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COMISSÃO DE EDUCAÇÃO E CULTURA 

21.07.2020 

 

 

A SRA. PRESIDENTE - PROFESSORA BEBEL LULA - PT - Professora Bebel 

nesta Presidência, presente. Deputado Roberto Engler, deputado Mauro Bragato. 

 

O SR. MAURO BRAGATO - PSDB - Presente, presidente. 

 

A SRA. PRESIDENTE - PROFESSORA BEBEL LULA - PT - Obrigada. 

Deputado Dirceu Dalben, deputado Gilmaci Santos, deputado Daniel José – já o vi. 

 

O SR. DANIEL JOSÉ - NOVO - Presente. 

 

A SRA. PRESIDENTE - PROFESSORA BEBEL LULA - PT - Deputado Bruno 

Ganem. 

 

O SR. BRUNO GANEM - PODE - Presente. 

 

A SRA. PRESIDENTE - PROFESSORA BEBEL LULA - PT - Deputado... 

 

O SR. BRUNO GANEM - PODE - Presente. 

 

A SRA. PRESIDENTE - PROFESSORA BEBEL LULA - PT - Eu registrei sua 

presença, Bruno, obrigada. Deputado Carlos Giannazi. 

 

O SR. CARLOS GIANNAZI - PSOL - Presente, presidente. 

 

A SRA. PRESIDENTE - PROFESSORA BEBEL LULA - PT - Obrigada... Eu ia 

chamar de “Carlos”, mas não combina com ele, ficou “Giannazi” a marca dele. Deputada 

Leci Brandão. 
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A SRA. LECI BRANDÃO - PCdoB - Presente. 

 

A SRA. PRESIDENTE - PROFESSORA BEBEL LULA - PT - Aqui estão me 

informando também que o deputado Vinícius Camarinha... Está presente o deputado? 

 

O SR. VINÍCIUS CAMARINHA - PSB - Satisfação participar da Comissão como 

suplente do deputado Engler. Presente, Sra. Presidente. 

 

A SRA. PRESIDENTE - PROFESSORA BEBEL LULA - PT - Ok, está aqui o 

deputado Vinícius Camarinha. Bom, constatada a presença de quórum, aliás, o número 

regimental de quórum, nós vamos então fazer o seguinte: eu solicito ao secretário a leitura 

da Ata da última reunião. 

 

O SR. MAURO BRAGATO - PSDB - Pela ordem, Sra. Presidente. 

 

A SRA. PRESIDENTE - PROFESSORA BEBEL LULA - PT - Pois não, 

deputado, com a palavra. 

 

O SR. MAURO BRAGATO - PSDB - Solicito a dispensa da leitura da Ata da última 

reunião. 

 

A SRA. PRESIDENTE - PROFESSORA BEBEL LULA - PT - É regimental o 

pedido de Vossa Excelência. Agora tem que votar nominalmente, porque não tem como 

verificar, então vamos lá para a votação: como vota a deputada Valeria Bolsonaro? É 

favorável ou contra? Por favor, deputada: de acordo? De acordo com o encaminhamento? 

Deputada Valeria? Eu, Professora Bebel, estou de acordo. Deputado Vinícius Camarinha. 

 

O SR. VINÍCIUS CAMARINHA - PSB - De acordo, Sra. Presidente. 

 

A SRA. PRESIDENTE - PROFESSORA BEBEL LULA - PT - Deputado Mauro 

Bragato. 

 

O SR. DANIEL JOSÉ - NOVO - De acordo. 
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A SRA. PRESIDENTE - PROFESSORA BEBEL LULA - PT - (Inaudível) Carlos 

Giannazi? 

 

O SR. CARLOS GIANNAZI - PSOL - De acordo. 

 

A SRA. PRESIDENTE - PROFESSORA BEBEL LULA - PT - Deputada Leci 

Brandão. 

 

A SRA. LECI BRANDÃO - PCdoB - De acordo, presidente. 

 

A SRA. PRESIDENTE - PROFESSORA BEBEL LULA - PT - Então fica 

considerada aprovada a Ata da 4ª Reunião Extraordinária virtual desta Comissão. Agora nós 

vamos para a apreciação da Ordem do Dia. Deputado Dirceu Dalben já está presente, eu vou 

dar (inaudível) deputado Dirceu? Dá para o senhor aparecer um pouquinho, deputado Dirceu 

Dalben? 

 

O SR. DIRCEU DALBEN - PL - Bom dia, presidente, bom dia deputadas e 

deputados. Mais uma vez é uma honra participar da Comissão, sempre agradecendo a Deus 

em primeiro lugar. 

 

A SRA. PRESIDENTE - PROFESSORA BEBEL LULA - PT - Obrigada, 

deputado, bom dia para o senhor também. Agora então nós vamos passar para a apreciação 

da Ordem do Dia. Nós temos aqui o item 1 da pauta. 

 

O SR. MAURO BRAGATO - PSDB - Pela ordem, Sra. Presidente. 

 

A SRA. PRESIDENTE - PROFESSORA BEBEL LULA - PT - Pois não, deputado 

Mauro Bragato. 

 

O SR. MAURO BRAGATO - PSDB - Eu queria pedir vista de três itens, é possível? 

 

A SRA. PRESIDENTE - PROFESSORA BEBEL LULA - PT - Pois não, 

deputado. 
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O SR. MAURO BRAGATO - PSDB - São os itens 12, 13 e 17. 

 

A SRA. PRESIDENTE - PROFESSORA BEBEL LULA - PT - Doze...? 

 

O SR. MAURO BRAGATO - PSDB - Treze e 17. 

 

O SR. DIRCEU DALBEN - PL - Pela ordem, Sra. Presidente. 

 

A SRA. PRESIDENTE - PROFESSORA BEBEL LULA - PT - Só um instantinho, 

querido, eu vou só... Pois não, deputado Dirceu Dalben? 

 

O SR. DIRCEU DALBEN - PL - Queria também pedir vista de dois itens. 

 

A SRA. PRESIDENTE - PROFESSORA BEBEL LULA - PT - Quais? 

 

O SR. DIRCEU DALBEN - PL - Os itens 7 e 11, presidente. 

 

A SRA. PRESIDENTE - PROFESSORA BEBEL LULA - PT - Item 7, deputado 

Dirceu Dalben, e o...? 

 

O SR. DIRCEU DALBEN - PL - Onze. 

 

A SRA. LECI BRANDÃO - PCdoB - Pela ordem, Sra. Presidente. 

 

A SRA. PRESIDENTE - PROFESSORA BEBEL LULA - PT - Pois não, deputada 

Leci Brandão. 

 

A SRA. LECI BRANDÃO - PCdoB - Por gentileza, o item 2, tá? Estou pedindo 

vista. 

 

A SRA. PRESIDENTE - PROFESSORA BEBEL LULA - PT - Vista do item 2 

da pauta, ok. Mais alguém para pedido de vista? 

 

O SR. VINÍCIUS CAMARINHA - PSB - Pela ordem, Sra. Presidente. 
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A SRA. PRESIDENTE - PROFESSORA BEBEL LULA - PT - Pois não, deputado 

Vinícius Camarinha. 

 

O SR. VINÍCIUS CAMARINHA - PSB - Vou pedir vista dos itens 14 e 16. 

 

A SRA. PRESIDENTE - PROFESSORA BEBEL LULA - PT - Itens 14 e 16. 

Olha, o pedido de vista pode ser feito tanto neste momento quanto antes da votação, então, 

se tiver necessidade, se algum deputado ou deputada quiser fazer o pedido de vista ao longo 

do trabalho, desde que não esteja em regime de votação, pode ser feito, ok? Isto posto, vou 

passar para o item 1 da pauta: Projeto de lei nº 391, de 2019, do deputado Vinícius 

Camarinha, estabelece normas gerais sobre segurança escolar. O relator é o deputado Gilmaci 

Santos, que tem um voto contrário ao projeto e à emenda apresentada pela Comissão de 

Constituição Justiça e Redação. Está mudo, Bruno! 

 

A SRA. VALERIA BOLSONARO - PSL - Pela ordem, presidente. 

 

A SRA. PRESIDENTE - PROFESSORA BEBEL LULA - PT - Pois não, deputada 

Valeria Bolsonaro. 

 

A SRA. VALERIA BOLSONARO - PSL - Eu poderia pedir vista desse item, do 

item 1? 

 

A SRA. PRESIDENTE - PROFESSORA BEBEL LULA - PT - Pode deputada. 

 

A SRA. VALERIA BOLSONARO - PSL - Por gentileza. 

 

A SRA. PRESIDENTE - PROFESSORA BEBEL LULA - PT - Já está concedido, 

é regimental o pedido de Vossa Excelência. O item 2 foi pedido vista. Item 3 da pauta: Projeto 

de lei nº 650, de 2019, da deputada Dra. Damaris Moura, inclui os conteúdos do programa 

Lions-Quest no currículo das escolas da rede estadual. O relator foi o deputado Bruno 

Ganem, que tem posição favorável. Em discussão. 

 

O SR. DANIEL JOSÉ - NOVO - Pela ordem, presidente. 
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A SRA. PRESIDENTE - PROFESSORA BEBEL LULA - PT - Pois não, deputado 

Daniel José, com a palavra. 

