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Governo garante que não haverá fusão
de turmas em escola especial do Barreiro 

O chefe de gabinete da Secre-
taria de Estado de Educação, 
Hercules Macedo, assegu-
rou que não haverá este ano 
fusão de turmas da Escola 
Estadual Dr. Amaro Neves 
Barreto, unidade de ensino 
especial localizada na região 
do Barreiro, na Capital.

A garantia foi dada na 
sexta-feira (19) à Comissão 
de Defesa de Direitos da 
Pessoa com Deficiência, que 
visitou a sede da secreta-
ria para revindicar que não 
houvesse a unificação de 
turmas, diante dos prejuízos 
aos alunos que a medida 
poderia causar.

A visita foi solicitada pelo 
presidente da comissão, depu-
tado Duarte Bechir (PSD), após 
pais e representantes da esco-
la terem manifestado o temor 
com relação à educação espe-
cial em turmas maiores.

Eles participaram de reu-
nião da comissão na última ter-
ça-feira (16), quando a diretora 
da escola, Maria Piedade de 
Oliveira, disse que a secretaria 
havia dado estipulado como 
prazo o dia 22 de outubro para 
que fossem unificadas cinco 
turmas de alunos especiais.
Riscos  –  Na visita à secreta-
ria, o deputado expôs ao re-
presentante da pasta que a 

medida afetaria drasticamen-
te o atendimento aos alunos.

Duarte Bechir destacou, 
entre outros pontos, que o 
aumento do número de estu-
dantes em uma mesma tur-
ma significaria impor aos alu-
nos situações de insegurança 
e desconforto, tendo em vis-
ta que alguns deles possuem 
deficiências severas.

“Há, por exemplo, casos 
como o de uma criança que 
se autoflagela, o que levou 
a família a extrair todos os 

seus dentes para protegê-
-la”, mencionou.

O deputado acrescentou 
que a fusão levada ao conheci-
mento da comissão implicaria 
reunir, em uma mesma sala, 
de 10 a 14 alunos, enquanto 
o ideal seria manter de quatro 
a seis, para que todos pudes-
sem receber a atenção de-
mandada no ensino especial.
Garantia – O argumento da 
secretaria para uma possível 
fusão seria o número reduzi-
do de alunos na unidade. O 

chefe de gabinete fez menção 
a esse ponto, mas descartou 
mudanças na escola este ano. 
Hercules Macedo acrescentou 
que nenhuma medida que ve-
nha a colocar em risco os alu-
nos ou causar transtornos aos 
familiares será adotada.

Para o deputado Duarte 
Bechir, a garantia dada pelo 
Estado permitirá que os pais 
tenham tranquilidade neste 
momento. A comissão deve-
rá fazer, em breve, uma visita 
também à escola.

Comissão pretende ouvir delegada
A Comissão de Segurança 
Pública aprovou, na sexta-
-feira (19), requerimento 
para convocar a delegada 
Paula Rios a prestar escla-
recimentos sobre inquérito 
que envolve o candidato ao 
governo de Minas Romeu 
Zema (Novo).

Lotada em Araxá (Alto 
Paranaíba), a delegada con-
duziu a investigação contra 

Zema sobre suposto estu-
pro de vulnerável ocorrido 
em 2012. Segundo denúncia 
recebida pela comissão, di-
versas pessoas relacionadas 
ao caso não foram ouvidas 
e materiais deixaram de ser 
juntados ao processo.

O requerimento é assina-
do pelos deputados Sargento 
Rodrigues (PTB), João Leite 
(PSDB) e Léo Portela (PR), 

também autores de outras 
duas solicitações aprovadas. 

A primeira pede à Pro-
curadoria-Geral de Justiça a 
reabertura do inquérito. Já a 
segunda é endereçada à Cor-
regedoria e à Ouvidoria da 
Polícia Civil e ao Ministério 
Público e requer a instauração 
de procedimento investigativo 
contra o chefe da Polícia Civil, 
delegado João Otacílio Neto.

Ele divulgou nota oficial 
na qual declara que o inqué-
rito contra Zema concluiu 
pela falsidade da denúncia, 
atitude que, para os parla-
mentares, fere mandamen-
tos processuais e a própria 
Lei Orgânica da Polícia Civil, 
já que a declaração é sobre 
procedimento que não foi 
conduzido por Neto nem teve 
conclusão judicial. 

Presidente da comissão se reuniu com o chefe de gabinete da Secretaria de Educação na última sexta-feira (19)

Daniel Protzner
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 0h Zás – Estrela Leminski e Téo Ruiz
 0h30 Comissão Extraordinária Pró-Ferrovias Mineiras (6/9/2018) 

– Debate a situação das ferrovias na região metropolitana de BH
 4h Comissão de Defesa do Consumidor (12/7/2018) – Debate a 

rescisão de contrato entre Cemig e CEF
 6h10 Compactos de Comissões
 6h30 Sala de Imprensa – Memes esvaziam o debate político?
 7h05 Compactos de Comissões 
 7h30 Resenha da Semana
 8h Mundo Político 
 8h30 Via Justiça – Direito imobiliário
 9h Comissão de Participação Popular (16/7/2018) – Discute PL 

federal que flexibiliza as regras dos agrotóxicos
 12h30 Constituição 30 anos – Menelick de Carvalho
 13h Horário Eleitoral Gratuito
 13h25 Geração – Jovens e trabalho
 14h Comissão de Meio Ambiente (22/8/2018) – Debate o impacto 

das mineradoras nos parques do Rola-Moça e da Baleia
 18h Sala de Imprensa – Memes esvaziam o debate político?
 18h35 Compactos de Comissões 
 19h Assembleia Notícia (ao vivo)

