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UNER AUGUSTO é o candidato a 
vereador de Belo Horizonte proposto 
pelo Movimento de Valores pelo Brasil 
(MOVA Brasil) nas eleições municipais 
de 2020 na chapa do PRTB.

Ele foi escolhido para representar um 
amplo grupo de cidadãos que amam e 
defendem a vida, a família e as 
l iberdades fundamentais. Nossa 
c a n d i d a t u r a t e m u m c a r á t e r 
participativo e neste documento você 
conhecerá a lgumas das nossas 
propostas.



Reconhecemos que o homem é um ser religioso por natureza; ele procura o sentido 
da sua existência e é capaz de conhecer e amar seu Criador; sua consciência esta 
retamente formada quando adere à Verdade e ao Bem.

Defendemos que todo homem deve ser imune de coação em matéria religiosa, de 
forma que ninguém seja obrigado a agir contra a própria consciência, nem seja 
impedido de agir de acordo com ela. A isso chamamos de liberdade religiosa. A fé não 
deve ser perseguida nem vilipendiada.

Defendemos a liberdade de expressão que permite ao homem dizer o que pensa 
sem temor a represálias, é a manifestação externa do direito interior a ter uma 
opinião pessoal e exprimi-la livremente dentro dos limites da ordem moral, fundada 
no direito à busca da verdade.

O HOMEM É UM SER RELIGIOSO QUE TEM 
DIREITO DE DAR CULTO A DEUS
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Reconhecemos que a educação dos filhos é responsabilidade original e primária dos 
pais de família. A finalidade da educação é a formação integral do homem, atentando 
especialmente à formação da consciência durante a infância e a adolescência.

Defendemos que os pais devem ser reconhecidos pela comunidade política como os 
primeiros e principais educadores de seus filhos, garantindo sua plena liberdade para 
escolher se os instrui em casa ou com ajuda da escola.

Consideramos que a escola tem carácter subsidiário, auxilia os pais sobretudo na 
formação intelectual dos filhos.

Defendemos que as escolas devem ter garantida sua liberdade pedagógica, sem 
regulações excessivas por parte do Estado. Ao mesmo tempo, acreditamos que não 
podem extrapolar suas funções nem doutrinar ideologicamente os alunos.
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O DIREITO DE EDUCAR AOS NOSSOS FILHOS





As propostas para o mandato de vereador de Uner Augusto que você está prestes a 
ler não foram escritas num escritório por marqueteiros, burocratas ou políticos 
‘profissionais’. Não são ideias abstratas sem vínculo com a realidade dos belo-
horizontinos.

O Papa Francisco afirma na Evangelii Gaudium que “a realidade é superior à ideia”, e 
envia um recado aos políticos: “alguns se interrogam por que motivo o povo não os 
compreende nem segue, se as suas propostas são tão lógicas e claras. Possivelmente é 
porque se instalaram no reino das puras ideias e reduziram a política ou a fé à 
retórica; outros esqueceram a simplicidade e importaram de fora uma racionalidade 
alheia à gente.”

O Movimento de Valores pelo Brasil (MOVA Brasil) é uma associação de católicos 
que busca agir de forma organizada na política aplicando a doutrina social cristã. Na 
atual conjuntura eleitora tentamos aplicar esse critério norteador indicado pelo Papa 
e escutamos a quem lida diariamente com os problemas da nossa cidade para a 
elaboração do nosso programa de propostas.

COMO SURGEM ESTAS PROPOSTAS ?
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Aprendemos com a experiência de outras cidades e países e nos servimos de práticas 
bem sucedidas alhures, como é o caso de legislações e políticas públicas com 
perspectiva de família da Hungria e da Polônia, que nos orientam e inspiram. Porém, 
um programa realista e eficaz para nossa cidade deve considerar as condições 
concretas das pessoas que aqui vivem.

Por isso, no MOVA ouvimos os cidadãos, famílias e associações que estão próximos 
dos problemas e os enfrentam no seu dia a dia para descobrir como podem ser 
resolvidos. Cada uma das nossas propostas tem sua origem neles.

Esse é um dos principais diferenciais da atuação social e política do MOVA. Contudo, 
não queremos que seja ‘exclusividade’ nossa; queremos que a vida política do país siga 
nessa direção e adote essa conduta, pois acreditamos que é a forma legítima de fazer 
política e de construir o bem comum

Por fim, o que aqui se apresenta são mais que propostas. São compromissos. Isso 
porque, ganhemos ou não a eleição, já formam parte da agenda política e social de 
nosso movimento.  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As propostas aqui apresentadas envolvem quatro possíveis eixos de atuação: legislar, 
desregulamentar, fiscalizar e articular.

Três são funções típicas do Poder Legislativo: legislar, ou seja, criar e alterar leis; 
desregulamentar ou inovar no ordenamento jurídico, mas em sentido negativo, 
revogando leis que dificultem o bem comum, e fiscalizar, vigiar especialmente o Poder 
Executivo municipal, e os demais órgãos do município em geral.