 

O SR. DANIEL JOSÉ - NOVO - Obrigado, presidente. Só para salientar mais uma 

vez que esse é um dos projetos que buscam incluir matérias na grade curricular, e, diante de 

todos esses projetos, por mais que eu tenha feito uma pesquisa... Eu pedi vista, na semana 

anterior, desse projeto e fiz uma pesquisa sobre o programa Lions-Quest, que é muito bom e 

tem indícios de trabalhar temas que são muito importantes para a realidade dos alunos, como 

a perspectiva de carreira, de vida no futuro e aspectos ligados à liderança. É um programa 

muito rico e tenho certeza de que tem um potencial muito grande para impactar positivamente 

a vida dos alunos quando implementado, mas eu simplesmente discordo da forma como o 

projeto foi apresentado pela deputada Damaris, por ser um projeto que propõe a inclusão de 

um conteúdo na grade curricular. 

Isso não é competência nossa, do Legislativo Estadual, e por mais que eu entenda que 

a gente está aqui avaliando o mérito, que a gente não está olhando para o aspecto de 

constitucionalidade, eu também não posso ignorar o fato de saber que esse projeto 

provavelmente será vetado, mas eu acredito que ele é um projeto bastante importante, e por 

isso eu vou entrar em contato com o gabinete da deputada Dra. Damaris, para tentar fazer a 

ponte com a Secretaria de Educação e sugerir que esse conteúdo seja incluído no Inova 

Educação, que é o programa do Governo do Estado de São Paulo que coloca alterações no 

currículo, de maneira que existam aulas não obrigatórias, aulas que os próprios diretores ou 

professores escolhem, de maneira a complementar a grade curricular dos alunos. 

Então, de repente, a inserção desse programa no Inova Educação poderia ser uma boa 

solução para a gente garantir que crianças e jovens do estado de São Paulo tenham acesso a 

esse programa, que é muito rico. Obrigado, presidente. 

 

A SRA. PRESIDENTE - PROFESSORA BEBEL LULA - PT - Eu quero fazer 

uso da palavra por uma razão: eu acho, deputado Daniel, que a gente tem que deixar a escola 

ter a sua autonomia pedagógica e curricular. O Inova, com todos os debates que eu enfrentei 

com o secretário da Educação, é um bom programa e tem o projeto de vida, portanto o Lions-

Quest vai nessa direção, então eu não acho nem que o senhor precise falar com o secretário 

da Educação, até porque isso, de certa maneira... Pode até ir, eu também vou e todos nós 

vamos, mas não por essa razão, e sim para ver como é que a gente deixa essa parte 
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diversificada do currículo mais rica, porque a parte diversificada nos permite ter a base 

nacional comum, que é aquela que todos têm que ter no currículo, e essa que permite fazer 

essa flexibilização. 

Então, por isso eu vou me postar contra – favorável, aliás –, porque eu acho que... 

Também conversei com a pessoa do Lions-Quest, e ela me explicou. O Bruno fez um belo 

relatório, e eu acho que dá conta de resolver. Isso não é impeditivo nenhum, mas só para 

opinar um pouco sobre essa questão do Lions-Quest, é isto. Mais alguém para fazer uso da 

palavra? 

 

A SRA. LECI BRANDÃO - PCdoB - Pela ordem, presidente. 

 

A SRA. PRESIDENTE - PROFESSORA BEBEL LULA - PT - Pois não, deputada 

Leci Brandão. 

 

A SRA. LECI BRANDÃO - PCdoB - Por gentileza, é que eu me atrasei aqui, mas 

queria pedir vista conjunta dos seguintes itens: 11, 12, 13, 14, 16 e 17. 

 

O SR. BRUNO GANEM - PODE - Questão de ordem, presidente. 

 

O SR. VINÍCIUS CAMARINHA - PSB - Pela ordem, presidente. 

 

A SRA. PRESIDENTE - PROFESSORA BEBEL LULA - PT - Só um instantinho, 

questão de ordem precede, vai lá Bruno. 

 

O SR. BRUNO GANEM - PODE - É que na verdade em dois momentos eu tentei 

ter a fala e eu queria ter registrado o meu voto em separado em favor do item 1, só quero aqui 

registrar, mas já passou. Eu estou tentando falar aqui, mas o meu microfone está sendo 

fechado sistematicamente, eu não sei se é o sistema ou o que é, mas eu abro e ele fecha. Eu 

queria, na verdade, poder falar, e a questão de ordem é mais no sentido de pedir aos técnicos 

que estão acompanhando, para verificar por que meu microfone abre e depois ele fecha. Na 

sequência eu gostaria de pedir a palavra, eu sei que tem outras pessoas na frente, mas eu 

queria só registrar isso para verificarem o meu microfone. 
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A SRA. PRESIDENTE - PROFESSORA BEBEL LULA - PT - Tá, eu já verifico 

isso para atender a questão ordem de Vossa Excelência. Então agora o deputado Vinícius 

Camarinha e depois, em seguida, Vossa Excelência. Por favor, eu pediria para a equipe 

técnica verificar o que está acontecendo com o microfone do deputado Bruno Ganem, porque 

ele vai fazer a fala e não consegue, está bom? Então, por favor, tá, obrigada. Com a palavra, 

deputado Vinícius Camarinha. 

 

O SR. VINÍCIUS CAMARINHA - PSB - Sra. Presidenta, bom dia, bom dia Srs. 

Deputados e Deputadas. Mais uma vez, é um prazer estar em uma comissão tão importante 

da Casa, com gente tão especial e preparada como Vossas Excelências. Queria dizer, Sra. 

Presidente, pela oportunidade, de um projeto de minha autoria que está em análise nesta 

Comissão. Todos se lembram do episódio de Suzano, uma tragédia em que vários alunos e 

professores foram assassinados, uma tragédia histórica para o nosso País. Desde então nós 

fizemos outro estudo de como poderíamos elaborar medidas de proteção as nossas escolas, 

ações orgânicas, efetivas, de inteligência, de apoio do Estado, de proteção as nossas escolas, 

as nossas crianças e aos nossos funcionários. 

Disso resultou um projeto de lei de normas gerais sobre a segurança escolar, que foi 

amplamente discutido na Comissão de Constituição e Justiça, inclusive com um substitutivo 

apresentado pela deputada Janaina Paschoal, a quem todos nós conhecemos pelo rigor a 

respeito da constitucionalidade, portanto, os vícios de constitucionalidade foram, em nosso 

entendimento, superados naquela comissão e o projeto foi ainda melhor aperfeiçoado. O 

projeto segue a esta Comissão, Sra. Presidente, e eu até falei com o deputado Gilmaci Santos, 

que apresentou um voto contrário apenas alegando uma inconstitucionalidade que, em meu 

entendimento, com todo o respeito ao deputado Gilmaci, não se sustenta, em razão dos 

debates que nós já fizemos na CCJ. O deputado Gilmaci ficou de examinar, e o deputado 

Bruno Ganem, me parece, tem um voto em separado, acredito que favorável. 

Considerando essa situação, Sra. Presidente, eu queria pedir à deputada Valeria 

Bolsonaro, que é uma professora experiente também, como V. Exa., para que, se pudesse, o 

Bruno Ganem expor o voto dele em separado, com a retirada do pedido de vista da deputada 

Valeria Bolsonaro e, caso ela se sinta contemplada, se sinta satisfeita, ela não mais pediria 

vista, e nós votaríamos o projeto nesta Comissão. É um pedido que eu faço a V. Exa., se 

regimentalmente for possível e se os colegas assim entenderem, Sra. Presidente. 
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A SRA. PRESIDENTE - PROFESSORA BEBEL LULA - PT - Deputado 

Vinícius, eu não tenho segurança disso que você está falando, eu vou ver exatamente o que 

eu posso fazer, mas eu faria o seguinte: nós ficaríamos então com o compromisso de pautar 

na próxima reunião novamente. 

 

A SRA. VALERIA BOLSONARO - PSL - Pela ordem, presidente. 

 

A SRA. PRESIDENTE - PROFESSORA BEBEL LULA - PT - Pois não, deputada 

Valeria Bolsonaro. 

 

A SRA. VALERIA BOLSONARO - PSL - Eu atenderia, sem problema nenhum, o 

pedido de retirada de vista, se o deputado Bruno Ganem quiser apresentar o voto em separado 

dele, para mim não tem o menor problema, eu retiro sim o pedido de vista. 

 

O SR. BRUNO GANEM - PODE - Pela ordem, presidente. 

 

A SRA. PRESIDENTE - PROFESSORA BEBEL LULA - PT - Pois não, deputado 

Bruno. 

 

O SR. BRUNO GANEM - PODE - Eu posso fazer a leitura do voto em separado? 

 

A SRA. PRESIDENTE - PROFESSORA BEBEL LULA - PT - Primeiro eu tenho 

que ver se regimentalmente eu posso fazer isso. O que me respondem? Só um instantinho, eu 

vou andando a pauta e eu volto nesse ponto, ok? Fica de “stand-by”. 

 

O SR. VINÍCIUS CAMARINHA - PSB - Muito obrigado, Sra. Presidente, muito 

obrigado deputada Valeria Bolsonaro. 

 

A SRA. PRESIDENTE - PROFESSORA BEBEL LULA - PT - Pode sim, pode 

ser feito isso sim, viu? 

