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AUDIOTEXT SERVIÇOS E CIA. LTDA. - ME 

 

COMISSÃO DE EDUCAÇÃO E CULTURA 

12.12.2017 

 

A SRA. PRESIDENTE – BETH SAHÃO – PT – Havendo número regimental, 

declaro aberto a 14ª Reunião Ordinária da Comissão de Educação e Cultura da 3ª Seção 

Legislativa, da 18ª Legislatura. Registro com satisfação a presença dos deputados 

Carlos Giannazi, Rita Passos, Gilmaci Santos, Leci Brandão e Luiz Turco e essa 

deputada na Presidência. Temos aqui a justificativa de ausência do deputado Adilson 

Rossi e do Rodrigo Moraes que não comparecerão a essa reunião. 

Solicito ao secretário a leitura da Ata da reunião passada.  

 

O SR. LUIZ TURCO – PT – Pela ordem, presidente.  

 

A SRA. PRESIDENTE – BETH SAHÃO – PT – Pela ordem, deputado Luiz 

Turco. 

 

O SR. LUIZ TURCO – PT – Solicitar a dispensa da Ata.  

 

A SRA. PRESIDENTE – BETH SAHÃO – PT – É regimental o pedido de 

Vossa Excelência. Os deputados que forem favoráveis permaneçam como se encontram, 

fica considerada aprovada a 13ª Reunião Ordinária desta Comissão Permanente. Vamos 

colocar então a Ordem do Dia. Tenho aqui uns projetos para serem aprovados, o item de 

número um é de minha autoria e eu passo então a Presidência para a deputada Leci 

Brandão para que ela faça a leitura. Por favor deputada Leci Brandão, assuma a 

Presidência desta comissão. 

 

* * * 

 

- Assume a Presidência a deputada Leci Brandão. 

 

* * * 
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A SRA. PRESIDENTE – LECI BRANDÃO – PC do B – Item um, Projeto de 

lei nº 554, de 2017, da deputada Beth Sahão. O objeto torna obrigatório o oferecimento 

de assentos adaptados à população obesa pelos estabelecimentos de ensino o relator foi 

o deputado Luiz Turco, voto favorável ao projeto e contrário à emenda apresentada pela 

CCJR. Em discussão. Não havendo oradores inscritos está encerrada a discussão. Em 

votação. Srs. Deputados que forem favoráveis permaneçam como se encontram. 

Aprovado o voto do relator.  

 

* * * 

 

- Assume a Presidência a deputada Beth Sahão. 

 

* * * 

 

A SRA. RITA PASSOS – PSD – Pela ordem presidente. 

 

A SRA. PRESIDENTE – BETH SAHÃO – PT – Pela ordem, deputada Rita 

Passos. 

 

A SRA. RITA PASSOS – PSD – Gostaria de pedir vistas em alguns itens.  

 

A SRA. PRESIDENTE – BETH SAHÃO – PT – Pois não deputada Rita.  

 

A SRA. RITA PASSOS – PSD – São o item 14, o item 15, o item 17. 

 

A SRA. PRESIDENTE – BETH SAHÃO – PT – Um minutinho, por favor. 

Item 14. 

 

A SRA. RITA PASSOS – PSD – 14, 15 e 17, por enquanto seriam esses daqui, 

estou vendo agora.  

 

A SRA. PRESIDENTE – BETH SAHÃO – PT – É regimental o pedido de 

Vossa Excelência. Está concedido o pedido de vistas, voltamos, portanto ao item de 
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número dois e eu peço vistas também ao item de número três, antes de fazer a leitura do 

item de número dois. 

 

O SR. CEZINHA DE MADUREIRA – DEM – Pela ordem Sra. Presidente.  

 

A SRA. PRESIDENTE – BETH SAHÃO – PT – Pela ordem, deputado 

Cezinha. 

 

O SR. CEZINHA DE MADUREIRA – DEM – Item de número três a senhora 

pediu vistas? 

 

A SRA. PRESIDENTE – BETH SAHÃO – PT – Pedi vistas sim, senhor. 

 

O SR. CEZINHA DE MADUREIRA – DEM – Gostaria de pedir vistas em 

conjunto. 

 

A SRA. PRESIDENTE – BETH SAHÃO – PT – Vista conjunta, concedida. 

Item de número dois, Projeto de lei 853/2017 de autoria da deputada Leci Brandão. 

Declara os de desfiles das escolas de samba, realizados no Carnaval, patrimônio cultural 

imaterial do Estado. O relator foi o deputado Carlos Giannazi que deu o seu voto como 

favorável. Em discussão. Não havendo oradores inscritos, em votação. Os deputados 

que forem favoráveis permaneçam como se encontram. Aprovado.  

 

A SRA. LECI BRANDÃO – PC do B – Pela ordem Sra. Presidente.  

 

A SRA. PRESIDENTE – BETH SAHÃO – PT – Pela ordem, deputada Leci 

Brandão. 

 

A SRA. LECI BRANDÃO – PC do B – É só para agradecer os nobres deputados 

presentes por serem favoráveis, deixarem esse projeto ter continuidade. Muito obrigada 

e que Deus os abençoe. 
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A SRA. PRESIDENTE – BETH SAHÃO – PT – Ok, registrado a presença do 

deputado Cezinha de Madureira, que não deu nem tempo de eu fazer o registro, já que 

V. Exa. solicitou o pedido de vistas conjunta.  

 

O SR. CEZINHA DE MADUREIRA – DEM – Obrigado. Parabéns pela 

condução, sempre nessa simpatia.  

 

A SRA. PRESIDENTE – BETH SAHÃO – PT – Obrigada deputada Cezinha. 

Deputada Leci Brandão, também cumprimentá-la pela ideia importante da valorização 

do Carnaval enquanto patrimônio cultural do Estado. Item de número quatro, Projeto de 

lei 808/2017 de autoria do deputado Roberto Engler e do deputado Ed Thomas, que 

institui a campanha Setembro Verde na escola. O relator foi o deputado Luiz Turco que 

deu seu voto como favorável. Em discussão. Não havendo oradores inscritos, em 

votação. Os deputados que forem favoráveis permaneçam como se encontram. 

Aprovado. Item de número cinco. 

 

A SRA. RITA PASSOS – PSD – Pela ordem Sra. Presidente.  

 

A SRA. PRESIDENTE – BETH SAHÃO – PT – Pela ordem, deputada Rita 

Passos.  

 

A SRA. RITA PASSOS – PSD – Quero que dê vistas ao item cinco.  

 

A SRA. PRESIDENTE – BETH SAHÃO – PT – É regimental o pedido de 

Vossa Excelência. Vista concedida. 

 

O SR. CEZINHA DE MADUREIRA – DEM – Pela ordem Sra. Presidente.  

 

A SRA. PRESIDENTE – BETH SAHÃO – PT – Pela ordem, deputado 

Cezinha. 

 

O SR. CEZINHA DE MADUREIRA – DEM – Só para minha informação, o 

item de número 11 já houve algum pedido de vista?  
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A SRA. PRESIDENTE – BETH SAHÃO – PT – Um minutinho. Não deputado 

Cezinha. 

 

O SR. CEZINHA DE MADUREIRA – DEM – Gostaria de pedir vista do item 

de número 11. 

 

A SRA. PRESIDENTE – BETH SAHÃO – PT – É regimental o pedido de 

Vossa Excelência. Vista concedida.  

 

A SRA. RITA PASSOS – PSD – Pela ordem Sra. Presidente.  

 

A SRA. PRESIDENTE – BETH SAHÃO – PT – Pela ordem, deputada Rita.  

 

A SRA. RITA PASSOS – PSD – Peço vistas no item seis também. 

 

A SRA. PRESIDENTE – BETH SAHÃO – PT – Item seis, ok, é regimental o 

pedido de Vossa Excelência. Vistas concedidas. Item de número sete, Projeto de lei 

116/2017 de autoria do deputado Marco Vinholi, que dispõe sobre a criação e ampliação 

da Faculdade de Tecnologia – FATEC Ibitinga, Comunidade de Ensino do Centro 

Estadual de Educação Tecnológica Paula Souza. O relator foi o deputado Carlos 

Giannazi, que emitiu o seu voto como favorável. Em discussão. Não havendo oradores 

inscritos, em votação. Os deputados que forem favoráveis permaneçam como se 

encontram. Aprovado. 

O item de número oito, Projeto de lei 592/2017 de autoria do deputado Reinaldo 

Alguz, conclusiva. Da denominação de Escola Estadual Professora Léa Aparecida 

Vieira Guedes a Escola Tupi Paulista naquele município. O relator foi o deputado 

Carlos Giannazi que deu seu voto como favorável. Em discussão. Não havendo 

oradores inscritos, em votação. Os deputados favoráveis e deputadas que forem 

favoráveis permaneçam como se encontram. Aprovado. 

 

O SR. CEZINHA DE MADUREIRA – DEM – Pela ordem Sra. Presidente.  