Articular é uma função informal, porém fundamental, de todo político,: costurar, 
vertebrar, unir vontades em ordem a promover o bem comum. Em razão deste eixo, 
algumas propostas envolvem questões de competência estadual ou federal.

Em cada proposta a seguir se indica com uma letra a qual ou quais dos diversos eixos 
envolve: [L] legislar,[D] desregulamentar, [F] fiscalizar e [A] articular.  

LEGISLAR, DESREGULAMENTAR, FISCALIZAR E 
ARTICULAR
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1. Articular a aprovação de uma Lei 
Municipal que admita expressamente 
a modalidade de educação domiciliar 
no sistema Municipal de Ensino de 
Belo Horizonte, que ampare e blinde 
a s f a m í l i a s p r a t i c a n t e s d o 
homeschooling, prevendo a menor 
regulamentação possível por parte 
do Estado. * [L] [A]

2. Incluir no Plano Municipal de 
Educação, em respeito ao princípio 
da Subsidiariedade, a previsão do 
direito natural e inviolável dos pais 
em relação à educação dos filhos, 

que implica na sua plena autonomia 
para escolha dos meios de instrução. 
[L] [A]

3. Defender e promover debates para 
uma maior conscientização da 
população em relação à realidade do 
ensino domiciliar. [A]

4. Elaborar e articular em favor de uma 
proposta legislativa para deduções 
fiscais (IPTU, por exemplo) a famílias 
optantes pelo ensino domiciliar, em 
razão da desoneração do Estado e 

I. ENSINO DOMICILIAR | HOMESCHOOLING
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dos custos para financiar essa 
modalidade de instrução. [L] [D] [A]

5. Amparar a apoiar as famílias que 
sofrem perseguição, especialmente 
dos órgãos judiciais e do Ministério 
Público, pela prática legítima do 
ensino domiciliar. [A] [F]

6. Trabalhar em parceria, em matéria de 
defesa de liberdade de educação e 
homeschooling, com a Associação 
Nacional de Educação Domiciliar 
(ANED), a Associação de Famílias 
Educadoras de Minas Gerais; e com a 
Rede Estadual de Ação pela Família. 
[L] [D] [F] [A] 

* Trabalharemos para que nossa proposta, na medida do possível, esteja dentro 
dos limites e das premissas traçadas pelo STF no Acórdão do RE 888.815/RS, não 
por nossa concordância com os termos da decisão, mas como medida estratégica 
para se evitar eventual declaração de inconstitucionalidade.  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1. Fac i l i t a r e desburocr a t i zar a 
aberturas de instituições de ensino, 
especialmente por iniciativa de pais e 
no formato de cooperativas ou 
associações. [L] [D] [F] [A]

2. Desenvolver, em parceria com o 
Execu t i vo , um p rog r ama de 
recuperação, proteção e incentivos 
fiscais para escolas de pequeno e 
médio por te , considerando as 
dificultadas enfrentadas durante a 
pandemia. [L] [D] [A]

3. Promover debates para a superação 
de visões equivocadas em relação a 

escolas s ing le-sex , bem como 
defender a criação de escolas 
municipais nesse modelo. [L] [A]

4. Articular a criação do programa 
"Conto de Fadas", para incentivo de 
leitura a crianças de obras infantis 
clássicas (das Fábulas de Esopo às 
Crónicas de Nárnia) , l ivre de 
ensinamentos ideológicos. Articular 
c o m o u t r o s p o d e r e s p e l o 
favorecimento de programas de 
incentivo à leitura na infância, como 
o programa “Conta pra Mim” do 
Governo Federal. [L] [A] 

II. EDUCAÇÃO INFANTIL E ESCOLAS
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1. Trabalhar  para a aprovação de uma 
lei que proíba o poder público, em 
todas as esferas, de financiar eventos 
e manifestações, artísticas ou não, 
ofensivas à fé cristã, bem como de 
contratação por dois anos com 
empresas que tenham patrocinado 
tais eventos. [L] [A]

2. Propor que a Catedral da Boa 
Viagem seja reconhecida como 
Marco Zero de Belo Horizonte, em 
razão da importância do local para a 

história, cultura e espiritualidade da 
cidade. [A] [L]

3. Articular para aprovação de lei que 
vede ao poder público editar 
qualquer norma que interfira 
indevidamente na prática dos ritos 
cristãos ou sua pregação, e rejeitar e 
combater qualquer projeto de lei ou 
dispositivo municipal que agrida a fé 
cristã [L] [D] [F] [A] 

III. PROTEÇÃO DA FÉ CRISTÃ E LIBERDADE DO 
CULTO PÚBLICO
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[Detalhe da Catedral da Boa Viagem]

PELA VIDA,

A FAMÍLIA E AS LIBERDADES
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