 

O SR. VINÍCIUS CAMARINHA - PSB - Pode? 

 

A SRA. PRESIDENTE - PROFESSORA BEBEL LULA - PT - Pode. 
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A SRA. VALERIA BOLSONARO - PSL - Pela ordem, presidente. Eu retiro o 

pedido de vista para que o deputado Bruno Ganem apresente o voto em separado dele. 

 

A SRA. PRESIDENTE - PROFESSORA BEBEL LULA - PT - Está bom. Então 

nós estávamos em votação do Lions-Quest, nós vamos terminar a votação e voltar para o 

item 1 da pauta, ok? Vamos lá, mais alguém para debater o item 3 da pauta? Não? Em 

votação: como vota a deputada Valeria Bolsonaro no item 3? 

 

A SRA. VALERIA BOLSONARO - PSL - Favorável. 

 

A SRA. PRESIDENTE - PROFESSORA BEBEL LULA - PT - Ok. 

 

A SRA. VALERIA BOLSONARO - PSL - Favorável. 

 

A SRA. PRESIDENTE - PROFESSORA BEBEL LULA - PT - Ao item 3 da 

pauta. 

 

A SRA. VALERIA BOLSONARO - PSL - Isso, favorável. 

 

A SRA. PRESIDENTE - PROFESSORA BEBEL LULA - PT - Ok. Eu Professora 

Bebel, sou favorável. Como vota o deputado Vinícius Camarinha? 

 

O SR. VINÍCIUS CAMARINHA - PSB - Favorável, Sra. Presidente. 

 

A SRA. PRESIDENTE - PROFESSORA BEBEL LULA - PT - Como vota o 

deputado Mauro Bragato? 

 

O SR. MAURO BRAGATO - PSDB - Favorável, presidente. 

 

A SRA. PRESIDENTE - PROFESSORA BEBEL LULA - PT - Como vota o 

deputado Dirceu Dalben? 

 

O SR. DIRCEU DALBEN - PL - Acompanho o relator, favorável, presidente. 
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A SRA. PRESIDENTE - PROFESSORA BEBEL LULA - PT - Obrigada, 

deputado. Como vota o deputado Daniel José? 

 

O SR. DANIEL JOSÉ - NOVO - Como havia comentado antes, eu voto contra, por 

ser do mesmo perfil de outros projetos que eu já votei contra, mas mantenho o compromisso 

de apresentar o projeto e de falar com a deputada Damaris e com o secretário para tentar 

viabilizar. 

 

A SRA. PRESIDENTE - PROFESSORA BEBEL LULA - PT - Como vota o 

deputado Bruno Ganem? 

 

O SR. BRUNO GANEM - PODE - Favorável, presidente. 

 

A SRA. PRESIDENTE - PROFESSORA BEBEL LULA - PT -  Como vota o 

deputado Carlos Giannazi? 

 

O SR. CARLOS GIANNAZI - PSOL - Favorável, presidente. 

 

A SRA. PRESIDENTE - PROFESSORA BEBEL LULA - PT - Ah, eu não tinha 

visto o seu rosto, deputado. Como vota a deputada Leci Brandão? 

 

A SRA. LECI BRANDÃO - PCdoB - Favorável, presidente. 

 

A SRA. PRESIDENTE - PROFESSORA BEBEL LULA - PT - Deu quantos 

votos? Por oito votos a um... 

 

O SR. GILMACI SANTOS - REPUBLICANOS - Pela ordem, presidente. 

 

A SRA. PRESIDENTE - PROFESSORA BEBEL LULA - PT - Ah, você está aí, 

deputado Gilmaci? 

 

O SR. GILMACI SANTOS - REPUBLICANOS - Consegui conectar, deputada. 
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A SRA. PRESIDENTE - PROFESSORA BEBEL LULA - PT - Conseguiu, 

querido? Então vamos lá, o senhor acompanhou a votação até então? 

 

O SR. GILMACI SANTOS - REPUBLICANOS - Sim, eu voto favorável. 

 

A SRA. PRESIDENTE - PROFESSORA BEBEL LULA - PT - Vota favorável, 

então são nove votos a um contrário, ok? Foi aprovado, portanto, o item 3 da pauta. 

 

O SR. GILMACI SANTOS - REPUBLICANOS - Pela ordem, presidente. 

 

 A SRA. PRESIDENTE - PROFESSORA BEBEL LULA - PT - Pois não, Sr. 

Deputado. 

 

O SR. GILMACI SANTOS - REPUBLICANOS - Eu queria saber se já foi pedido 

vista em alguns itens que eu queria pedir vista. 

 

 A SRA. PRESIDENTE - PROFESSORA BEBEL LULA - PT - Já foi, Sr. 

Deputado. 

 

O SR. GILMACI SANTOS - REPUBLICANOS - Para os itens 13 e 15 já foi 

pedido? 

 

A SRA. PRESIDENTE - PROFESSORA BEBEL LULA - PT - Já, Sr. Deputado. 

 

O SR. GILMACI SANTOS - REPUBLICANOS - O item 13 e o item 15 já 

pediram... Também o item 12 e o item 17. 

 

A SRA. PRESIDENTE - PROFESSORA BEBEL LULA - PT - Itens 12 e 17, eu 

verificarei. O item 15 não foi, você quer pedir vista do item 15, deputado? 

 

O SR. GILMACI SANTOS - REPUBLICANOS - Sim, peço vista do item 15. Os 

itens 12, 13 e 17 já foram? 

 

A SRA. PRESIDENTE - PROFESSORA BEBEL LULA - PT - Já, esses já. 
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O SR. GILMACI SANTOS - REPUBLICANOS - E o item 16? 

 

A SRA. PRESIDENTE - PROFESSORA BEBEL LULA - PT - Já, deputado. 

 

O SR. GILMACI SANTOS - REPUBLICANOS - Muito obrigado, deputada. 

Obrigado pela atenção. 

 

A SRA. VALERIA BOLSONARO - PSL - Pela ordem, presidente. 

 

A SRA. PRESIDENTE - PROFESSORA BEBEL LULA - PT - Pois não, 

deputada. 

 

A SRA. VALERIA BOLSONARO - PSL - Só para tirar uma dúvida: para o item 2 

da pauta foi pedido vista? 

 

A SRA. PRESIDENTE - PROFESSORA BEBEL LULA - PT - Foi, pela deputada 

Leci Brandão. 

 

A SRA. VALERIA BOLSONARO - PSL - Eu gostaria de pedir vista conjunta, por 

gentileza. 

 

A SRA. PRESIDENTE - PROFESSORA BEBEL LULA - PT - É regimental, 

deputada. O item 1 da pauta é o Projeto de Lei nº 391, de 2019, do deputado Vinícius 

Camarinha, e estabelece normas gerais sobre segurança escolar. O relator foi o deputado 

Gilmaci Santos, contrário ao projeto e à emenda apresentada pela Comissão de Constituição, 

Justiça e Redação. Eu passo ao deputado Bruno Ganem, que tem um... Deputado? Bom, eu 

vou pôr em discussão e aí o senhor diz o que faz: em discussão. 

 

O SR. BRUNO GANEM - PODE - Pela ordem, presidente. 

 

A SRA. PRESIDENTE - PROFESSORA BEBEL LULA - PT - Pela ordem, 

deputado. 
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O SR. BRUNO GANEM - PODE - Gostaria de realizar a leitura do meu voto em 

separado. Vamos lá: Voto em separado ao Projeto de lei nº 391, de 2019. De autoria do 

deputado Vinícius Camarinha, o projeto em epígrafe versa a respeito de normas gerais sobre 

a segurança escolar. A propositura esteve em pauta nos dias correspondentes à 17ª e à 21ª 

Sessões Ordinárias (de 9 de abril a 15 de abril de 2019), nos termos regimentais, não tendo 

recebido emendas ou substitutivos. A seguir, a matéria foi encaminhada à Comissão de 

Constituição, Justiça e Redação, que se manifestou pela aprovação do projeto, com a emenda 

substitutiva apresentada pela nobre deputada Janaina Paschoal. 

A Emenda Substitutiva apresentada na Comissão de Constituição, Justiça e Redação 

altera o 4º artigo, tratando as nobres funções de zeladoria e vigilância como uma 

possibilidade, e não uma obrigatoriedade para o poder Executivo, visando sanar qualquer 

tipo de inconstitucionalidade. Na presente oportunidade, o projeto vem a esta Comissão de 

Educação e Cultura, cabendo-nos apreciá-lo quanto aos aspectos definidos no Art. 31, § 4º 

do Regimento Interno. 

O deputado proponente fundamenta o projeto evidenciando relevantes preocupações 

em torno da violência que vitima às escolas e demonstra a importância de o Poder Público 

garantir a segurança para que crianças e adolescentes possam frequentar suas escolas de 

forma tranquila e em um ambiente propício à aprendizagem, relembra o triste massacre da 

Escola Estadual Professor Raul Brasil, localizada no município de Suzano-SP, e que resultou 

na morte de pelo menos dez pessoas. 