 

A SRA. PRESIDENTE – BETH SAHÃO – PT – Pela ordem, deputado 

Cezinha. 
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O SR. CEZINHA DE MADUREIRA – DEM – Eu havia pedido vistas no 

número 11, quero completar aqui, o item de número 12, 14, 15, 16, 17, 18 e 19. 

 

A SRA. PRESIDENTE – BETH SAHÃO – PT – Puxa vida deputado Cezinha, 

V. Exa. vai pedir vistas de todos eles? Nós não vamos conseguir votar aqui hoje.  

 

 O SR. – A deputada Rita Passos já tinha pedido viu Presidente. 

 

A SRA. PRESIDENTE – BETH SAHÃO – PT – Então pode ser conjunta.  

 

O SR. CEZINHA DE MADUREIRA – DEM – Não, só um minuto. Deputada 

Rita Passos, a senhora já pediu de quais itens?  

 

A SRA. RITA PASSOS – PSD – 14, 15 e 17. 

 

O SR. CEZINHA DE MADUREIRA – DEM – 14, 15 e 17, então retiro o de 14, 

15 e 17. 

 

A SRA. PRESIDENTE – BETH SAHÃO – PT – Item de número 12 Vossa 

Excelência pediu vistas? 

 

O SR. CEZINHA DE MADUREIRA – DEM – Pedi vistas. Então continua 

vistas no número 12 e no número 14. Aliás, 14 a senhora já havia pedido, então só no 

número 12.  

 

A SRA. PRESIDENTE – BETH SAHÃO – PT – Só número 12.  

 

O SR. CEZINHA DE MADUREIRA – DEM – 12, 18 e 19, desculpe.  

 

A SRA. PRESIDENTE – BETH SAHÃO – PT – Ok, é regimental o pedido de 

Vossa Excelência. 
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O SR. CEZINHA DE MADUREIRA – DEM – Muito obrigado Sra. Presidente.  

 

A SRA. PRESIDENTE – BETH SAHÃO – PT – Vistas concedidas. Item de 

número nove, moção 52/2017 do deputado Ramalho da Construção, conclusiva. 

Aplaude os alunos Beatriz Julia, Laís, Isabela, Eduardo, Débora, Nicolas e Leonardo do 

Ensino Fundamental e Médio SESI 179, Vila Progresso em Jundiaí, por representar o 

nosso estado, conquistando o título de campeã mundial de robótica, digno de aplauso de 

todo o povo paulista. O relator foi o deputado Fernando Cury, favorável à moção na 

forma do substitutivo ora proposto. Em discussão. Não havendo oradores inscritos, está 

encerrada a discussão. Em votação o substitutivo apresentado pelo relator. Os Srs. 

Deputados que forem favoráveis permaneçam como se encontram. Aprovado o 

substitutivo e prejudicada a propositura na forma da sua redação original.  

Nós vamos entrar agora no item de número dez, que é a definição de no máximo 

dez indicações recebidas por essa comissão nos termos do comunicado publicado no 

Diário Oficial Poder Legislativo no período de 10.10.2017 a 10.11.2017 abaixo 

relacionados, para receberem o prêmio Inezita Barroso, 2ª edição, instituído pela 

resolução nº 10/2016 e regulamentado pelo Ato da Mesa nº 42/2016. Aqui nós temos a 

indicação sobre ordem alfabética, mas eu acho que nós já fizemos essa leitura na sessão 

anterior, na nossa reunião e estávamos aqui conversando, nós temos, na verdade, nove 

indicações que são externas, que não são de deputados. 25 ao todo, menos nove, nós 

ficaríamos com 16, das 16, nós temos sete que são de deputados que já apresentaram no 

ano passado. Se nós tirarmos os nove mais os sete, nós vamos ficar com oito indicações, 

portanto, vai ficar ainda mais duas para serem indicados.  

Eu queria dizer para vocês que nós tentamos, eu conversei com o presidente da 

Casa, deputado Cauê Macris, ele até havia pensado no aumento, mas consultamos o 

deputado Marcos Martins que está aqui presente e que é o autor da lei. Deputado 

Marcos Martins não concordou com o aumento dos premiados.  

 

O SR. MARCOS MARTINS – PT – Pela ordem Presidente. 

 

A SRA. PRESIDENTE – BETH SAHÃO – PT – Pela ordem, deputado Marcos 

Martins primeiro. Portanto, nós vamos manter dez premiados somente e nós temos, 

hoje, que definir isso porque tem que publicar. Se não publicar ainda nesta semana, vai 
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ficar comprometido a entrega do prêmio Inezita Barroso para o próximo ano, portanto 

nós não vamos ter condição de entregá-lo. Por isso que essa definição é fundamental 

que seja resolvida nesta reunião. Pois não deputado Marcos Martins.  

 

O SR. MARCOS MARTINS – PT – Apenas um esclarecimento, eu gostaria que 

muitos, todos que estão aí fossem contemplados, mas a lei fala em dez, teria que mudar 

a lei, não é isso? 

A SRA. PRESIDENTE – BETH SAHÃO – PT – Teria que mudar a lei.  

 

O SR. MARCOS MARTINS – PT – Então, não há prazo. E mesmo porque 

modifica um pouco. 

 

A SRA. PRESIDENTE – BETH SAHÃO – PT – A ideia do projeto.  

 

O SR. MARCOS MARTINS – PT – Isso, um pouco é isso. Eu sou solidário, eu 

acho que é importante, todas as indicações são importantes, mas eu percebo que mesmo 

que contemple agora, nos próximos anos teremos que aumentar novamente porque é 

impossível, são tantos valores que foram abandonados, ficaram esquecidos pelo estado 

agora, agora precisam ter oportunidades. Só que infelizmente é impossível atender a 

todos de uma hora para outra, mas eu lamento, teria que alterar, mudar a lei e a mudança 

da lei requer toda uma tramitação aqui da Casa.  

 

A SRA. PRESIDENTE – BETH SAHÃO – PT – Registrada a manifestação de 

Vossa Excelência. Deputada Rita Passos.  

 

A SRA. RITA PASSOS – PSD – Sra. Presidente, a senhora falou que as pessoas 

que foram contempladas, os deputados do ano passado, eu não concordo com isso. 

 

A SRA. PRESIDENTE – BETH SAHÃO – PT – Não, isso aí não é definitivo, 

até porque nós vamos dialogar.  

 

A SRA. RITA PASSOS – PSD – Eu acho que vai para votação então. Sabe por 

que deputada? Porque senão nós deveríamos ter sido avisados antes para não ir em 

busca dos talentos do nosso estado e arrumar as pessoas que são importantes nesse 
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processo e fazer a indicação, aí seria uma coisa que entraria em contradição. Então 

todos nós apresentamos e eu acredito que deveria ser aprovado agora, votado e seja o 

que Deus quiser, já que tem que ser os dez, são os dez.  

 

A SRA. PRESIDENTE – BETH SAHÃO – PT – Sim deputada Rita, registrada 

também vossa manifestação. Deputada Leci.  

 

A SRA. LECI BRANDÃO – PC do B – Pela ordem Sra. Presidente. Eu acho que 

concordo com a manutenção dos dez, mas eu gostaria que tivesse um pouco de atenção 

para os deputados que são da comissão, eu acho que não pode desconsiderar os 

deputados que são da Comissão de Educação e Cultura, apenas isso.  

 

A SRA. PRESIDENTE – BETH SAHÃO – PT – Essa é mais uma forma de nós 

chegarmos a um entendimento. Aqui, deputados da comissão, bem lembrado pela 

deputada Leci Brandão, nós temos aqui da comissão que fizeram indicação deputada 

Leci Brandão, deputada Beth Sahão, o deputado Marcos Martins nós temos também que 

considerar, que é o autor da lei, portanto acho que todos consideramos justo a 

permanência dele, deputado Davi Zaia, deputado Welson Gasparini. O deputado Davi 

Zaia tem duas indicações, a deputada Rita Passos tem duas indicações. 

 

O SR. CEZINHA DE MADUREIRA – DEM – Pela ordem Presidente. 

 

A SRA. PRESIDENTE – BETH SAHÃO – PT – Pela ordem, quem pediu? 

 

O SR. CEZINHA DE MADUREIRA – DEM – Deputado Cezinha.  

 

A SRA. PRESIDENTE – BETH SAHÃO – PT – Cezinha, pois não.  

 

O SR. CEZINHA DE MADUREIRA – DEM – São duas indicações, não é isso? 

 

A SRA. PRESIDENTE – BETH SAHÃO – PT – Duas indicações do deputado 

Davi Zaia e duas indicações da deputada Rita.  
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O SR. CEZINHA DE MADUREIRA – DEM – Eu tenho duas indicações para 

fazer também.  

 

A SRA. PRESIDENTE – BETH SAHÃO – PT – Mas o prazo já foi expirado 

deputado Cezinha, porque todas essas indicações foram publicadas e houve data para o 

término. 

 

O SR. ITAMAR BORGES – PMDB – Pela ordem presidente. 