 19h30 Panorama – Outubro Rosa
 20h Reunião Especial (ao vivo) – Destinada a homenagear o Grupo 

Folclórico Banzé pelos 50 anos de sua fundação
 20h30 Horário Eleitoral Gratuito
 20h50 Reunião Especial (ao vivo) – Destinada a homenagear o Grupo 

Folclórico Banzé pelos 50 anos de sua fundação (continuação)
21h30 Via Justiça – Direito imobiliário
 22h Assembleia Notícia
 22h30 Mundo Político (inédito) – Entrevistas, comentários e notas 

sobre a movimentação política no País
 23h Assembleia Debate – Violência contra a mulher 

• programação sujeita a alterações
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ACONTECE NA SEMANA

TV ASSEMBLEIA

Segunda-feira (22/10)

Das 8 às 18 horas
• Campanha Doe Lenços – Outubro Rosa (Centro de Atendimento ao Cidadão)

20 horas
• Segunda Musical (Teatro) – Peça Stabat mater, de Giovanni Battista Per -

golesi, apresentada pelo Quarteto Musik, com a participação do cravista 
Antonio Carlos de Magalhães e das solistas Liliane Maciel (soprano) e 
Jennifer Imanishi (mezzosoprano)

• Reunião Especial (Plenário) – homenagem ao Grupo Folclórico Banzé, pe-
los 50 anos de sua fundação. Requerimento: deputado Gil Pereira

Terça-feira (23/10)

Das 8 às 18 horas
• Campanha Doe Lenços – Outubro Rosa (Centro de Atendimento ao Cidadão)

10 horas
• Comissão de Segurança Pública (Plenarinho IV)

14 horas
• Reunião Ordinária (Plenário)

14h15
• Comissão de Segurança Pública (Plenarinho III)

14h30
• Comissão de Participação Popular (Auditório SE)
• Comissão de Educação, Ciência e Tecnologia (Plenarinho IV)
• Comissão de Transporte, Comunicação e Obras Públicas (Plenarinho II)

14h45
• Comissão de Indicação de Camila Carvalho para o cargo de diretora da 

Arsae-MG (Plenarinho I)
15 horas

• Comissão de Desenvolvimento Econômico (Plenarinho III)
15h15

• Comissão de Indicação de Henri Collet para o cargo de diretor-geral do 
IEF (Plenarinho I)

15h30
• Comissão de Indicação de Eduardo Reis para o cargo de presidente da 

Feam (Plenarinho I)
• Comissão de Direitos Humanos (Auditório SE) – debater, com a presença de 

convidados, os recentes atos de violência ocorridos no Estado em decor-
rência do processo eleitoral. Requerimento: deputado Cristiano Silveira 

16 horas
• Comissão de Minas e Energia (Plenarinho II)
• Comissão de Esporte, Lazer e Juventude (Auditório SE)
• Comissão de Defesa dos Direitos da Pessoa com Deficiência (Plenarinho I)

Quarta-feira (24/10)

Das 8 às 18 horas
• Campanha Doe Lenços – Outubro Rosa (Centro de Atendimento ao Cidadão)

9h30
• Comissão de Direitos Humanos (Auditório SE)

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

10h30
• Comissão de Constituição e Justiça (Plenarinho II)
• Comissão de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável (Plenarinho I)

14 horas
• Reunião Ordinária (Plenário)

14h30
• Comissão de Administração Pública (Plenarinho II)
• Comissão de Redação (Plenarinho III)
• Comissão do Trabalho, da Previdência e da Assistência Social (Plenarinho I)

15 horas
• Comissão de Agropecuária e Agroindústria (Auditório SE)

15h30
• Comissão de Prevenção e Combate ao Uso de Crack e Outras Drogas (Ple-

narinho IV)
• Comissão de Defesa do Consumidor e do Contribuinte (Plenarinho II)

16 horas
• Comissão de Cultura (Plenarinho III)

Quinta-feira (25/10)

Das 8 às 18 horas
• Campanha Doe Lenços – Outubro Rosa (Centro de Atendimento ao Cidadão)

10 horas
• Comissão de Assuntos Municipais e Regionalização (Auditório SE)
• Comissão Extraordinária Pró-Ferrovias Mineiras (Plenarinho II)

14 horas
• Reunião Ordinária (Plenário)

14h30
• Comissão Extraordinária de Proteção dos Animais (Auditório SE)

19 horas
• Zás – Espetáculo Receitas para não morrer de amor (Teatro)

20 horas
• Reunião Especial (Plenário) – Homenagem à Associação dos Moradores do 

Bairro Novo Progresso II, de Contagem, pelos 45 anos de sua fundação. 
Requerimento: deputada Marília Campos e outros 26 parlamentares 

Sexta-feira (26/10)

Das 8 às 18 horas
• Campanha Doe Lenços – Outubro Rosa (Centro de Atendimento ao Cidadão)