Em que pese a manifestação contrária do nobre relator designado, vemo-nos 

compelidos a discordar das razões apresentadas. Entendemos ter o substitutivo sanado 

qualquer possibilidade de inconstitucionalidade, e, sendo o mérito de grande relevância, 

somos favoráveis à aprovação da propositura em análise. Diante o exposto, manifestamo-nos 

favoravelmente à aprovação do Projeto de lei nº 391, de 2019, bem como à emenda 

apresentada pela Comissão de Constituição, Justiça e Redação. Sala das Comissões, em 21 

de julho de 2020. 

 

A SRA. PRESIDENTE - PROFESSORA BEBEL LULA - PT - Bem, esse é o 

substitutivo de V. Exa. ao projeto, é isso, deputado Bruno Ganem? 

 

O SR. BRUNO GANEM - PODE - Isso, deputada. Presidente, a gente entende que 

esse projeto tem grande relevância. Eu entendo a preocupação do relator, mas também 

entendo que a deputada Janaina Paschoal deixou as coisas de uma maneira bastante segura 
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do ponto de vista jurídico e, considerando a importância do projeto, entendo que é muito 

importante aprovarmos nesta Comissão, para que ele possa ir ao Plenário e ser aprovado o 

quanto antes. 

 

A SRA. PRESIDENTE - PROFESSORA BEBEL LULA - PT - Mais algum 

deputado ou deputada quer fazer... 

 

O SR. VINÍCIUS CAMARINHA - PSB - Pela ordem, Sra. Presidenta. 

 

A SRA. PRESIDENTE - PROFESSORA BEBEL LULA - PT - Pois não, Sr. 

Deputado. 

 

O SR. VINÍCIUS CAMARINHA - PSB - Queria cumprimentar o deputado Bruno 

Ganem pelo voto, não é porque o projeto é de minha autoria, mas porque é um brilhante voto, 

que expõe com objetividade as razões do projeto. Eu penso que nós não temos tempo a perder, 

deputados e amigos. Até quando nós vamos aguardar outra tragédia em uma escola estadual? 

O Parlamento paulista precisa tomar providências, dentro das suas competências e das suas 

atribuições legais, e essa é uma das atribuições que nós estamos propondo: proteger a escola, 

proteger o aluno, proteger o funcionário. Isso nós temos no dia a dia, no cotidiano das nossas 

escolas estaduais e das nossas escolas municipais, não é apenas quando nós temos um caso 

relevante e triste que a grande imprensa noticia, essa é uma realidade, deputada Leci Brandão, 

no dia a dia das nossas escolas. 

Quem me fica mais próximo da área da Educação sabe como os pais, os professores 

e os funcionários sofrem com a violência no entorno da escola e com a violência dentro da 

escola, e o projeto embarca ações de proteção para obrigar o Estado, na vizinhança da escola, 

a ter uma proteção policial mais ampla, de inteligência, a ter conselhos dentro da escola que 

debatam a segurança dos alunos e dos funcionários permanentemente, a dar a oportunidade 

de a escola contratar não só seguranças privados, mas seguranças mesmo, poder usar o 

efetivo da Polícia Militar, os reservistas da Polícia Militar, os aposentados da Polícia Civil, 

como nas escolas privadas.  

Nas escolas privadas, Sra. Presidente, na portaria dessas escolas há segurança, não 

entra e sai qualquer pessoa, não entra e sai qualquer cidadão, há de se ter uma checagem 

dessa pessoa, há de se ter um segurança preparado para um episódio de dificuldade interna 

na escola, pois quem vai garantir a segurança dentro da escola em conflito mais agressivo? 
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Então são dessas ações que o projeto trata, e eu queria pedir aqui humildemente aos 

colegas, com todo o respeito ao deputado Gilmaci, que, em minha opinião, foi mal orientado 

nesse aspecto, mas assisto com toda razão o voto em separado do deputado Bruno Ganem. 

Esse é um grande passo que a Assembleia e esta Comissão darão para que nós aprovemos 

definitivamente esse projeto e façamos a nossa parte enquanto legisladores. Muito obrigado, 

Sra. Presidenta. 

 

A SRA. PRESIDENTE - PROFESSORA BEBEL LULA - PT - Bom, eu queria 

falar (Inaudível.) deputado, eu vou dar a palavra... Quem pediu pela ordem? 

 

O SR. DANIEL JOSÉ - NOVO - Eu pedi, mas eu posso esperar também, presidente. 

 

A SRA. PRESIDENTE - PROFESSORA BEBEL LULA - PT - Se inscreveu ou 

pediu pela ordem, meu bem? Se for pela ordem é você primeiro (Inaudível.). 

 

O SR. DANIEL JOSÉ - NOVO - Sim, obrigado, presidente. 

 

A SRA. PRESIDENTE - PROFESSORA BEBEL LULA - PT - Deixa eu falar 

primeiro, por que eu estava querendo falar? 

 

O SR. DANIEL JOSÉ - NOVO - Sim, presidente. 

 

A SRA. PRESIDENTE - PROFESSORA BEBEL LULA - PT - Olha, eu não vou 

votar contra, Vinícius, mas quero dizer que tenho dois ou três projetos desses rodando por aí 

que devem estar presos na Comissão de Constituição, Justiça e Redação, e é questão 

ideológica, simples assim. São projetos que preveem tudo isso que V. Exa. falou: prevê 

conselho, prevê a presença da comunidade, aliás, retoma, inclusive, o papel... não de um 

bedel, mas de uma pessoa que acompanha a entrada e a saída de alunos da escola, então prevê 

tudo isso aí.  

Eu vou votar favorável para ver melhorar, porque eu acredito que a questão referente 

à violência, seja ela a urbana que acaba entrando nas escolas, ou a própria violência de aluno 

para com professores, é algo que precisa ser devidamente pensado, porque nós professores 

entramos na escola hoje e não sabemos se vamos sair, e os pais às vezes mandam o aluno 



Verba Editorial Ltda. 

17 

 

para a escola e não sabem se ele vai voltar. Então, são questões que a gente tem que debater, 

e não só debater, mas ter projetos de lei. 

Então já vou mencionar o meu voto favorável ao substitutivo do deputado Bruno 

Ganem, que acaba reforçando o projeto de V. Exa., mas com essa observação: vamos parar 

um pouco de fazer perseguição com as pessoas e ler mais o que elas também propõe, não é 

porque eu sou do partido A ou B que eu não tenho boas propostas, eu tenho e precisa... Não 

estou desfazendo de V. Exa., deputado Vinícius Camarinha, mas precisa o senhor apresentar 

o projeto para que nós, que vivenciamos a escola pública, o vejamos aprovado, senão não 

aprova, porque eu sou do partido da oposição. Isso é muito ruim, e eu gostaria que o 

Parlamento de fato cumprisse um papel democrático, porque é isso, é expressar a democracia. 

Eu, por exemplo, estou me vendo obrigada, “obrigada” não, mas eu vou, talvez, 

discutir hoje, na bancada, sobre o projeto do Daniel José, porque eu acho que eu não tenho 

que amordaçá-lo, eu vou colocar o Daniel José para debater porque eu não concordo, mas ele 

tem que dizer por que ele quer o projeto dele. Acho e penso dessa forma, e seria muito ruim, 

como professora, não ter esse posicionamento. Eu vejo que tudo o que é meu não vai para 

lado nenhum, fica preso, talvez, se um dia eu sair da Alesp, coloquem lá “in memoriam”, 

porque acredito nisso. De qualquer forma, fica aí o registro da minha indignação, porque eu 

tenho um projeto exatamente igual ao seu que está preso na Comissão de Constituição, Justiça 

e Redação, e o seu projeto agora está aqui para ser votado, exatamente igual, mas tudo bem, 

a vida é dura. Vamos lá. 

 

O SR. DANIEL JOSÉ - NOVO - Pela ordem, presidente. 

 

A SRA. PRESIDENTE - PROFESSORA BEBEL LULA - PT - Pois não, deputado 

Daniel. 

 

O SR. DANIEL JOSÉ - NOVO - Obrigado, presidente. Eu fico feliz que exista este 

espaço para a gente discutir e também acredito que nenhuma ideia ou projeto que venha aqui 

à Comissão de Educação deva ser desconsiderado ou não ter o mérito de ser discutido, 

debatido e pesquisado. Não importa de quem venham os projetos, sempre existe, nesta 

Comissão de Educação, uma boa intenção para se avaliar tecnicamente o mérito dos projetos 

e também entender as motivações de quem os escreveu. Então, fico muito feliz de saber que 

a senhora tem abertura para discutir o projeto de minha autoria, assim como eu também, 
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quando chegar na pauta, terei o maior prazer de estudar e discutir o projeto de autoria de 

Vossa Excelência. 

Sobre o projeto do deputado Camarinha, eu acredito que a segurança nas escolas é de 

extrema importância, não só em casos extremos como o que aconteceu em Suzano no ano 

passado, mas também naquelas ocasiões e ocorrências, praticamente diárias, que vivemos na 

rede estadual de Educação, seja de vandalismo nas escolas, o que acontece com recorrência, 

seja de violência contra os professores, como mencionado pela Sra. Deputada Bebel, seja por 

quaisquer situações que venham a acontecer dentro das escolas. A violência nas escolas é um 

problema muito grande, reflexo da sociedade que a gente tem, que acaba impactando, e isso 

não sou nem eu que está falando, pois existem evidências de que a situação de violência nas 

escolas tem um impacto na aprendizagem. 