A SRA. PRESIDENTE – BETH SAHÃO – PT – Pela ordem, deputado Itamar 

Borges. Registrar a presença dos deputados: Davi Zaia, Marco Vinholi e Itamar Borges.  

 

O SR. ITAMAR BORGES – PMDB – Muito obrigado presidente. Eu quero 

cumprimentar, acho que todo critério que for definido é válido e aquilo que for definido 

fica positivo. Gosto muito dessa posição da deputada Leci Brandão, que foi o critério 

adotado ano passado, até por sugestão do deputado Marcos Martins, da deputada Leci 

Brandão que contempla os colegas que compõem essa comissão e eu acho que é valido 

ir nesse sentido.  

E justamente nesse sentido, por eu não pertencer a essa comissão, que eu solicitei 

ao deputado Marco Vinholi e ao deputado Cezinha da Madureira que eles não tendo 

uma indicação pessoal deles, que apoiassem a indicação que eu fiz. É o item 17, a 

Orquestra Penapolense, diga-se de passagem, um item que eu gostaria de reforçar, que 

fortalece um pouco, além de ser uma bela orquestra ela esteve presente ano passado e 

ela não foi contemplado. Portanto, ela já participou o ano passado, teve uma 

expectativa, não importa e acabou não sendo contemplada. Então eu gostaria de pedir 

que essa indicação solicitada pelo deputado Cezinha da Madureira, independentemente 

de ela ser de iniciativa do deputado. 

 

O SR. CEZINHA DE MADUREIRA – DEM – Deputado Itamar Borges.  

 

O SR. ITAMAR BORGES – PMDB – Pois não, um aparte.  

 

O SR. CEZINHA DE MADUREIRA – DEM – Aproveitando V. Exa. ter me 

citado aqui, o prefeito de Ribeirão Preto está mandando um abraço de todos da 

comissão aqui nesta tarde, um abraço a todos aqui, do nosso Duarte Nogueira.  
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A SRA. PRESIDENTE – BETH SAHÃO – PT – Deputado Itamar, só 

lembrando que V. Exa. também teve no ano passado a indicação. Vossa Excelência fez 

duas indicações, mas acho foi aprovada uma só. 

 

O SR. ITAMAR BORGES – PMDB – Na verdade eu tinha três, não foi 

aprovada essa e uma outra de Itajobi ficaram de fora, mas não importa, eu reapresentei 

esse ano Penápolis. Eu só queria colocar, se possível, e se for colocado em votação, 

primeiro eu queria pedir o apoio dos colegas se assim entenderem e se for possível, e 

segundo, que pudesse deputada presidente, contemplar aí o apoio do deputado Marco 

Vinholi que ele ficou, na medida do possível, de colocar o item 17 de Penápolis 

juntamente com o deputado Cezinha da Madureira. Como eu não sou da comissão, 

ambos são, que pudesse valer o apoio deles à minha indicação.  

 

A SRA. PRESIDENTE – BETH SAHÃO – PT – Eu peço a suspensão por dois 

minutos da nossa comissão para que nós possamos chegar a um acordo para tentar 

fechar esse item, por favor. 

Nossa sessão também registrando a presença do deputado Welson Gasparini, vice-

presidente desta comissão, deputado Carlão Pignatari também presente, embora não seja 

dessa comissão. Então o que foi retirado da nossa reunião? Ficariam contemplados: o 

deputado Marcos Martins que é o autor da lei. 

 

A SRA. – Qual é o item dele? 

 

A SRA. PRESIDENTE – BETH SAHÃO – PT – O item do Marcos Martins é o 

item número seis, eu vou fazer a leitura então do item, que é o Coral Sertanejo do Clube 

da Viola de Bauru, deputado Marcos Martins. Deputada Beth Sahão que é o José 

Fortuna, in memoriam, número dez; número onze José Francisco de Paula Lica, Mestre 

Lica do deputado Davi Zaia; número 13 Luís Antônio Vieira, Bob Vieira da deputada 

Rita Passos. Aí vamos para o número 19, Programa Laços da Terra do deputado Welson 

Gasparini; depois vamos para o número 22, Tião Ribeiro e Projeto Cultura Pura da 

deputada Rita Passos; depois o número 23, Sebastião Vitor Rosa, Tião Mineiro do 

deputado Davi Zaia; depois vamos para o número 24, Valdemar Alves dos Reis da 

deputada Leci Brandão. 
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Isso totalizou oito vagas. Nós vamos agora fazer uma votação de outros deputados 

que não são desta comissão. O item de número quatro, Companhia Cênica de São José 

do Rio Preto do deputado João Paulo Rillo; o item do deputado Itamar Borges que é o 

item de número 17, Orquestra Penapolense de Música Raiz e o item de número 18 que é 

OSCIP – Sentimento Sertanejo do deputado Carlão Pignatari.  

Em discussão. Pede o voto nominal.  

 

O SR. – Pedir votação nominal.  

 

A SRA. PRESIDENTE – BETH SAHÃO – PT – É regimental o pedido de 

Vossa Excelência.  

 

O SR. – Nós vamos votar em quantos? 

 

A SRA. PRESIDENTE – BETH SAHÃO – PT – Nós vamos votar os dos três 

deputados, cada deputado tem direito a votar em um. Como vota deputado Luiz Turco? 

 

O SR. LUIZ TURCO – PT – Eu voto no item quatro, deputado João Paulo Rillo. 

 

A SRA. PRESIDENTE – BETH SAHÃO – PT – Um voto. O nosso secretário 

vai computar. Como vota a deputada Leci Brandão? 

 

A SRA. LECI BRANDÃO – PC do B – Item quatro, deputado João Paulo Rillo. 

 

A SRA. PRESIDENTE – BETH SAHÃO – PT – Como vota deputado Cezinha 

da Madureira? 

 

O SR. CEZINHA DE MADUREIRA – DEM – Item 17, deputado Itamar 

Borges.  

 

A SRA. PRESIDENTE – BETH SAHÃO – PT – Como vota deputado Carlos 

Giannazi? 
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O SR. CARLOS GIANNAZI – PSOL – Item quatro, deputado Rillo. 

 

A SRA. PRESIDENTE – BETH SAHÃO – PT – Como vota a deputada Rita 

Passos? 

 

A SRA. RITA PASSOS – PSD – Número 17, Itamar Borges. 

 

A SRA. PRESIDENTE – BETH SAHÃO – PT – Como vota do deputado 

Gilmaci Santos? 

 

O SR. GILMACI SANTOS – PRB – 17. 

 

A SRA. PRESIDENTE – BETH SAHÃO – PT – Como vota deputado Marco 

Vinholi? 

 

O SR. MARCO VINHOLI – PSDB – 18. 

 

A SRA. PRESIDENTE – BETH SAHÃO – PT – Como vota o deputado 

Welson Gasparini? 

 

O SR. WELSON GASPARINI – PSDB – 18. 

 

A SRA. PRESIDENTE – BETH SAHÃO – PT – E como vota o deputado Davi 

Zaia? 

 

O SR. DAVI ZAIA – PPS – 17. 

 

A SRA. PRESIDENTE – BETH SAHÃO – PT – Então nós tivemos aqui 

quantos votos? E eu também voto no item quatro, do deputado João Paulo Rillo. Então 

o item quatro teve quatro votos, o item 17 teve quatro votos e o item 18 teve dois votos. 

Entram o item quatro, aprovado, como também o item 17, o primeiro de autoria do 

deputado João Paulo Rillo, o segundo de autoria do deputado Itamar Borges.  
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O SR. CEZINHA DE MADUREIRA – DEM – Pela ordem Sra. Presidente.  

 

A SRA. PRESIDENTE – BETH SAHÃO – PT – Pela ordem, deputado Cezinha 

da Madureira.  

 

O SR. CEZINHA DE MADUREIRA – DEM – Só uma explicação aqui, vamos 

lá. Nós acordamos aqui na suspensão dos trabalhos, que votaríamos um a um, por 

exemplo, a votação não seria um a um? 

 

A SRA. PRESIDENTE – BETH SAHÃO – PT – Não, cada deputado, nós 

acordamos, os deputados todos foram testemunhas que seriam três candidatos.  

O SR. CEZINHA DE MADUREIRA – DEM – Eu fui testemunha, mas eu não 

devo ter entendido então. 

 

A SRA. PRESIDENTE – BETH SAHÃO – PT – Então V. Exa. não entendeu 

direito porque foram três candidatos, três deputados que seriam para duas vagas, que 

seriam escolhidos pelos deputados qual deles ficaria de fora.  

 

O SR. CEZINHA DE MADUREIRA – DEM – Mas não seriam as três 

votações? 

 

A SRA. PRESIDENTE – BETH SAHÃO – PT – Não, porque aí não tem 

cabimento, não foi assim.  

 

O SR. CEZINHA DE MADUREIRA – DEM – Porque eu entendi que seriam as 

três votações.  

