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Em visita a escola, comissão informa que
não haverá fusão de turmas em 2018

há dois anos, quando, pela 
idade, já não poderia mais 
continuar na Unidade Mu-
nicipal de Educação Infantil 
(Umei) que frequentava.

“Lá, ele ficava só rabiscan-
do papel, separado do resto. 
Isso é exclusão. Aqui tem gente 
que sabe lidar com deficiências, 
e ele pode aprender nem que 
seja o nome dele”, comparou 
Ana Lúcia, contando que, diante 
dos cuidados demandados pelo 
filho, teve de largar o emprego 
“em casa de família”, quando 
Geovane nasceu.

Inclusão – “Em turmas grandes, 
meu filho certamente ficaria 
num canto ou estaria em casa, 
porque esse negócio de inclu-
são na escola normal não exis-
te”, afirmou Ana Lúcia Cardoso 
Aris, ao mesmo tempo preocu-
pada com a permanência da es-
cola na região e aliviada com a 
notícia de que as turmas ficam 
como estão neste ano.

Mãe de Geovane, de 7 
anos, que tem paralisia cere-
bral, ela contou que a criança 
entrou para a Escola Estadual 
Doutor Amaro Neves Barreto 

Conforme a diretora, a 
unidade abriga 12 turmas de 
ensino fundamental, sendo 
quatro à tarde e oito na parte 
da manhã. Há, ainda, seis tur-
mas de Educação de Jovens 
e Adultos (EJA), além de cin-
co oficinas pedagógicas. Em 
reunião na ALMG, no dia 16 
de setembro, Maria Piedade 
relatou à comissão que a se-
cretaria havia dado como pra-
zo o dia 22 de outubro deste 
ano para que fossem feitas as 
fusões, que reduziriam o nú-
mero de turmas pela metade.

Após ter sido informada da 
garantia dada pela Secretaria 
de Educação, a diretora Maria 
Piedade endossou esforços da 
comissão e da comunidade es-
colar, salientando que turmas 
maiores não só prejudicariam o 
atendimento dos alunos, como 
também a organização do es-
paço físico da unidade. “Fun-
cionamos num prédio adapta-
do, que abrigava a antiga Fe-
bem”, disse ela, ao relatar que 
já haveria um projeto pronto 
e licitado para construção de 
uma nova sede para a escola.

Segundo direção, classes com muitos
alunos são prejudiciais ao aprendizado

a importância de uma mobi-
lização nesse sentido, o de-
putado disse que a fusão de 
turmas de educação especial 
pode acabar por esvaziar as 
salas, justificando, assim, o 
fechamento intencional des-
sas escolas.

atendidas. Isso porque não 
estão abertas as matrículas 
para o próximo ano letivo, o 
que geralmente ocorre em 
dezembro, e porque um novo 
governo estará à frente do Es-
tado a partir de 1º de janeiro.
Esvaziamento – Ressaltando 

Macedo, em conversa no dia 
19 de outubro. Duarte Be-
chir, defendeu, contudo, que 
a comunidade escolar esteja 
unida em torno de uma es-
tratégia para 2019, de forma 
a garantir que as demandas 
dos pais continuem sendo 

Com 120 alunos e dedicada ao 
ensino especial, a Escola Esta-
dual Doutor Amaro Neves Bar-
reto recebeu ontem a notícia 
de que não haverá unificação 
de turmas neste ano. A fusão 
de diferentes classes era temi-
da por pais e professores, dian-
te de prejuízos que a medida 
poderia impor aos estudantes, 
uma vez que muitos deles têm 
deficiências múltiplas e severas 
e teriam o atendimento com-
prometido em turmas maiores.

A informação foi transmi-
tida à comunidade escolar em 
visita da Comissão dos Direitos 
da Pessoa com Deficiência à 
escola, localizada na região do 
Barreiro, na Capital. O presi-
dente da comissão, deputado 
Duarte Bechir (PSD), que soli-
citou a visita, relatou à direto-
ra da unidade, Maria Piedade 
de Oliveira, ter recebido a ga-
rantia da Secretaria de Estado 
de Educação de que não have-
rá fusão de salas em 2018.