Então, sob quaisquer ângulos que nós observemos esse projeto, vemos que ele é de 

grande importância, entender qual é a melhor forma de combater a situação de violência nas 

escolas é muito importante. Então eu, quando vi o projeto do deputado Camarinha, já entendi 

que ele busca, de uma forma técnica, resolver esse problema, propondo soluções que de fato 

vão ao encontro daquilo que deveria ser feito para a redução da violência nas escolas. Claro 

que existe uma série de ações que poderiam ser feitas, mas essa proposta, que vem através 

desse projeto, eu acredito que vem em boa hora. 

Também fiquei reticente com relação ao ponto apresentado na Comissão de 

Constituição, Justiça e Redação pela deputada Janaina Paschoal, acho que foi muito 

oportuno, o que, pelo menos nesse momento, me dá segurança de entender que, ao 

aprovarmos esse projeto, ele tem grandes chances de ser sancionado, por cumprir com todos 

os aspectos constitucionais. Então eu quero dizer que, enfim, sou favorável ao projeto, projeto 

que talvez seja um dos que terá maior impacto na Educação neste ano que vivemos na 

Comissão de Educação – talvez até da Legislatura –, então quero parabenizar o autor, e o 

deputado Bruno Ganem pelo relatório. 

Eu entendo os pontos do deputado Gilmaci, mas entendo também que os pontos que 

faziam o projeto se tornar inconstitucional já foram trabalhados na Comissão de Constituição 

e Justiça. Muito obrigado, presidente. Parabenizar aí o Bruno Ganem e o autor do projeto, 

Vinícius Camarinha. 

 

A SRA. PRESIDENTE - PROFESSORA BEBEL LULA - PT - Mais alguém para 

debater o projeto? 

 



Verba Editorial Ltda. 

19 

 

O SR. DIRCEU DALBEN - PL - Sim, presidente, eu gostaria de fazer uns 

comentários, é possível? 

 

A SRA. PRESIDENTE - PROFESSORA BEBEL LULA - PT - Claro, deputado, 

pois não. 

 

O SR. DIRCEU DALBEN - PL - Quero também parabenizar o autor do projeto, o 

deputado Vinícius Camarinha, e parabenizar o relatório do deputado Bruno Ganem, muito 

esclarecedor, um relatório que vem complementar o bom relatório do deputado Gilmaci, 

mostrar que nesta Comissão o projeto é viável e que pode ser aprovado, e, depois, ser 

debatido em Plenário, onde, se tiver que ser melhorado e adequado, os 94 deputados terão a 

oportunidade de fazer isso. Mas quero aqui registrar o meu voto favorável ao relator Bruno 

Ganem e parabenizar a iniciativa do deputado Vinícius Camarinha e também da Presidência, 

deputada Bebel, que, pensando no tema, também tem aí um apanhado de projetos de sua 

autoria e de outros deputados. 

Queria até sugerir ao deputado Camarinha, que é o nosso coordenador, que faça uma 

análise nesses projetos que a deputada Bebel informou, para que possamos, nas próximas 

sessões, também aprová-los ou ao menos analisá-los, deputado Camarinha. Sei da sua postura 

democrática e suprapartidária aqui na Alesp e gostaria muito de solicitar a V. Exa. que 

pudesse colaborar e ver, no tema em que V. Exa. já elaborou esse projeto e sem prejuízo ao 

apreciá-lo e aprová-lo, para que nós possamos também analisar os demais. Parabéns, Bruno 

Ganem, pelo relatório sucinto, mas claro. Conte com o meu voto, deputado Camarinha. Muito 

obrigado, presidente. 

 

A SRA. PRESIDENTE - PROFESSORA BEBEL LULA - PT - Muito obrigada, 

deputado Dirceu Dalben. Mais alguém para fazer uso da palavra? Bom, em votação. Como 

vota a deputada Valeria Bolsonaro? 

 

A SRA. VALERIA BOLSONARO - PSL - Voto com o deputado Bruno Ganem, a 

favor do projeto. 

 

A SRA. PRESIDENTE - PROFESSORA BEBEL LULA - PT - Eu, Professora 

Bebel, voto com o substitutivo do deputado Bruno Ganem. Deputado Vinícius Camarinha, 

como vota Vossa Excelência? 
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O SR. VINÍCIUS CAMARINHA - PSB - Presidente, agradecendo a todos, eu voto 

com o parecer do deputado Bruno Ganem. 

 

A SRA. PRESIDENTE - PROFESSORA BEBEL LULA - PT - Como vota o 

deputado Mauro Bragato? 

 

O SR. MAURO BRAGATO - PSDB - Sra. Presidente, voto com o parecer do 

deputado Bruno Ganem. 

 

A SRA. PRESIDENTE - PROFESSORA BEBEL LULA - PT - Como vota o 

deputado Dirceu Dalben? 

 

O SR. DIRCEU DALBEN - PL - Acompanho o parecer do deputado Bruno Ganem 

e voto favorável ao projeto. 

 

A SRA. PRESIDENTE - PROFESSORA BEBEL LULA - PT - Muito obrigada, 

deputado. Como vota o deputado Gilmaci Santos? Cadê Gilmaci? Será que caiu de novo? 

Deputado Gilmaci Santos? Bom, depois eu volto. Como vota o deputado Daniel José?  

 

O SR. DANIEL JOSÉ - NOVO - Pela ordem, presidente. Eu voto favorável ao 

relatório do deputado Bruno Ganem. 

 

A SRA. PRESIDENTE - PROFESSORA BEBEL LULA - PT - Como vota o 

deputado Bruno Ganem? 

 

O SR. BRUNO GANEM - PODE - Voto favorável ao meu parecer, favorável ao 

projeto. 

 

A SRA. PRESIDENTE - PROFESSORA BEBEL LULA - PT - Como vota o 

deputado Carlos Giannazi? 

 

O SR. CARLOS GIANNAZI - PSOL - Sra. Presidente, eu voto de acordo com o 

parecer do deputado Bruno Ganem. 
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A SRA. PRESIDENTE - PROFESSORA BEBEL LULA - PT - Obrigada, 

Giannazi. Como vota a deputada Leci Brandão? 

 

A SRA. LECI BRANDÃO - PCdoB - Favorável ao parecer do deputado Bruno 

Ganem e favorável ao projeto. 

 

A SRA. PRESIDENTE - PROFESSORA BEBEL LULA - PT - Ok, obrigada 

deputada Leci Brandão. Eu pergunto ainda: o deputado Gilmaci Santos está me ouvindo? 

Deputado? Não. Nove votos favoráveis. Bom agora nós vamos... 

 

O SR. VINÍCIUS CAMARINHA - PSB - Pela ordem, Sra. Presidenta. 

 

A SRA. PRESIDENTE - PROFESSORA BEBEL LULA - PT - Pois não, Sr. 

Deputado? 

 

O SR. VINÍCIUS CAMARINHA - PSB - Presidenta, eu queria, rapidamente, 

agradecer a Comissão e a todos os deputados pela confiança, pelo compromisso com o 

projeto e por entenderem a necessidade. Esse projeto, presidenta, foi um projeto amplamente 

debatido, não andou rápido, não andou da forma com que todos nós gostaríamos, com toda a 

agilidade, demandou muito debate político na CCJ, muita articulação com os colegas, 

superação ideológica, superação técnica-jurídica, e ele está nessa fase por razão do trabalho 

que nós executamos, pois nos empenhamos para que isso acontecesse. 

Eu não sabia que V. Exa. tinha um projeto, como disse, igual, parecido ou semelhante, 

mas caso realmente seja, e eu acredito em V. Exa., queria convidá-la a ser signatária comigo 

junto a esse projeto, se assim V. Exa. entender e se assim regimentalmente for possível. 

Queria que V. Exa. se somasse a mim, de minha parte não há qualquer vaidade em relação a 

isso, muito pelo contrário. Vossa Excelência é uma autoridade no assunto como presidente 

do maior sindicato de professores, se não me engano, da América Latina, e seria muito bem-

vinda. Se a senhora puder estar conosco nesse projeto, ou aglutinar o projeto de V. Exa. ao 

nosso, será muito bem-vinda, eu faço aqui com muito gosto, se isso for regimentalmente 

possível. Encerro aqui, Sra. Presidenta, agradecendo a esta Comissão. 

 

A SRA. PRESIDENTE - PROFESSORA BEBEL LULA - PT - Agradeço... 
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O SR. BRUNO GANEM - PODE - Pela ordem, presidente. 

 

A SRA. PRESIDENTE - PROFESSORA BEBEL LULA - PT - Eu só vou terminar 

de falar com o deputado Vinícius Camarinha e já passo a palavra para você, Bruno, tudo bem, 

querido? Eu agradeço, deputado, e levanto e mostro para o senhor, está bom? O senhor 

também tem que ficar certo de que é exatamente igual, porque também a gente... Então 

mostro e acho que tem algumas coisas que... Ficaria, sim, muito honrada de assinar junto 

com V. Exa. um projeto em que eu acredito. Acho que é uma forma de ter um início, pelo 

menos, de segurança nas escolas. A gente sabe que tem muita coisa a ser feita, mas o começar 

é sempre importante. Muito obrigada, deputado. 