 

A SRA. PRESIDENTE – BETH SAHÃO – PT – Não, V. Exa. não 

compreendeu. Embora seja o aniversário de V. Exa. hoje, talvez por isso que V. Exa. 

está tão efusivo e alegre. Aqui eu aproveito a oportunidade para cumprimentá-lo, 

parabéns, muita saúde, muita paz. 

 

O SR. CEZINHA DE MADUREIRA – DEM – Muito obrigado. 
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O SR. – Parabéns e muitos anos de vida, viu?  

 

O SR. CEZINHA DE MADUREIRA – DEM – Obrigado. 

 

A SRA. PRESIDENTE – BETH SAHÃO – PT – Mas não foi isso o acordado. 

 

O SR. CEZINHA DE MADUREIRA – DEM – O senhor já deu como ordem 

aprovada? Ainda não deu? 

 

A SRA. PRESIDENTE – BETH SAHÃO – PT – Não, vou dar, já dei o 

comando de aprovado. 

 

O SR. CEZINHA DE MADUREIRA – DEM – Olha, infelizmente eu entendi 

porque não foi isso que eu havia entendido, eu havia entendido que ia votar item um por 

um.  

 

A SRA. PRESIDENTE – BETH SAHÃO – PT – Não, não foi assim deputado 

Cezinha.  

 

O SR. CEZINHA DE MADUREIRA – DEM – Tudo bem.  

 

A SRA. PRESIDENTE – BETH SAHÃO – PT – Então ficam contemplados 

deputado João Paulo Rillo e deputado Itamar Borges; o deputado Carlão Pignatari que 

está aqui, infelizmente nós temos só dez vagas, não temos 11 vagas. Vamos dar 

continuidade ao último requerimento, que não foi pedido vistas eu acho, desta comissão.  

 

O SR. CEZINHA DE MADUREIRA – DEM – Pela ordem Sra. Presidente.  

 

A SRA. PRESIDENTE – BETH SAHÃO – PT – Não, já está anunciando, está 

bom já, senão nós não terminamos essa comissão hoje, temos que ouvir o pessoal da 

Faculdade de Medicina de Marília. Pela ordem, deputado Cezinha.  

 

O SR. CEZINHA DE MADUREIRA – DEM – Eu quero pedir vista ainda, a 

tempo, dos itens 13, 16 e do 20 a 26. 
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A SRA. PRESIDENTE – BETH SAHÃO – PT – Eu quero, antes de V. Exa. 

pedir vistas do item 13, dizer para V. Exa. que eu fui fazer uma visita àquela escola a 

pedido dos diretores, funcionários e alunos, e a diretora da escola não permitiu a nossa 

entrada. Então nós ficamos bastante indignados no sentido de que ela não pode fazer 

isso com o deputado, nem comigo, nem com ninguém. Afinal de contas, a entrada em 

prédios públicos é uma das tarefas primeiras da nossa atividade parlamentar, nós temos 

o direito e a legalidade de entrarmos nesses prédios públicos, sejam escolas, seja posto 

de saúde, sejam hospitais públicas, seja o que for, para fazer as visitas, conversar com as 

pessoas e etc.  

A diretora, além de não ter nos permitido entrar, foi de uma falta de delicadeza 

singular, então nós estamos aqui. Como eu preferi fazer nenhuma contestação ali no 

momento, nós resolvemos fazer um requerimento aqui a essa comissão, solicitando a 

vinda da diretora aqui. Então eu gostaria que V. Exa. se colocasse também no meu 

lugar, em caso de V. Exa. ir fazer uma visita em algum prédio público e não ser 

permitido a vossa entrada.  

 

O SR. CEZINHA DE MADUREIRA – DEM – Calma presidente, eu vou 

concordar com V. Exa., calma. 

 

A SRA. PRESIDENTE – BETH SAHÃO – PT – Não, é só para esclarecer 

deputado Cezinha.  

 

O SR. CEZINHA DE MADUREIRA – DEM – Eu já me coloco na pele de V. 

Exa. porque recente também, entre vários, isso não quer dizer que faz parte do governo 

A, governo B, de secretário A ou secretário B, não, não é isso. Eu tive entre alguns, 

recente, um constrangimento muito grande em uma autarquia do Estado, com uma 

pessoa que eu passei um baita constrangimento, mas muito grande mesmo. Já perdoei, 

nós temos que perdoar, quem planta amor colhe amor em abundancia, quem planta 

vento colhe tempestade, então essa pessoa plantou vento, eu vou perdoar, mas fica 

plantado aí a tempestade que ele criou.  

Eu me sinto na pele de V. Exa., portanto eu quero propor da seguinte forma: eu 

conversarei, eu, deputado Cezinha de Madureira, com o nosso secretário. Em vez de nós 

aprovarmos aqui a convocação, se a senhora mudar para convite eu concordo, eu retiro 
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vista e a senhora coloca em votação, se mudar para convida e o regimento permitir. E eu 

converso com o secretário, Dr. Nalini que é uma pessoa, inclusive, maravilhosa, bom de 

entendimento, sempre saudosa conosco e eu converso com ele para que nos ajude na 

agenda desta pessoa aqui na comissão. Eu concordo plenamente com a senhora e quero 

fazer questão de estar no dia aqui para presenciar e lhe fazer algumas perguntas.  

 

A SRA. PRESIDENTE – BETH SAHÃO – PT – Só para dar continuidade, para 

esclarecer e finalizando já, eu concordo na substituição e quero dizer que entre as 

palavras da diretora ela disse que não recebia políticos dentro da escola. Ato contínuo 

eu recebi no meu WhatsApp uma foto de um deputado desta Casa lá na escola, em uma 

outra ocasião. Portanto, além de tudo, ela não foi verdadeira na sua afirmativa.  

 

O SR. LUIZ TURCO – PT – Pela ordem presidente.  

 

O SR. CEZINHA DE MADUREIRA – DEM – A senhora me concede um 

aparte na sua fala antes de dar pela ordem aqui ao nobre deputado? 

 

A SRA. PRESIDENTE – BETH SAHÃO – PT – Pois não.  

 

O SR. CEZINHA DE MADUREIRA – DEM – Obrigado. Eu, mais uma vez 

reitero, eu me sinto na pele de V. Exa. e dizer que para essas pessoas que por mais que 

estamos vivendo um momento difícil na nossa noção, na verdade um ciclo que passa 

pelo mundo, momento difícil em todos os países que nós temos acesso, conseguimos 

ver até pelas informações, das dificuldades. Por mais que estejamos em um momento 

difícil, as pessoas têm que entender, seja de autarquia ou não, ou seja funcionário 

público, que nós temos o direito porque nós estamos representando o povo, tem uma 

parcela da população que está representada por nós, temos o direito sim de ingressar 

onde nós quisermos e entendermos. Claro, salvo aqui, ressalva, as suas devidas 

orientações dos momentos corretos.   

 

A SRA. PRESIDENTE – BETH SAHÃO – PT – Pela ordem, deputado Luiz 

Turco. 
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O SR. LUIZ TURCO – PT – Obrigado presidente. Só para colaborar aqui com o 

debate, desde que nós discutimos aqui na Comissão de Educação das indicações dos 

deputados e deputadas desta comissão, para nós fazermos visita às escolas, no caso lá 

do ABC eu tenho conversado com a diretoria de ensino. Antes de chegar na escola, não 

sei, de repente pode acontecer o que aconteceu contigo na região lá, então eu tenho 

recebido autorização da diretoria de ensino da escola e tenho visitado. 

Essa semana, ontem mesmo, eu estive em uma escola estadual de uma periferia lá 

de Santo André, na semana estivemos lá também fazendo reunião com os professores, 

visitando a escola e nós só viemos constando o que nós já sabíamos em relação à 

educação aqui do estado de São Paulo. Além da questão salarial, que três anos sem 

reposição salarial, a questão de os professores que o Alckmin agora diz que vai 

dispensar a categoria O e também o estado de calamidade pública que se encontram 

vários prédios públicos aqui das escolas estaduais do nosso estado. 

Então nós temos feito isso, tem uma série de escolas que nós temos feito visitas e 

está sendo muito produtivo, viu presidente?   

 

A SRA. PRESIDENTE – BETH SAHÃO – PT – Eu sei, obrigado. Então aceito 

a sugestão do deputado Cezinha, eu autorizo a secretaria desta comissão, o secretário 

desta comissão a substituir a palavra convocação por convite.  

 

O SR. CEZINHA DE MADUREIRA – DEM – Então eu retiro o meu pedido de 

vista. 

 

A SRA. PRESIDENTE – BETH SAHÃO – PT – Eu vou passar a Presidência 

ao Welson Gasparini.  

 

O SR. CEZINHA DE MADUREIRA – DEM – É necessário eu retirar o pedido 

de vista então.  

 

A SRA. PRESIDENTE – BETH SAHÃO – PT – É necessário também. 

 

O SR. CEZINHA DE MADUREIRA – DEM – Então esse deputado retira o 

pedido de vista do item 13. 
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A SRA. PRESIDENTE – BETH SAHÃO – PT – Muito obrigada. E eu passo 

então a Presidência para a deputada Leci Brandão para que faça leitura do item 13, já 

que o mesmo é de minha autoria.  

