael 
tem hoje cinco alunos novos. 
Um prédio daquele tamanho. 

Mas há demanda. Só que o Es-
tado não permite a matrícula”, 
afirmou o parlamentar.

Representante da Comis-
são de Defesa da Pessoa com 
Deficiência da Ordem dos Ad-
vogados do Brasil (OAB), o 
advogado Thiago Helton Ri-
beiro salientou que o Estado 
precisa reconhecer a função 
social da educação especial, 
que é garantir o direito à edu-
cação dos alunos com defi-
ciência. Ele afirmou que a co-
missão da OAB está à disposi-
ção dos familiares dos alunos.
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ORADORES

Atuação parlamentar
A deputada Marília  Campos  
(PT) destacou um projeto de 
sua autoria que busca pôr fim 
ao que chamou de “privilé-
gios parlamentares”. “Acaba-
mos com a aposentadoria es-
pecial nesta Casa. Agora, nes-
se projeto, vamos acabar com 
os auxílios moradia e paletó”, 
destacou, lembrando que ou-
tros Poderes, como o Judiciá-

rio, também têm privilégios. 
Ela também comemorou a 
aprovação de cotas raciais no 
concurso da Fundação João 
Pinheiro. “Esperamos apro-
var cotas raciais para todos os 
concursos do Estado”, acres-
centou. Marília ainda agrade-
ceu os cerca de 72 mil votos 
obtidos em 643 municípios 
mineiros. “Eu consolidei uma 
representatividade na região 

Central e na Região Metropoli-
tana de Belo Horizonte, defen-
dendo os direitos das mulhe-
res e o saneamento básico, en-
tre outras pautas. No próximo 
mandato, continuarei a ser a 
voz de mulheres e LGBTs e  de 
quem me procurar”, afirmou, 
completando que é necessário 
revogar medidas que retiram 
direitos da população, entre as 
quais a reforma trabalhista.

Eleições
O deputado Antonio  Carlos  
Arantes (PSDB) criticou a ges-
tão do governador Fernando 
Pimentel (PT) durante o seu 
pronunciamento. “Um grande 
déficit, deixando vários servi-
dores sem pagamento. Muni-
cípios sem receber verbas na 
saúde”, apontou o parlamen-
tar, elencando os problemas 
que serão deixados pelo go-

vernador. “Quem tem a capa-
cidade de governar o Estado 
é Antonio Anastasia (PSDB), 
que entende de orçamento 
e tem a capacidade de tirar 
Minas do buraco”, defendeu. 
Arantes ainda saudou a elei-
ção dos senadores Carlos Via-
na (PHS) e Rodrigo Pacheco 
(DEM). “Mas a grande vitória 
dessa eleição foi a retirada de 
Pimentel e a derrota de Dil-

ma para o Senado”, destacou. 
“Além disso, se Deus quiser, 
Jair Bolsonaro (PSL) é quem 
vai ganhar para presidente. 
Com ele no governo federal, 
a disciplina vai voltar”, salien-
tou. Por fim, o deputado afir-
mou que, neste momento de 
crise no País, o agronegócio 
foi o único setor que obteve 
bom desempenho. “Esse se-
tor salva o País”, concluiu.

Eleições II
O deputado Dalmo  Ribeiro  
Silva (PSDB) agradeceu aos 
eleitores que o reelegeram. 
“Reafirmo meus compromis-
sos no meu sexto mandato, 
entre os quais a defesa dos 
municípios, pois é lá que tudo 
acontece”, ressaltou. Ele tam-
bém agradeceu a seus asses-
sores, sua família e sua terra 
natal, o município de Ouro Fi-

no (Sul de Minas). Dalmo re-
lembrou alguns de seus feitos 
durante seus quase 20 anos 
de atuação na ALMG: “Sou 
autor de centenas de leis, 
participei de inúmeras comis-
sões, como a de Constituição 
e Justiça, e fui o primeiro pre-
sidente da Comissão de Éti-
ca”, citou. Além disso, o parla-
mentar exaltou a importância 
de eleger Antonio Anastasia 

(PSDB) para o governo de Mi-
nas. “Estamos com Anastasia 
nesta caminhada, demons-
trando a capacidade que ele 
tem para governar e recons-
truir nosso Estado. Faço um 
apelo aos mineiros para que 
o elejam”, afirmou. Dalmo 
também manifestou solida-
riedade aos parlamentares 
que trabalham com ele na 
campanha de Anastasia.