Com a palavra, deputado Bruno Ganem. Ué, parou? Deputado? Congelou? Será que 

caiu o dele ou o meu? Deputado Bruno Ganem? Ele congelou. 

 

O SR. VINÍCIUS CAMARINHA - PSB - Pela ordem, Sra. Presidente. 

 

A SRA. PRESIDENTE - PROFESSORA BEBEL LULA - PT - Pois não. 

 

O SR. VINÍCIUS CAMARINHA - PSB - O deputado Bruno Ganem deve estar em 

trânsito, está no veículo, e deve ter oscilado o sinal. E, até pela oportunidade, reiterar aqui 

meus agradecimentos ao voto do parecer do deputado Bruno Ganem, o voto em separado, 

pela clareza e objetividade com que expôs aqui as razões do projeto. Eu acho, presidenta, que 

nós não podemos esperar outra tragédia para que a Assembleia volte a se debruçar novamente 

sobre esse tema, não dá mais, é urgente! Não é só porque um tema relevante vai à grande 

imprensa que nós devemos tomar as devidas ações, ao contrário, essas violências ocorrem no 

dia a dia das escolas, nós sabemos disso, são violências de todos os tipos. Então, acho que é 

um grande avanço, um grande passo que nós estamos dando, no sentido de ajudarmos à 

Educação do nosso estado de São Paulo. Era isso, Sra. Presidenta. 

 

A SRA. PRESIDENTE - PROFESSORA BEBEL LULA - PT - Deixa eu só fazer 

um anúncio formal, porque precisa, para a secretaria, para que não tenhamos dúvidas com 

relação ao procedimento e as nossas ações neste momento. Só para dizer o seguinte: foram 

nove votos no relatório em separado, é isso que tem que ser dito para poder registrar aí na 

secretaria, ok? Só para não ter nenhuma dúvida. Bruno? Deputado Bruno? 
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O SR. BRUNO GANEM - PODE - Voltei. 

 

A SRA. PRESIDENTE - PROFESSORA BEBEL LULA - PT - Voltou, ok. Só 

que você precisa aparecer. 

 

O SR. BRUNO GANEM - PODE - Eu estou aqui. Presidente, eu vou falar bem 

rapidinho aqui: na verdade eu descobri o porquê meu microfone estava caindo, foi justamente 

por isso que eu não consegui apresentar o meu voto em separado naquele momento. A minha 

internet está oscilando bastante, eu estou aqui na estrada, e toda vez que oscila o meu 

microfone cai. 

Eu queria só agradecer o apoio dos nossos amigos aqui da Comissão ao meu voto em 

separado e parabenizar mais uma vez o deputado Vinícius Camarinha pelo brilhante projeto. 

Sobre as iniciativas que vão nessa direção aqui na Casa, como a Professora Bebel relatou, eu 

acho que o fundamental é a gente poder unir forças em prol dos nossos jovens, das nossas 

crianças. Só isso, obrigado. 

 

A SRA. PRESIDENTE - PROFESSORA BEBEL LULA - PT - Obrigada, Bruno. 

Agora nós vamos passar para o item 4 da pauta. Eu não tive oportunidade de ver... O Projeto 

Amicão eu pedi vista e já devolvi. Eu vou pedir vista nesse item 4 da pauta, que não foi 

aprovado, estou pedindo vista dele. Eu não estou vendo nada de ideologia... 

 

A SRA. VALERIA BOLSONARO - PSL - Pela ordem, presidente. 

 

A SRA. PRESIDENTE - PROFESSORA BEBEL LULA - PT - Pois não, vai pedir 

comigo deputada Valeria? Pode falar, deputada. 

 

A SRA. VALERIA BOLSONARO - PSL - A senhora está pedindo vistas do item 

4? 

 

A SRA. PRESIDENTE - PROFESSORA BEBEL LULA - PT - Sim, deputada. 

 

A SRA. VALERIA BOLSONARO - PSL - Eu gostaria de pedir conjunta. 
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A SRA. PRESIDENTE - PROFESSORA BEBEL LULA - PT - Ok, deputada. 

 

A SRA. VALERIA BOLSONARO - PSL - Obrigada. 

 

A SRA. PRESIDENTE - PROFESSORA BEBEL LULA - PT - Não há de quê, 

deputada. O Projeto de lei nº 853, de 2019, da deputada Leticia Aguiar e do deputado 

Delegado Bruno Lima, institui o Projeto Amicão. O relator foi o deputado Bruno Ganem, 

que tem parecer favorável. Eu só queria, rapidamente, falar desse projeto: eu pedi vista, mas 

disse: “Olha, eu vou pedir vista, mas não vou segurar”, e de fato não segurei. Li e achei um 

grande projeto, belíssimo projeto, e vou votar favorável a ele. Então, em discussão. Em 

votação: como vota a deputada Valeria Bolsonaro? Como vota Valeria Bolsonaro? 

(inaudível) Eu, Professora Bebel, nesta Presidência, sou favorável. Deputado Vinícius 

Camarinha, como vota? 

 

O SR. VINÍCIUS CAMARINHA - PSB - Voto sim, Sra. Presidente. 

 

A SRA. PRESIDENTE - PROFESSORA BEBEL LULA - PT - Como vota o 

deputado Mauro Bragato? 

 

O SR. MAURO BRAGATO - PSDB - Sim, presidente. 

 

A SRA. PRESIDENTE - PROFESSORA BEBEL LULA - PT - Como vota o 

deputado Dirceu Dalben? 

 

O SR. DIRCEU DALBEN - PL - Acompanho o relator, voto favorável. 

 

A SRA. PRESIDENTE - PROFESSORA BEBEL LULA - PT - Deputado Gilmaci 

Santos – não está logado, falaram para mim. Deputado Daniel José. 

 

O SR. DANIEL JOSÉ - NOVO - Da mesma forma como em projetos de 

perspectivas semelhante eu tenho votado contrário, voto contrário agora, mas também 

entrarei em contato com os autores para a gente tentar adequar uma forma para que o projeto 

fique melhor, de fato. Obrigado. 
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A SRA. PRESIDENTE - PROFESSORA BEBEL LULA - PT - Como vota o 

deputado Bruno Ganem? 

 

O SR. BRUNO GANEM - PODE - Presidente, eu voto favorável. 

 

A SRA. PRESIDENTE - PROFESSORA BEBEL LULA - PT - Como vota o 

deputado Carlos Giannazi? 

 

O SR. CARLOS GIANNAZI - PSOL - Sra. Presidente, eu voto favorável. 

 

A SRA. PRESIDENTE - PROFESSORA BEBEL LULA - PT - Como vota a 

deputada Leci Brandão? 

 

A SRA. LECI BRANDÃO - PCdoB - Voto favorável, presidente. 

 

A SRA. PRESIDENTE - PROFESSORA BEBEL LULA - PT - Com oito votos a 

um, o projeto foi aprovado. 

 

A SRA. LECI BRANDÃO - PCdoB - Pela ordem, presidente. 

 

A SRA. PRESIDENTE - PROFESSORA BEBEL LULA - PT - Pois não, deputada 

Leci. 

 

A SRA. LECI BRANDÃO - PCdoB - Eu poderia pedir vista conjunta do item 15? 

Porque o deputado Gilmaci chegou depois e pediu vista desse projeto, e eu estou pedindo 

vista conjunta. 

 

A SRA. PRESIDENTE - PROFESSORA BEBEL LULA - PT - É regimental, 

deputada, a gente coloca vista conjunta. Item 6 da pauta: Projeto de lei nº 1.000, de 2019, do 

deputado Campos Machado, cria o Cartão de Saúde Digital no âmbito dos estabelecimentos 

de ensino público e privado. O relator foi o deputado Dirceu Dalben, que emitiu parecer 

favorável. Em discussão. Em votação. Como vota a deputada Valeria Bolsonaro? 

 

A SRA. VALERIA BOLSONARO - PSL - Voto favorável. 
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A SRA. PRESIDENTE - PROFESSORA BEBEL LULA - PT - Eu não vi o rosto 

da senhora, deputada? 

 

A SRA. VALERIA BOLSONARO - PSL - Olha eu aqui, está vendo? 

 

A SRA. PRESIDENTE - PROFESSORA BEBEL LULA - PT - Não estou, estou 

vendo o Bruno (Inaudível.). Outra hora a senhora aparece para a gente confirmar. Eu, 

Professora Bebel, nesta Presidência, favorável. Como vota o deputado Vinícius Camarinha? 

 

O SR. VINÍCIUS CAMARINHA - PSB - Favorável, Sra. Presidente. 

 

A SRA. PRESIDENTE - PROFESSORA BEBEL LULA - PT - Como vota o 

deputado Mauro Bragato? 

 

O SR. MAURO BRAGATO - PSDB - Favorável, presidente. 

 

A SRA. PRESIDENTE - PROFESSORA BEBEL LULA - PT - Como vota o 

deputado Dirceu Dalben? 

 

O SR. DIRCEU DALBEN - PL - Favorável, presidente. 

 

A SRA. PRESIDENTE - PROFESSORA BEBEL LULA - PT - Como vota o 

deputado Daniel José? 

 

O SR. DANIEL JOSÉ - NOVO - Favorável, presidente. 