 

* * * 

 

- Assume a Presidência a deputada Leci Brandão. 

 

* * * 

 

A SRA. PRESIDENTE – LECI BRANDÃO – PC do B – Item 13, 

requerimento nº 48/2017, deputada Beth Sahão que solicita convite da diretora da 

Escola Estadual Brigadeiro Gavião Peixoto, Sra. Marlene do Nascimento Natal, com o 

objetivo de prestar a essa Comissão Permanente informações sobre o projeto que visaria 

dividir a escola em duas unidades, resultando ao fechamento de cursos e salas e também 

sobre os motivos que levaram à já citada dirigente a barrar a entrada de uma 

parlamentar, membro desta comissão nas dependências da escola na data de 28 de 

novembro de 2017, com a participação dos representantes dos servidores e estudantes 

da referida unidade escolar. Em discussão. Não havendo oradores para a discussão, em 

votação. Aprovado o requerimento.  

 

* * * 

 

- Assume a Presidência a deputada Beth Sahão. 

 

* * * 

 

A SRA. PRESIDENTE – BETH SAHÃO – PT – Obrigada deputada Leci. 

Agora vamos ao item de número 24, requerimento nº 46/2017 de autoria do Sr. 

Deputado Carlos Giannazi, que solicita convocação da dirigente regional de ensino da 

Delegacia Norte Um, Sra. Lúcia Regina Mendes Espagolla. 

 

O SR. CEZINHA DE MADUREIRA – DEM – Pela ordem presidente. 
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A SRA. PRESIDENTE – BETH SAHÃO – PT – Pela ordem. 

 

O SR. CEZINHA DE MADUREIRA – DEM – Eu pedi vista do 20 ao 26, do 

20º ao 26º. 

 

A SRA. PRESIDENTE – BETH SAHÃO – PT – É que o secretário Maurício 

não me informou, ele havia entendido 23. Vossa Excelência pediu também do 24? 

 

O SR. CEZINHA DE MADUREIRA – DEM – Do 20 até o 26 e eu retirei a 

vista do item 13. 

 

A SRA. PRESIDENTE – BETH SAHÃO – PT – Item 27 então, requerimento 

número 50/2017 da autoria do Sr. Deputado Carlos Giannazi que solicita a convocação 

da diretora presidente do Centro Estadual de Educação Tecnológica Paula Souza, 

professora Laura Laganá. 

 

O SR. – Pela ordem presidente. Para solicitar vista desse item.  

A SRA. PRESIDENTE – BETH SAHÃO – PT – É regimental o pedido de 

Vossa Excelência. Vistas concedida. Não havendo mais nada a tratar neste momento, 

nós temos agora a audiência com o pessoal da Faculdade de Medicina de Marília.  

Eu convido o diretor geral da Faculdade de Medicina de Marília – FAMEMA, 

professor Dr. Valdeir Fagundes de Queiroz para prestar esclarecimento sobre a situação 

e as denúncias de graves dificuldades pelas quais passa a Faculdade de Medicina de 

Marília, especialmente ao que se refere: A, ao financiamento público insuficiente; B, o 

retardo no encampamento da faculdade por uma das universidades estaduais; C, a 

estrutura insuficiente para as atividades de ensino e pesquisa e D, a falta de plano de 

carreira de funcionários e professores.  

Eu gostaria de solicitar então para que o professor Valdeir, caso se encontre aí, 

para que ocupe aqui a nossa Mesa. E também está aqui o representante do secretário 

estadual, do secretário de desenvolvimento econômico, ciência e tecnologia e inovação, 

secretário Márcio França, quem está representando ele nesse momento é o Sr. João 

Carlos Campanilli, responsável jurídico do gabinete do secretário. E também citar aqui a 

presença do Sr. Winston Uira, assistente técnico da FAMEMA. Não sei se vai querer 

também participar da Mesa. 
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O SR. CARLOS GIANNAZI – PSOL – Pela ordem, deputada Beth Sahão. 

 

A SRA. PRESIDENTE – BETH SAHÃO – PT – Pela ordem, deputado Carlos 

Giannazi. Pois não. 

 

O SR. CARLOS GIANNAZI – PSOL – Eu não sei qual é o nosso tempo aqui, 

por conta do plenário, me parece que não temos muito tempo para essa audiência nesse 

momento, é isso? 

 

A SRA. PRESIDENTE – BETH SAHÃO – PT – Então, foi uma audiência 

solicitada por V. Exa. e eu gostaria de pedir ao professor diretor da Faculdade de 

Medicina de Marília para que pudesse ver se há possibilidade de Vossa Senhoria 

colocar a sua exposição em um tempo de 15 minutos. 

 

O SR. CARLOS GIANNAZI – PSOL – Antes, porque V. Exa. leu o 

requerimento já talvez com as principais denúncias, as principais preocupações nós 

levantamos através de uma audiência pública que nós realizamos em outubro, no dia 11 

de outubro aqui na Assembleia Legislativa, com alunos, com funcionários. Onde nós 

tivemos a oportunidade de ouvir vários relatos da comunidade acadêmica da 

FAMEMA, relatos tenebrosos, assustadores, sobre o processo de sucateamento, de 

destruição da FAMEMA, que é uma instituição importante, que atende a população de 

mais de 60 municípios da região de Marília, na área da educação, na área de saúde. E a 

partir disso que nós pedimos aqui a convocação dos representantes da FAMEMA e 

também da Secretaria de Ciência e Tecnologia.  

Além desses argumentos, desses tópicos levantados no requerimento que V. Exa. 

levantou, eu queria colocar mais alguns aí ele já pode responder direto. 

 

A SRA. LECI BRANDÃO – PC do B – Pela ordem Sra. Presidente. Eu preciso 

ir para o Colégio de Líderes, estou sendo solicitada, está faltando a minha presença lá. 

 

A SRA. PRESIDENTE – BETH SAHÃO – PT – Pela ordem, deputada Leci 

Brandão. 
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A SRA. LECI BRANDÃO – PC do B – Eu sou a única no PC do B então tenho 

que ir, só por isso. 

 

A SRA. PRESIDENTE – BETH SAHÃO – PT – Tudo bem. Então se o senhor 

puder se ater aos questionamentos que foram apresentados por essa comissão através do 

deputado Carlos Giannazi talvez nós pudéssemos tentar sermos mais sucintos. Dado, 

inclusive que nós já ficamos sem quórum aqui na comissão, então que o senhor falasse a 

sua apresentação de um modo mais informal.  

 

O SR. CARLOS GIANNAZI – PSOL – Mas eu gostaria antes de levantar mais 

alguns tópicos. 

 

A SRA. PRESIDENTE – BETH SAHÃO – PT – Pois não. 

 

O SR. CARLOS GIANNAZI – PSOL – Para que eles possam já fazer as 

explicações, pode ser? 

 

A SRA. PRESIDENTE – BETH SAHÃO – PT – Pode ficar à vontade, pode ser. 

 

O SR. CARLOS GIANNAZI – PSOL – Se Vs. Exas. concordarem. Então quero 

primeiro agradecer a presença de Vs. Exas. aqui na nossa Comissão de Educação, mas 

nos preocupa além desses tópicos todos levantados, a situação de subfinanciamento 

crônico da FAMEMA, que é um tópico importante que nós debatemos na audiência 

pública; nós preocupa também, muito, o não cumprimento da lei 12.188 de 2006, lei 

que nós aprovamos aqui na Assembleia Legislativa autorizando já o estado a fazer a 

encampação, o incorporação da FAMEMA a uma das nossas três universidade, a Unesp, 

USP ou a Unicamp, lei aprovada que até hoje não foi respeita, não foi viabilizada, então 

nós queremos explicações.   

Inclusive eu já ingressei com uma representação no Ministério Público Estadual, 

isso aí é uma afronta à legislação, isso é um absurdo que de 2006 até agora nada tenha 

acontecido nesse sentido da incorporação, isso poderia ter livrado já a FAMEMA dessa 

crise, pelo menos dessa crise financeira, até porque ela teria um financiamento direto da 

quarta parte do ICMS. Então nós tomamos essa providência, mas nós queremos saber 

porque a lei não está sendo respeita, a lei 12.188 de 2006. 
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Além disso, nós temos também, nós acompanhamos aquela investigação da 

Polícia Federal e do Ministério Público em relação à FAMAR, em relação à FAMEMA 

onde as fundações foram acusadas de peculato, formação de quadrilha, direcionamento 

de licitações, de contratações de clínicas particulares dos próprios diretores da 

instituição, isso é muito grave. Ou seja, com dinheiro público, do SUS, do poder 

público, do erário público, clínicas particulares dos próprios diretores da instituição, o 

dinheiro era canalizado para essas clínicas, então houve essa investigação, essa 

operação da Polícia Federal e também do Ministério Público Federal. Gostaria que Vs. 

Exas. explicassem qual foi o encaminhamento dado em relação a essa investigação 

muito séria da FAMEMA e da FAMAR. 