Comissão de Segurança Pública vai a Araxá
A Comissão de Segurança 

Pública aprovou ontem reque-
rimento para a realização de 
visita ao município de Araxá, 
no Alto Paranaíba, assinado 
pelos deputados Sargento Ro-
drigues (PTB), presidente da 
comissão, e João Leite (PSDB).

O objetivo do encontro 
será apurar, junto à Delega-
cia de Polícia Civil, à Vara da 
Infância e da Juventude e à 
3ª Promotoria de Justiça em 

Araxá, como está a execução 
da política de segurança pú-
blica local.

Os deputados explicam, 
no requerimento, que a co-
missão vai verificar especial-
mente as condições, a infraes-
trutura e a logística de traba-
lho das unidades, seu quadro 
de pessoal e o número de in-
quéritos e processos sobre 
pedofilia em andamento ou 
concluídos no município.

COMISSÕES

Comissão se reuniu ontem para aprovar requerimento da visita

Ricardo Barbosa

Consulte na intranet as orientações na página 
“Marca da Assembleia”, no menu “Orientação ao Servidor”.

A Assembleia tem uma assinatura-padrão para e-mails
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ACONTECE HOJE
Das 8 às 18 horas

• Mostra de artesanato da Associação de Arte, Artesanato e Cultura Susten-
tável (Galeria de Arte)

9h30
• Comissão de Direitos Humanos (Auditório SE) – discutir e votar proposi-

ções da comissão
10 horas

• Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária (Plenarinho IV) – dis-
cutir e votar parecer sobre o PL 4.029/17 (1º turno), do deputado Rogério 
Correia, que institui a Zona da Mata como Polo Agroecológico e de Pro-
dução Orgânica 

• Comissão de Saúde (Plenarinho III) – discutir e votar pareceres sobre o PL 
2.648/15 (turno único), da deputada Arlete Magalhães, que institui o Junho 
Vermelho, mês dedicado à conscientização da população quanto à doação 
de sangue; e sobre o PL 216/15 (1º turno), dos deputados Fred Costa e An-
selmo José Domingos, que dispõe sobre a obrigatoriedade de as produções 
cinematográficas que recebem patrocínio do governo do Estado divulga-
rem mensagem de estímulo à doação de sangue  

10h30
• Comissão de Constituição e Justiça (Plenarinho II) – discutir e votar pa -

receres sobre 20 proposições sujeitas a Plenário, entre as quais o PL 
4.652/17 (1º turno), do deputado Gilberto Abramo, que institui a Política 
Estadual de Redução de Agrotóxicos 

• Comissão de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável (Plenari-
nho I) – discutir e votar proposições que dispensam Plenário

14 horas
• Reunião Ordinária (Plenário)
• Comissão de Direitos Humanos (Auditório SE) – discutir e votar proposi-

ções da comissão
• Visitas Orientadas (ALMG) – estudantes da PUC Betim

14h15
• Comissão Extraordinária das Mulheres (Plenarinho IV) – apreciar o relató-

rio final das atividades da comissão
14h20

• Comissão de Transporte, Comunicação e Obras Públicas (Plenarinho IV) – 
discutir e votar proposições que dispensam Plenário

14h30
• Comissão de Administração Pública (Plenarinho II) – discutir e votar pa-

receres sobre cinco proposições sujeitas a Plenário, entre as quais o PL 
563/15 (1º turno), da deputada Rosângela Reis, que institui o Programa 
Estadual de Capacitação e Qualificação Social e Profissional 