 

A SRA. PRESIDENTE - PROFESSORA BEBEL LULA - PT - Como vota o 

deputado Bruno Ganem? 

 

O SR. BRUNO GANEM - PODE - Favorável, presidente. 

 

A SRA. PRESIDENTE - PROFESSORA BEBEL LULA - PT - Obrigada, Bruno. 

Como vota o deputado Carlos Giannazi? 
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O SR. CARLOS GIANNAZI - PSOL - Favorável, Sra. Presidente. 

 

A SRA. PRESIDENTE - PROFESSORA BEBEL LULA - PT - “Senhora” está 

muito senhoril. Como vota a deputada Leci Brandão? 

 

A SRA. LECI BRANDÃO - PCdoB - Favorável, presidente. 

 

A SRA. PRESIDENTE - PROFESSORA BEBEL LULA - PT - Ok. Por oito votos 

foi aprovado o parecer emitido pelo deputado Dirceu Dalben ao projeto do deputado Campos 

Machado. Agora nós vamos para o item 7 da pauta. 

 

A SRA. VALERIA BOLSONARO - PSL - Pela ordem, presidente, está me vendo 

agora? 

 

A SRA. PRESIDENTE - PROFESSORA BEBEL LULA - PT - Deixa eu ver... 

Não vejo você, Valeria. Tem algum problema com a sua câmera. 

 

A SRA. VALERIA BOLSONARO - PSL - Ai meu Deus do céu, vou sair e vou 

entrar de novo para ver se dá certo. 

 

A SRA. PRESIDENTE - PROFESSORA BEBEL LULA - PT - Isso. 

 

A SRA. VALERIA BOLSONARO - PSL - Vou entrar de novo. 

 

A SRA. PRESIDENTE - PROFESSORA BEBEL LULA - PT - Esse aqui foi 

pedido vista, o Daniel José pediu – não era esse que estava com aquela... Que tinha que fazer 

oito também? Oito também. Nós vamos agora fazer uma votação, que é a chamada votação 

(Inaudível.), aliás, agora são as conclusivas. 

Alerto aos Srs. Deputados e Deputadas que esta propositura recebeu voto favorável 

com a emenda supressiva da Comissão de Constituição, Justiça e Redação. O item 8 é uma 

moção, com substitutivo apresentado pela relatora, uma proposição conclusiva, que não vai 

à deliberação da Casa. Eu vou ler a pauta então, da deputada Márcia Lia, que é uma 

conclusiva: aplaude o projeto sobre diversidade cultural em educação sexual coordenado pela 

https://www.al.sp.gov.br/propositura/?id=1000310031
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Prof.ª Meg Roganti e ministrado pela mestranda Patrícia Soares na Escola Estadual Dr. 

Alberto Alves Rollo, em Américo Brasiliense. A relatora foi a deputada Leci Brandão, 

favorável à propositura na forma do substitutivo ora apresentado conclusivamente. Em 

discussão. 

 

O SR. DANIEL JOSÉ - NOVO - Pela ordem, presidente. 

 

A SRA. PRESIDENTE - PROFESSORA BEBEL LULA - PT - Pois não, deputado 

Daniel José. 

 

O SR. DANIEL JOSÉ - NOVO - Só para checar se ninguém pediu vista desse 

projeto, desse item. 

 

A SRA. PRESIDENTE - PROFESSORA BEBEL LULA - PT - Ninguém pediu. 

 

O SR. DANIEL JOSÉ - NOVO - Porque, se não me engano, alguém tinha pedido, 

não? 

 

A SRA. PRESIDENTE - PROFESSORA BEBEL LULA - PT - Ninguém pediu. 

 

O SR. DANIEL JOSÉ - NOVO - Ninguém pediu? 

 

A SRA. PRESIDENTE - PROFESSORA BEBEL LULA - PT - (inaudível) 

entendeu? 

 

O SR. DANIEL JOSÉ - NOVO - Entendi. Então, discutindo o item dessa 

proposição, eu não conheço o projeto que foi desempenhado pelas pessoas que estão aqui 

para receber a moção de aplausos, a Prof.ª Meg Roganti e a mestranda Patrícia Soares, então, 

por esse motivo, por não conhecer o conteúdo do curso em maiores detalhes, eu vou me 

abster da minha votação. Só para justificar, eu tentei fazer uma pesquisa e coloquei também 

uma equipe para pesquisar sobre isso, mas eles não encontraram informações sobre o curso 

ministrado, então eu vou me abster na votação. Obrigado, presidente. 

 

A SRA. LECI BRANDÃO - PCdoB - Pela ordem, presidente. 

https://www.al.sp.gov.br/propositura/?id=1000310031
https://www.al.sp.gov.br/propositura/?id=1000310031
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A SRA. PRESIDENTE - PROFESSORA BEBEL LULA - PT - Só um instantinho, 

deixa eu só responder, deputada Leci, para o Daniel. A deputada Valeria Bolsonaro havia 

pedido vista e voltou para a pauta. Agora a deputada Leci Brandão quer fazer (Inaudível.), 

por favor, deputada, com a palavra. 

 

A SRA. LECI BRANDÃO - PCdoB - É só para explicar para o nobre deputado 

Daniel que no próprio projeto dela tem lá a justificativa, apenas isso. 

 

A SRA. PRESIDENTE - PROFESSORA BEBEL LULA - PT - Está bom. 

 

A SRA. LECI BRANDÃO - PCdoB - No projeto da deputada Márcia Lia. 

 

A SRA. PRESIDENTE - PROFESSORA BEBEL LULA - PT - Mais algum 

deputado ou deputada quer debater a moção? Não? Em votação. Como vota a deputada 

Valeria Bolsonaro? Agora não aparece nem a voz da Valeria! Como vota a deputada Valeria 

Bolsonaro?  Eu, Professora Bebel, sou favorável. Deputado Vinícius Camarinha, como vota? 

 

O SR. VINÍCIUS CAMARINHA - PSB - Favorável, Sra. Presidente. 

 

A SRA. PRESIDENTE - PROFESSORA BEBEL LULA - PT - Tá, apareceu o 

rosto. Como vota o deputado Mauro Bragato? 

 

O SR. MAURO BRAGATO - PSDB - Voto sim, presidente. 

 

A SRA. PRESIDENTE - PROFESSORA BEBEL LULA - PT - Como vota o 

deputado Dirceu Dalben? 

 

O SR. DIRCEU DALBEN - PL - Favorável, presidente. 

 

A SRA. PRESIDENTE - PROFESSORA BEBEL LULA - PT - Como vota o 

deputado Daniel José? 

 

O SR. DANIEL JOSÉ - NOVO - Abstenção, presidente. 
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A SRA. PRESIDENTE - PROFESSORA BEBEL LULA - PT - Abstém. Como 

vota... Ah, espera aí, tem uma informação aqui. Eu acho que a Comissão tem que me informar 

direito: ela pediu vista agora? Porque lá atrás ela já tinha pedido vista, é isso? Vocês têm que 

me dar essa informação. Ah, lá atrás, então tá. Como vota o deputado Bruno Ganem? 

Deputado Bruno Ganem, como vota? O Bruno está andando, então deve ter... Como vota o 

deputado Carlos Giannazi? O Giannazi também estava andando no carro. Como vota o 

deputado Carlos Giannazi? Como vota a deputada Leci Brandão? 

 

A SRA. LECI BRANDÃO - PCdoB - Favorável. 

 

A SRA. PRESIDENTE - PROFESSORA BEBEL LULA - PT - Favorável. Cinco 

com uma abstenção, tem quórum, portanto... A deputada Valeria reconectou-se. Por favor, 

deputada, como vota Vossa Excelência? Deputada Valeria Bolsonaro? Hoje está ruim para o 

lado de lá, hein? Tem dia que sou eu que estou aqui ruim. 

 

O SR. VINÍCIUS CAMARINHA - PSB - Pela ordem, Sra. Presidente. 

 

A SRA. PRESIDENTE - PROFESSORA BEBEL LULA - PT - Pois não, querido. 

 

O SR. VINÍCIUS CAMARINHA - PSB - Enquanto a deputada Valeria se conecta, 

eu gostaria de pedir a V. Exa., eu tenho acompanhado a pauta da reunião pelo áudio e gostaria 

de pedir para a assessoria de V. Exa., se puder, para encaminhar aqui no bate-papo a pauta 

da reunião para eu acompanhar aqui com mais precisão, Sra. Presidenta. Muito obrigado. Se 

puder enviar no chat aqui, eu agradeço, Sra. Presidenta. 

 

A SRA. PRESIDENTE - PROFESSORA BEBEL LULA - PT - Está bom 

(Inaudível.) o pedido do deputado Vinícius Camarinha, né? Da secretaria? Que ele 

acompanha pelo áudio as discussões e ele quer ter acesso ao áudio, é isso, deputado? 

 

O SR. VINÍCIUS CAMARINHA - PSB - Eu gostaria de ter acesso à pauta, Sra. 

Presidenta, a pauta dos projetos que nós estamos votando. 
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A SRA. PRESIDENTE - PROFESSORA BEBEL LULA - PT - Ah, a pauta! 

Desculpe, deputado. Está bom – à pauta ele quer ter acesso. 