E também em relação aos alunos, há uma precarização das instalações, falta de 

material, a bolsa auxílio é de apenas 330 reais se eu não me engano e só 60 bolsas são 

disponibilizadas para esses alunos de medicina. A FAMEMA não tem prédio próprio, 

enfim, é muito precarizada a situação de uma instituição muito grande como a 

FAMEMA, uma instituição histórica e como eu disse, fundamental na região de Marília 

que atende, como eu disse, mais de 60 municípios. 

E por fim, nós recebemos uma última denúncia que eu queria que Vs. Exas. 

explicassem também porque nós tivemos uma audiência pública aqui na Alesp com 

estudantes e funcionários, eu fui até lá recentemente, fiz uma visita, conheci as 

instalações da FAMEMA, mas o fato é que agora a direção da FAMEMA está 

ameaçando os alunos, está dizendo que os alunos não podem mais participar de nenhum 

movimento desse e se os alunos participarem, eles serão punidos, serão jubilados, 

expulsos da FAMEMA. Nós recebemos essa denúncia e eu quero saber se isso é 

verdade, se isso procede porque se for verdade nós vamos tomar providências em 

relação a isso. Assédio em cima desse movimento dos alunos que tiveram a coragem de 

defender a instituição e denunciar todos esses desmandos, o subfinanciamento. Então eu 

queria que Vs. Exas. explicassem o que está acontecendo na FAMEMA. 

E por fim, eu queria saber, no hospital tem aquela ala que já foi inaugurada, mas 

não está em funcionamento. Eu visitei aquela ala do hospital, uma ala nova que foi 

construída recentemente, mas ela não está funcionamento, ela está pronta para entrar em 

funcionamento e, no entanto, está lá largada, abandonada. Eu queria saber qual é a 

previsão de funcionamento desta ala hospitalar. Então era isso incialmente que nós 

gostaríamos de saber dos representantes, tanto da secretaria como também da 

FAMEMA. 
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A SRA. PRESIDENTE – BETH SAHÃO – PT – Pode ficar à vontade reitor.  

 

O SR. VALDEIR FAGUNDES DE QUEIROZ – Boa tarde a todos, deputada 

Beth, deputado Giannazi, demais deputados, eu não conheço todos. Rita, a Leci que foi 

embora esteve lá nos visitando, Davi. Quero agradecer inicialmente a sua visita, eu 

participei da sua visita, não pude acompanhar totalmente, mas foi um prazer recebê-lo e 

nós vemos isso com bons olhos, obrigado por ter ido à nossa instituição.  

Eu gostaria um breve relato de toda a instituição, vou tentar ser breve, mas quando 

nós começamos a falar, nos empolgamos e o tempo vai. A FAMEMA é uma instituição 

criada em 1966 por uma lei estadual 9.236, 19 de janeiro de 66. Passou a funcionar 

como instituição pública, um instituto isolado ligado à Secretaria da Educação, passou a 

funcionar através de uma lei municipal de dezembro de 66, funcionando em janeiro de 

67. Em 94 foi transformada em uma autarquia pelo Governo do Estado, quando o 

Estado passou a pagar tanto docente quanto o hospital e o hospital através da Secretaria 

da Saúde, através de um convênio com o SUS. 

Desde essa época não houve a criação do quadro de funcionários técnicos 

administrativos, em 2008 foi criado o quadro de docentes, de 300 docentes da 

instituição. Porém, até hoje não conseguimos fazer o concurso para reposição dos 

docentes que vão saindo, vão falecendo, aposentado, de tal maneira que nós temos 

funcionário público dentro da instituição. Em 2015, o Hospital das Clínicas da 

Faculdade de Medicina de Marília foi transformado em uma autarquia ligado à 

Secretaria da Saúde. A FAMEMA instituição de ensino está ligada à Secretaria de 

Ciência e Tecnologia. 

A faculdade agora tem duas autarquias, a autarquia FAMEMA que cuida do 

ensino, das faculdades de medicina e enfermagem e hoje um polo da Univesp, e o 

Hospital das Clínicas, que cuida da assistência à saúde. As duas autarquias, qual é o 

nosso problema hoje? As duas autarquias têm financeiro, tem dotação orçamentária do 

Estado, todo o orçamento dessas duas instituições é via Estado, Secretaria da Saúde e 

Secretaria da Ciência e Tecnologia. Só que não tem nenhum funcionário, ou 

teoricamente tem o diretor e o diretor superintendente do HC. Nós funcionamos através 

da Fundação Municipal de Ensino Superior de Marília e através de uma fundação 

privada, a FAMAR, que detém os recursos humanos. O dinheiro tem que ir para essas 

fundações para pagar os seus funcionários, esse é o grande problema da instituição.  
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Chegando na primeira pergunta, subfinanciamento, ou financiamento insuficiente. 

De uma maneira geral diria que se o dinheiro fosse para pagar diretamente aos 

funcionários, estaria até dentro de uma regularidade, mas há um subfinanciamento 

porque as vezes o dinheiro não vai disso, tem que pagar multa, fazer isso, fazer aquilo. 

Há processos contra a instituição porque os funcionários não são da autarquia e aí o 

dinheiro realmente é insuficiente. Como o hospital funcionava através da prestação de 

serviço, não se tinha dinheiro para fazer um investimento, o nosso material, o parque 

tecnológico está realmente sucateado, velho, estamos tentando repor. Com o corte do 

Estado proibindo o investimento, também está parado. 

Com relação à FAMEMA, que é a faculdade de medicina. Hoje, nós temos um 

orçamento de 44 milhões para 2017, para projeção para 2018 ou mesmo 2017, esse 

financiamento acaba sendo insuficiente porque nós temos hoje funcionários da 

FAMEMA, funcionários da Fundação Municipal e funcionários da FAMAR e isso é 

complicado, o gerenciamento da organização. Então ele acaba sendo realmente 

insuficiente, há uma previsão para 2018 de aproximadamente 60 milhões, que daria em 

torno de 15 milhões já deficitário para 2018. Acredito que eu estaria respondendo o 

financiamento público insuficiente.  

O retardo do encampamento da faculdade por universidade. Isso independe de 

nós, houve acho que em 2006, 2008 um estudo que avançou bastante, estava 

praticamente na fase final de nós sermos, vamos dizer entre aspas, adotados pela Unesp. 

Foi o governador da época, o governador Serra e disse: “não, vocês ficam como uma 

autarquia que é muito melhor para vocês” e aí zerou, ninguém fez mais nada. Isso é uma 

coisa que independe, eu não posso responder por que nós não fomos, isso sai da nossa 

governabilidade. Quero esclarecer para vocês que eu fui nomeado diretor em maio desse 

ano, nós estamos tentando entender, temos um processo muito grande de reorganização 

ou reestruturação da instituição, que eu acho isso fundamental, não dá para ficar dessa 

maneira na minha visão. Eu sou uma pessoa que formei lá dentro, estou lá desde o 

começo, conheço bastante dessa história, então eu não consigo as vezes resolver e 

responder todas as perguntas que foram colocados. 

O retardo do encampamento independe de nós, eu vejo isso como uma solução 

para a instituição, apesar de nós vermos, acompanharmos o financeiro das universidades 

que estão também endividados por financiamento insuficiente, como todos nós, até na 

nossa casa está insuficiente. Trabalhamos, trabalhamos e ele é insuficiente. Então isso é 
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uma coisa crônica, do ser humano, da natureza, o que for, esse encampamento sai da 

nossa governabilidade. 

Estrutura insuficiente das atividades de ensino. Isso aqui eu acho lamentável, uma 

instituição de 51 anos que não tem campus, nós estamos em prédios alugados e eu diria 

para vocês que a nossa organização, a Faculdade de Medicina de Marília está entre as 

melhores de São Paulo e as melhores do Brasil, nossos alunos estão em várias 

instituições, têm um desempenho essencial. Nós temos um programa de ensino, o PBL, 

que é inovador e nossos alunos têm um desempenho muito grande, muito bom em 

concursos de residência e em outros concursos, então nós estamos trabalhando no 

sentido de ter uma área, para ter uma construção de um campus universitário, isso é 

fundamental mesmo. 

Agora há pouco estávamos, por isso que houve essa coisa dos alunos, o prédio 

onde funciona a faculdade o proprietário estava pedindo por falta de pagamento e ele foi 

até elegante conosco, ficou de seis a oito meses sem receber o aluguel e nós 

conseguimos com que ele não executasse isso aí. Já regularizamos o pagamento, viemos 

no governo, ele deu uma suplementação e nós conseguimos regularizar isso daí e 

estamos trabalhando para ter uma área para que o governo possa construir um campus 

universitário para nós, isso é fundamental. Nós não podemos, uma instituição de 50 

anos com o desempenho que nós temos, não podemos ficar sem um campus 

universitário, isso não tem jeito. 