• Comissão de Redação (Plenarinho III) – discutir e votar pareceres de re-
dação final

• Comissão do Trabalho, da Previdência e da Assistência Social (Plenari-
nho I) – discutir e votar proposições da comissão

15 horas
• Comissão de Agropecuária e Agroindústria (Auditório SE) – discutir e vo-

tar proposições da comissão
15h30

• Comissão de Prevenção e Combate ao Uso de Crack e Outras Drogas (Ple-
narinho IV) – discutir e votar proposições que dispensam Plenário

• Comissão de Defesa do Consumidor e do Contribuinte (Plenarinho IV) – 
discutir e votar proposições da comissão

16 horas
• Comissão de Cultura (Plenarinho III) – discutir e votar proposições que 

dispensam Plenário

TV ASSEMBLEIA

 0h Memória e Poder – jornalista José Hamilton Ribeiro
 1h  Panorama  – Combate à obesidade

 1h30 Assembleia Notícia 
 2h  Palestra  – Redes sociais e eleições, com Rodrigo Magalhães 

 5h Assembleia Debate – Educação inclusiva
 6h Compactos de Comissões
 6h30 Via Justiça – Segurança pública

 7h  Zás  –ilusionista Kradyn Júnior
 7h30 Assembleia Notícia
 8h Mundo Político
 8h30  Panorama  – Combate à obesidade

 9h Entrevista com deputados eleitos – 19ª Legislatura
 9h30 Assembleia ao Vivo/Comissões 
 12h Memória e Poder – jornalista José Hamilton Ribeiro
 13h Horário Eleitoral Gratuito

 13h20 Mundo Político 
 14h Plenário (ao vivo) – Reunião Ordinária, com pronunciamentos, 

discussão e votação de proposições 
 18h Conexão Eleitoral
 18h30 Compactos de Comissões 
 19h Assembleia Notícia (ao vivo) 
 19h30 Sala de Imprensa – Eleições na televisão 
 20h05 Compactos de Comissões
 20h30 Horário Eleitoral Gratuito
 21h Assembleia Debate – Educação inclusiva
 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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ORDEM DO DIA
Reunião Ordinária (14 horas)
Veto Total à Proposição de Lei 24.019

Do governador Fernando Pimentel. Proposição de lei dispõe sobre o 
acesso a dados de vítimas, testemunhas e agentes de segurança cons-
tantes de registros de evento de defesa social. Discussão em turno úni-
co (faixa constitucional)

Veto Total à Proposição de Lei 24.020
Do governador Fernando Pimentel. Proposição de lei dispõe sobre o 
Programa de Descentralização da Execução de Serviços para as Entida-
des do Terceiro Setor. Discussão em turno único (faixa constitucional)

Veto Total à Proposição de Lei 24.022
Do governador Fernando Pimentel. Proposição de lei institui a política 
estadual de incentivo e apoio à construção de cisternas nas zonas ru-
rais. Discussão em turno único (faixa constitucional)

Veto Total à Proposição de Lei 24.026
Do governador Fernando Pimentel. Proposição de lei autoriza o Poder 
Executivo a realizar operação de crédito que especifica. Discussão em 
turno único (faixa constitucional)

Veto Total à Proposição de Lei 24.035
Do governador Fernando Pimentel. Proposição de lei altera a Lei 
22.914, de 2018, a qual dispõe sobre a cessão de direitos creditórios 
originados de créditos tributários e não tributários. Discussão em tur-
no único (faixa constitucional)

PL 4.828/17
Do deputado Antônio Jorge. Autoriza o Poder Executivo a conceder 
pensão aos filhos de pessoas com hanseníase. Discussão em 1º turno

PL 5.000/18
Do governador Fernando Pimentel. Institui as carreiras do Grupo de 
Atividades de Pesquisa e Ensino em Políticas Públicas do Poder Execu -
tivo. Discussão em 1º turno