O parlamentar destacou 
que a garantia foi dada à co-
missão pelo chefe de gabi-
nete da secretaria, Hércules 

Ricardo Barbosa

Deputado conversou com a comunidade escolar, que defende manutenção do número de classes
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ACONTECE HOJE

Das 8 às 18 horas
• Mostras Retratos urbanos das cidades históricas mineiras e Natural e in-

gênua (Galeria de Arte)
9 horas

• Visitas Orientadas (ALMG) – estudantes da Escola Estadual Cecília Mei-
reles, de Betim

10 horas
• Comissão de Segurança Pública (Plenarinho IV) – discutir e votar proposi-

ções que dispensam Plenário
11 horas

• Comissão de Segurança Pública (Belo Horizonte) – visita ao Hospital da 
Polícia Civil, para averiguar suas condições de funcionamento. Reque-
rimento: deputados Sargento Rodrigues, João Leite e Coronel Piccinini

Das 13 às 18 horas
• Parlamento Jovem de Minas 2019 (Auditório da Escola do Legislativo) – 

curso de formação introdutória 
14 horas

• Reunião Ordinária (Plenário)
• Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária (Plenarinho IV) – dis-

cutir e votar proposições da comissão
• Comissão de Administração Pública (Plenarinho IV) – discutir e votar pro-

posições da comissão
• Comissão de Educação, Ciência e Tecnologia (Plenarinho IV) – discutir e 

votar proposições da comissão
14h15

• Comissão de Defesa dos Direitos da Mulher (Plenarinho I) – eleger pre-
sidente e vice

• Comissão de Segurança Pública (Plenarinho III) – discutir e votar proposi-
ções que dispensam Plenário

14h30
• Comissão de Participação Popular (Auditório SE) – discutir e votar propo-

sições da comissão
• Comissão de Educação, Ciência e Tecnologia (Plenarinho IV) – discutir e 

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

discutir e votar proposições que dispensam Plenário
15 horas

• Discussão Participativa do PPAG / Revisão para 2019 (Auditório José Alen-
car) – abertura, com audiência pública conjunta das Comissões de Par-
ticipação Popular e de Fiscalização Financeira e Orçamentária. Requeri-
mento: deputado Doutor Jean Freire

• Comissão de Indicação de Membros do Conselho Estadual de Educação 
(Plenarinho IV) – eleger presidente e vice

15 horas
• Comissão de Desenvolvimento Econômico (Plenarinho III) – discutir e vo-

tar proposições da comissão
16 horas

• Comissão de Minas e Energia (Plenarinho II) – discutir e votar proposições 
que dispensam Plenário

• Comissão de Esporte, Lazer e Juventude (Auditório SE) – discutir e votar 
proposições da comissão

• Comissão de Defesa dos Direitos da Pessoa com Deficiência (Plenarinho I)  
– discutir e votar proposições da comissão

 0h Memória e Poder – Jurista Carlos Velloso 
 1h Segunda Musical – Robson Fonseca e Miriam Bastos
 1h30 Assembleia Notícia 
 2h Boletim das eleições (reprise)
	 4h	 Comissão	de	Defesa	dos	Direitos	da	Pessoa	com	Deficiência	

(24/5/2018) – Debate a possível instalação de posto de 
atendimento no TJMG

 6h 20 Compactos de Comissões
 6h30 Assembleia Debate – Violência contra a mulher
 7h30 Assembleia Notícia
 8h Mundo Político
 8h30 Conexão Eleitoral
 9h Geração – Enem: últimas dicas
 9h30 Entrevista com deputados eleitos – 19ª Legislatura
 10h Assembleia ao Vivo / Comissões
 12h30 Via Justiça – Portabilidade de crédito

 13h Mundo Político 
 13h30 Compactos de Comissões
 13h40 Assembleia ao Vivo
 14h Plenário (ao vivo) – Reunião Ordinária, com pronunciamentos, 

discussão e votação de proposições 
 18h Assembleia Debate – Violência contra a mulher
 19h Assembleia Notícia (ao vivo) 
 19h30 Panorama – Combate à obesidade
 20h Palestra – Choque ou gestão, com Paulo Ricardo Diniz Filho 
 21h Memória e Poder – Jurista Carlos Velloso
 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

TV ASSEMBLEIA