Do convite aqui, o item D, a falta de plano de carreira de funcionários e 

professores. Como eu já disse, em 2008, 2006, eu não sei exatamente aqui, foi aprovado 

o número de funcionários docentes, em termos de 300 docentes, mas não houve 

autorização para concurso. Nós estamos em um número insuficiente de funcionários 

docentes, tem um projeto que está rodando na Secretaria, acho que de Ciência e 

Tecnologia, não sei onde ele está parado no momento, para autorização de contratação 

de 52 docentes, que é o que nós estamos precisando agora para recompor o nosso 

quadro de docentes. 

O técnico administrativo ainda não foi aprovado o quadro de funcionários, é um 

projeto que nós estamos trabalhando, já existe um antiprojeto nosso pedindo 300 

técnicos administrativos da faculdade. Do HC, que não é o caso aqui, mas também não 

tem o quadro técnico administrativo e nem médicos, está rodando na Secretaria da 

Saúde para que isso também seja aprovado e poder fazer a contratação, que os 

funcionários do HC estão hoje na FAMAR e na Fundação Municipal de Ensino 
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Superior de Marília. Precisamos que seja aprovado técnico administrativo e autorize o 

concurso para reposição de funcionários.  

Nas perguntas seguintes, bolsa. As bolsas nossos alunos têm bolsa, quem pagava a 

bolsa dos alunos eram as fundações, que nós estamos pedindo no orçamento de 2018, já 

está no orçamento do governo, já foi regularizado o pagamento por esse dinheiro que 

entrou de suplementação de verba para 2017, já foi regularizado. A ala do hospital 

também está funcionando, já foi ocupada, não temos os equipamentos, camas, de acordo 

com a ala que foi feita, mas ocupamos com o material que nós tínhamos lá, velho, foi a 

maneira que nós tivemos para ocupar e estava necessitando daquela ala.  

 

O SR. CARLOS GIANNAZI – PSOL – Já está em funcionamento então, agora? 

 

O SR. VALDEIR FAGUNDES DE QUEIROZ – Já está em funcionamento. 

Com relação ao aluno, eu desconheço isso nobre deputado, que o senhor disse de 

assédio e de ameaça. Eu que estou lá dentro da instituição desde a época de aluno, fui 

aluno lá dentro, todas as vezes que nós conseguimos alguma melhoria, conseguimos 

algum avanço na relação ou alguma coisa, foi quando houve aluno, funcionários e 

administração. Eu desconheço isso e eu vou dizer bem claro, há 50 anos nunca alguém 

da oposição, entre aspas, lá dentro porque o cara é meu amigo, meu sócio e que era o 

diretor anterior, venceu uma eleição. E minha campanha foi de diálogo, de compreensão 

e fazer uma administração nem um colegiado. Lógico que nós até falamos: “nós 

estamos em uma boa relação com o governo, não vai lá para atrapalhar uma relação com 

o governo”.  

O que eu sempre ouvi é que tem que ter parentes lá no governo, tem que ter 

amigos, se você não tem você não pode ser candidato. Sempre havia um cerceamento 

para as pessoas não se lançarem candidatos porque aqui tinha amigos, tinha parentes, eu 

falei: “eu nunca vou ser candidato porque eu sou de outro estado”. Consegui e a política 

é de diálogo, é de ver as necessidades das bases, então eu fiquei até bem assustado com 

isso daqui. Nós temos uma reunião periódica com funcionário, com aluno, os conselhos 

e eu tenho uma coisa que se chama “Café com o Diretor”, vai aluno, vão dirigentes, vão 

todos. O diretório foi o primeiro grupo que foi lá na diretoria, então eu recebo isso aqui 

até constrangido, mas não houve, desta administração, jamais, isso. 

O que nós pedimos é que vamos reivindicar, vamos trabalhar juntos, mas nós não 

estamos cerceando nenhum direito, nem de aluno, nem de funcionário. Algumas vezes 
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que nós viemos aqui no governo, nós trouxemos inclusive representantes do sindicato 

dos funcionários para ver conosco, para eles entenderem e acompanharem o que nós 

estávamos negociando com o governo. Então não foi de nossa parte, eu não sei quem 

ameaçou o aluno, mas não fomos nós. Isso eu tenho certeza e não é meu perfil, certo? 

Isso eu deixo bem claro aqui.  

 

O SR. CARLOS GIANNAZI – PSOL – Só um aparte.  

 

 SR. VALDEIR FAGUNDES DE QUEIROZ – Pois não deputado. 

 

O SR. CARLOS GIANNAZI – PSOL – São ameaças veladas que são feitas 

contra os alunos que estavam mais à frente desse movimento, dessa organização de 

defesa da FAMEMA, então há uma ameaça inclusive de utilização de artigos do 

regimento interno, que é um regimento da época da ditadura militar ainda, que traz a 

possibilidade de punição e até expulsão de alunos. Mas como V. Exa. está dizendo que 

não há nenhum tipo de ameaça, V. Exa. desconhece e vai garantir a liberdade de 

expressão e de manifestação de todos os alunos, é isso? 

 

SR. VALDEIR FAGUNDES DE QUEIROZ – Lógico. E antes de eles virem 

aqui, eles tiveram uma reunião com a administração em que foi todos os diretores e 

quando eles vieram aqui nós já sabíamos de tudo que ia acontecer. E só quero dizer ao 

nobre deputado que assim que nós entramos tem uma comissão que está revendo esse 

regimento, eu sei que ele é do século passado, eu participei dessa construção dele, mas 

era o modelo vigente na época. Mas ele está sendo remodelado e está para vencer o 

prazo da comissão, ele vai ser revogado e aprovado um novo regimento. Eu ainda não 

reconheço o regimento que está vindo, a comissão tem que apresentar até o final desse 

ano para nós, mas eu garanto ao senhor, não houve nenhum cerceamento ao grupo que 

veio, inclusive ele veio com o nosso apoio.  

Estava prevista a vinda da diretora superintendente do HC, mas o filho acabou 

ficando doente e ela não veio no dia da audiência, com os alunos aqui, tinha diretor 

junto com os alunos, não para cerceá-los, mas para acompanhá-los. Até para eles não 

ficarem sozinhos. Foi uma solicitação deles para que nós viéssemos e na direção ficou 

designado a essa diretora, então pode ter certeza, não houve nenhum cerceamento. Eu 

posso até fazer uma outra coisa lá com o senhor, no dia da reunião nós fomos lá no 
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hospital, eu estava lá. Eu, o Luís, visitei parte do hospital com o senhor, você lembra? 

Nós estávamos de acordo. 

 

O SR. CARLOS GIANNAZI – PSOL – É que essas denúncias são pós a nossa 

visitação, a nossa ida, é mais recente isso. Mas se V. Exa. está garantido que não há, nós 

damos um voto de confiança à  Vossa Excelência.  

 

SR. VALDEIR FAGUNDES DE QUEIROZ – Ok, não é nosso perfil e ninguém 

consegue dessa maneira. Eu vim lá debaixo também e eu acho que o diálogo constrói, a 

força não vai construir ninguém, nada. Eu não sei se alguém quer fazer mais alguma 

pergunta.  

 

A SRA. PRESIDENTE – BETH SAHÃO – PT – Algum deputado deseja se 

manifestar? 

 

SR. VALDEIR FAGUNDES DE QUEIROZ – Esqueci. Com relação à Polícia 

Federal, eu não sei nem como dizer porque quando eu fui candidato uma coisa eu 

prometi, não vou mexer com essa ação da Polícia Federal. Eu acho muito deselegante 

com as pessoas e até hoje teve lá aquele movimento e a única coisa que nós temos lá é o 

seguinte, ainda é um segredo de justiça, mas o Ministério Público Estadual está 

firmando um termo de ajuste de conduta em alguns pontos na instituição. Depois de 

tudo que ocorreu, sobrou desta ação da Polícia Federal esse termo de ajuste de conduta e 

o que eles apontam para nós, já fomos várias vezes ao Ministério Público Estadual, no 

Ministério Público Federal e é o seguinte: que é esta complicação das quatro 

instituições, duas autarquias públicas com duas fundações. Eu acho isso, também, 

complicado e nós temos uma proposta e solicitamos ao estado, está aqui e é mais ou 

menos o seguinte: existe uma comissão nomeada pela Secretaria de Desenvolvimento 

Econômico, Ciência e Tecnologia do Estado que diz o seguinte: essa comissão é para 

estudar a reorganização da FAMEMA. 

 

A SRA. PRESIDENTE – BETH SAHÃO – PT – Então só para fazer um 

parêntese na sua fala, eu estou com essa portaria aqui em mãos, assim o senhor já 

aproveita e já responde se ela já tem algum resultado. Essa portaria foi publicada no dia 
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20 de outubro deste ano, então nós já temos quase dois meses, se nesse período já teve 

algum trabalho que foi realizado e já teve algum resultado apontado por essa comissão.  

 

O SR. JOÃO CARLOS CAMPANILLI – Boa tarde nobre deputada Beth 

Sahão, secretário Maurício, deputado Carlos Giannazi, deputada Rita, deputado Davi 

Zaia, senhores aqui presentes nessa Casa. Meu nome é João Carlos Campanilli, eu sou 

assessor jurídico lá da secretaria, respondo pela assessoria jurídica da Secretaria de 

Desenvolvimento Econômico. Primeiramente deputado, eu queria registrar aqui a 

ausência do Dr. Marcos França em razão de uma agenda extraordinária que aconteceu lá 

no Palácio e que me coube essa tarefa de vir representá-lo. Aproveitar para externar 

aqui os cumprimentos do secretário e nossos vice-governador a todos os deputados 

também e não vou me alongar muito, como Dr. Valdeir muito bem já esclareceu aqui na 

sua fala. 

Com relação a essa questão que envolve a FAMEMA, nós, lá na secretaria é uma 

questão até um pouco complexa porque envolve duas autarquias, sendo uma vinculada a 

nós e outra à Secretaria da Saúde, que é o Hospital das Clínicas da FAMEMA. Então, 

para deixar registrado, que a FAMEMA é um órgão vinculado à secretaria e que tem 

autonomia patrimonial, financeira e administrativa, então a nossa relação é meramente 

orçamentária, nós exercemos um controle finalístico sobre a FAMEMA. Ela tem 

autonomia, a secretaria repassa esse recurso e ela tem autonomia para gerir essas 

demandas, ou seja, ela quem está vivenciando todas essas situações que envolvem a 

entidade, não só a entidade com o próprio HC FAMEMA também. 

Diante de toda essa situação que está envolvida, o nosso secretário vice-

governador se sensibilizou com essa situação, recebemos na secretaria a demanda e que 

desta demanda foi criado um grupo de trabalho para se estudar a reestruturação da 

FAMEMA. Então esse grupo foi instituído por meio da portaria nº 8 de 20 de outubro e 

ela tem por atribuição justamente fazer isso, progressivamente se estudar a estrutura da 

FAMEMA para se chegar a uma solução nas suas dificuldades, deputado.  

Então, incialmente, respondendo aqui a consideração da nobre deputada, nós 

tivemos já alguns resultados consideráveis em relação de outubro para cá. Recebemos 

uma demanda que afeta a questão de gestão de pessoal da FAMEMA que acabou até 

culminando com essa demanda da Polícia Federal, enfim, que isso está tramitando em 

segredo de justiça, nós não tivemos nem acesso a isso. E como bem observado, está se 

celebrando também o termo de ajustamento de conduta para se regularizar isso. 
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Recebemos as duas demandas para que se promovesse o que? A incorporação desses 

funcionários da FUMES, que é uma fundação municipal e da FAMAR que é uma 

fundação privada. 

Recebemos essas demandas e submetemos à unidade central de recursos 

humanos, que é quem responde por todas essas demandas de gestão de pessoal. Essa 

demanda está em análise, nós estamos agendando uma visita lá na própria unidade para 

poder ver como nós contornamos essa situação de gestão de pessoal, então essas são 

duas demandas que foram objetos desse grupo. Nós temos, deputada, uma outra reunião 

agora, agendada para o dia 18.12, então em que nós estabelecemos no âmbito desse 

grupo algumas questões pontuais.  

Sendo primeira delas a questão que estava com uma certa urgência, que era a 

questão orçamentária, que nós acabamos, de certa forma, viabilizando isso para atender 

algumas demandas extraordinárias no âmbito da própria FAMEMA. A outra demanda 

foi com relação à questão de pessoa e nós, na próxima demanda, vamos tratar no âmbito 

dessa comissão, plano de cargos e salários. Nós estamos, na verdade, seguindo os 

mesmos procedimentos que foram feitos com a FAMERP, não sei se o senhor tem 

conhecimento da FAMERP. 

 

A SRA. PRESIDENTE – BETH SAHÃO – PT – De Rio Preto. 

 

O SR. JOÃO CARLOS CAMPANILLI – Foi a extinta Faenquil, mas que 

depois estabeleceu-se a FAMERP e que lá também se implementou, mediante a Lei 

Complementar o plano de cargos e salários, então a próxima pauta de discussão desse 

grupo vai ser no dia 18 e aí nós vamos tentar viabilizar a questão patrimonial também. 

Então aqui fica registrado o comprometimento do Governo do Estado, principalmente 

na Secretaria do Desenvolvimento Econômico, de tentar senão encontrar uma solução, 

encontrar meios para tentar se resolver isso. Então nós temos essa agenda para o dia 18 

em que vai se estabelecer isso e isso foi o resultado justamente dessas relevantes 

demandas, desses apontamentos que chegam a nós. 

Ressaltando-se, desde já, que a secretaria está aberta a qualquer tipo de 

requerimento, qualquer tipo de solicitação por parte dessa egrégia Casa. Então nós nos 

colocamos à disposição, essa é uma orientação do próprio vice-governador na condição 

de secretário, da própria secretaria ser esse canal, de prestigiar e proporcionar o 

desenvolvimento na área de educação, principalmente com o viés na área do 
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desenvolvimento. Com isso eu fiz as minhas breves considerações, agradecendo desde 

já a atenção de todos aqui e me coloco à disposição para outros esclarecimentos.  

 

A SRA. PRESIDENTE – BETH SAHÃO – PT – Ok, obrigada. O senhor quer 

fazer alguma consideração final? 

 

SR. VALDEIR FAGUNDES DE QUEIROZ – Queria. Veja, nesse pouco que 

nós estamos, nossas ações dentro da instituição foram as seguintes, em todo esse 

período da instituição sempre os gestores priorizavam a assistência à saúde. Não fechar 

o hospital, tem que priorizar o hospital para não fechar para dar assistência à saúde. Não 

é que nós não estamos priorizando, mas nós estamos vendo a FAMEMA e queremos 

reorganizar a instituição, não dá para ela ficar dessa maneira, tem que dar um norte na 

organização, ficar realmente a faculdade, priorizar a faculdade, priorizar o hospital, isso 

é fundamental. 

Ver o campus universitário e ver a carreira docente para as duas organizações, 

isso é prioritário para nós, e diálogo com toda a organização, tudo que nós fazemos, 

conversamos, chamamos com o colégio e discutimos para impor ou para desenvolver as 

organizações. Queremos aqui agradecer essa oportunidade de vir na Assembleia 

Legislativa falar e expor a situação da FAMEMA, o que nós queremos? O que nós 

esperemos de vocês? É o apoio para que nós realmente possamos levar em frente os 

nossos objetivos. 

Eu acabei não falando aquilo que é nossa prioridade, nós sabemos onde nós 

queremos chegar, o que seria? Regulamentar a lei 1262/2015 que criou a autarquia HC 

FAMEMA, criando o quadro de funcionários da FAMEMA, abrindo concurso para o 

HC FAMEMA. Alocar os funcionários que prestam serviços à FAMEMA e ao HC 

FAMEMA que estão alocados nas fundações, colocar nas autarquias realmente e o 

estado assumir isso daí, resolve todo esse problema financeiro das organizações. HC 

FAMEMA ligado à Secretaria de Estado da Saúde e a FAMEMA ligada à Secretaria de 

Desenvolvimento Econômico e Ciência e Tecnologia, Inovação. E autorizar a execução 

dos concursos públicos nas duas organizações, um compromisso da administração que é 

para reposição, nada de querer inchar o quadro administrativo das duas organizações. 

 Esse é o nosso pedido e pedimos apoio à essa Assembleia Legislativa, aos nobres 

deputados, para que nós possamos levar à frente isso daí e fazer que essas duas 
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autarquias sejam públicas de fato, é isso que nós pedimos. Muito obrigado aos 

deputados que estão aqui, Giannazi, Davi, quem mais? 

 

A SRA. PRESIDENTE – BETH SAHÃO – PT – Luiz Turco. 

 

SR. VALDEIR FAGUNDES DE QUEIROZ – Luiz Turco e a você Beth, 

obrigado pela oportunidade, para nós foi um prazer muito grande. Viemos aqui pedir 

apoio a vocês e agradecemos esta oportunidade, obrigado.  

 

A SRA. PRESIDENTE – BETH SAHÃO – PT – Ok, muito obrigada ao diretor, 

Sr. Valdeir, obrigada a José Carlos, o Luís Carlos de Paulo também, Winston Uira, 

então a todos os deputados que ficaram, o deputado Giannazi. 

 

O SR. – Só pela ordem deputada Beth Sahão, só uma informação rapidamente. 

 

A SRA. PRESIDENTE – BETH SAHÃO – PT – Pois não. 

 

O SR. – Sei que já estourou o nosso tempo. Eu apresentei uma emenda, que é o 

orçamento, a emenda 54, disponibilizando um recurso para a FAMEMA para ajudar 

nessa crise financeira. Se você puder também ajudar na aprovação, é a emenda 54. 

Muito obrigado.  

 

A SRA. PRESIDENTE – BETH SAHÃO – PT – Ok, muito obrigada, obrigada 

a todos, boa sorte para vocês lá, é o que nós desejamos. E conte conosco aqui na 

Comissão de Educação.  

 

* * * 