 

O SR. VINÍCIUS CAMARINHA - PSB - A pauta, é. 

 

A SRA. PRESIDENTE - PROFESSORA BEBEL LULA - PT - O senhor não 

recebeu em casa, deputado? 

 

O SR. VINÍCIUS CAMARINHA - PSB - Excelência, como eu sou suplente, eu não 

recebo, então, se alguém puder me enviar no bate-papo aqui do chat, ou se puder me enviar 

pelo WhatsApp, eu agradeço. 

 

O SR. DANIEL JOSÉ - NOVO - É, pelo WhatsApp, eu vou tentar aqui enviar. 

(Inaudível.) 

 

A SRA. PRESIDENTE - PROFESSORA BEBEL LULA - PT - O Daniel vai fazer 

o papel do nosso secretário, está bom, Daniel? 

 

O SR. VINÍCIUS CAMARINHA - PSB - Muito obrigado, Sra. Presidenta, muito 

obrigado. 

 

A SRA. PRESIDENTE - PROFESSORA BEBEL LULA - PT - Obrigada, bem. 

Assim você acompanha, porque é ruim não acompanhar pela pauta. 

 

A SRA. VALERIA BOLSONARO - PSL - Pela ordem, presidente. 

 

A SRA. PRESIDENTE - PROFESSORA BEBEL LULA - PT - Pois não, deputada 

Valeria, como vota? 

 

A SRA. VALERIA BOLSONARO - PSL - Eu só queria saber qual projeto estamos 

votando. 
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A SRA. PRESIDENTE - PROFESSORA BEBEL LULA - PT - Nós estamos no 

item 8 da pauta, deputada. O item 8 da pauta é uma moção que a senhora havia pedido vista 

lá atrás e que voltou para a pauta agora, é isso. 

 

A SRA. VALERIA BOLSONARO - PSL - É a moção oito? Deixa eu só achar aqui, 

porque eu estava desconectada. (Vozes sobrepostas.) 

Ah tá, já achei aqui. Eu sou contra. 

 

A SRA. PRESIDENTE - PROFESSORA BEBEL LULA - PT - Então tá, deixa eu 

anunciar agora. 

 

O SR. VINÍCIUS CAMARINHA - PSB - Pela ordem, Sra. Presidenta. 

 

A SRA. PRESIDENTE - PROFESSORA BEBEL LULA - PT - Pois não, deputado 

Vinícius Camarinha. 

 

O SR. VINÍCIUS CAMARINHA - PSB - A moção é o item nº 8? 

 

A SRA. PRESIDENTE - PROFESSORA BEBEL LULA - PT - Sim senhor. 

 

O SR. VINÍCIUS CAMARINHA - PSB - É possível a alteração de voto, Sra. 

Presidenta? 

 

A SRA. PRESIDENTE - PROFESSORA BEBEL LULA - PT - Sim. 

 

O SR. VINÍCIUS CAMARINHA - PSB - Eu gostaria de me abster. 

 

A SRA. PRESIDENTE - PROFESSORA BEBEL LULA - PT - Abstém. Então 

quantos votos favoráveis? Olha, então ficou assim: foram quatro votos favoráveis, duas 

abstenções e um contra. Então venceu por quatro votos. Bom, está aprovado por quatro votos 

favoráveis, duas abstenções e um contra, claro? Ok. 

Item 9 da pauta. Moção nº 86, de 2020, da deputada Márcia Lia, conclusiva, apela ao 

Sr. Reitor da Pontifícia Universidade Católica de Campinas, Prof. Dr. Germano Rigacci 

Júnior, para que avalie antecipar a colação de grau dos alunos da 50ª turma de medicina, 
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devidamente matriculados no 12º período e que tenham completado 75% do estágio 

curricular obrigatório do curso. O relator foi o deputado Giannazi, favorável 

conclusivamente. Em discussão. 

 

O SR. DANIEL JOSÉ - NOVO - Pela ordem, presidente. Desculpa (inaudível). É 

só porque eu não conheço muito bem a realidade de Campinas, de repente seria interessante 

ouvir a deputada Valeria Bolsonaro, que é da região, ou caso a deputada também não queira 

discutir o projeto, enfim, eu seguiria a votação da deputada. 

 

A SRA. PRESIDENTE - PROFESSORA BEBEL LULA - PT - Deputada, a 

senhora... 

 

A SRA. VALERIA BOLSONARO - PSL - Pela ordem, presidente. 

 

A SRA. PRESIDENTE - PROFESSORA BEBEL LULA - PT - Pois não, deputada 

Valeria Bolsonaro. 

 

A SRA. VALERIA BOLSONARO - PSL - Eu não entendo o motivo do pedido de 

adiantamento, mas acredito que seja por conta da Covid-19. Muitas universidades fizeram 

esse pedido, mas, na minha visão, eu sou absolutamente contra. Acho que não existe 

necessidade nenhuma de você adiantar, até porque, falando em medicina, eu acho que têm 

que ser cumprida todas as regras. Campinas não está em uma situação difícil, apesar de lá 

nós termos um problema político muito grave. Eu vou votar contra essa moção, porque 

estamos com um problema político grave em Campinas, então não tem cabimento esse 

pedido. 

 

A SRA. PRESIDENTE - PROFESSORA BEBEL LULA - PT - Ok. Mais alguém 

para debater a moção? 

 

O SR. VINÍCIUS CAMARINHA - PSB - Pela ordem, Sra. Presidenta. 

 

A SRA. PRESIDENTE - PROFESSORA BEBEL LULA - PT - Pois não, deputado 

Vinícius Camarinha. 
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O SR. VINÍCIUS CAMARINHA - PSB - Presidenta, pelo que eu entendi, o apelo 

da nobre deputada Márcia Lia, por quem eu tenho o maior respeito, é para que os alunos 

possam, em completando 75% do estágio curricular obrigatório, ter o título de médico 

outorgado pela Unicamp e, consecutivamente, autorização para exercer a medicina. Aqui nós 

temos um problema, porque o Conselho Regional de Medicina teria que outorgar também a 

autorização. 

Então, considerando a complexidade e a fala da deputada Valeria Bolsonaro, eu 

entendo também que, tratando-se de vidas humanas, nós não estamos tendo colapso, pelo 

menos ao que chega ao meu conhecimento, de falta de profissionais da Saúde, para chegar 

ao ponto de anteciparmos a formação dos alunos. Eu também entendo que esse – data vênia 

à deputada Márcia Lia – esse apelo não deve ser encaminhado à Universidade Católica de 

Campinas – não é Unicamp, é Universidade Católica de Campinas. Era isso, presidente. 

 

O SR. DANIEL JOSÉ - NOVO - Pela ordem, presidente. 

 

A SRA. PRESIDENTE - PROFESSORA BEBEL LULA - PT - Eu vou passar a 

palavra... Quem pediu pela ordem? Daniel, foi você? 

 

O SR. DANIEL JOSÉ - NOVO - Foi, presidente. 

 

A SRA. PRESIDENTE - PROFESSORA BEBEL LULA - PT - Fala e depois eu 

falo, então. Pode ir, querido, vai lá. 

 

O SR. DANIEL JOSÉ - NOVO - Não, só para agradecer a explicação da deputada 

Valeria Bolsonaro, que é mais ciente e bem ativa na região de Campinas, e os esclarecimentos 

foram bons, muito bons, então vou acompanhar o voto aqui da deputada Valeria Bolsonaro. 

Eu entendo também os mesmos problemas aí no encaminhamento dessa moção. Obrigado. 

 

A SRA. PRESIDENTE - PROFESSORA BEBEL LULA - PT - Bom, eu quero 

colocar alguns elementos. Um elemento que eu quero colocar é o seguinte: o Conselho 

Nacional de Educação editou norma já com relação a isto, quer dizer, não é invenção da 

universidade, da PUC de Campinas, foi o Conselho Nacional de Educação. E aqui está dito 

“75% de estágio curricular”, o que significa que esses estudantes de medicina já estão em 
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estágio, eles não estão só tendo aulas teóricas – se fosse só teórico, até eu teria medo. Então, 

nesse sentido, eu acho bastante pertinente, sobretudo neste momento de coronavírus.  

Colapso nós estamos tendo, sim, deputado Vinícius Camarinha, Piracicaba está 

mandando gente para São Paulo, porque não têm onde ficar as pessoas que estão doentes. 

Então eu acho que a gente tem que fazer o debate casado, porque nós estamos precisando de 

médicos, nós estamos precisando de gente que atue na Saúde. Nesse sentido, eu quero votar 

favorável, vou votar favorável, fosse a deputada Márcia Lia ou qualquer um dos deputados 

que apresentasse essa moção, por quê? Porque o Conselho Nacional já regulou, tem isso. O 

Conselho Nacional é o que rege sobre as diretrizes nacionais dos cursos de formação, desde 

a educação básica até a pós-graduação. Então, acho que nós vamos dizer não aqui para uma 

coisa que já está regulada (Inaudível.) favorável. 

 

O SR. DANIEL JOSÉ - NOVO - Pela ordem, presidente. 

 

A SRA. PRESIDENTE - PROFESSORA BEBEL LULA - PT - Pois não, querido. 

 

O SR. DANIEL JOSÉ - NOVO - Como ainda está em discussão, e eu não estou com 

essa informação do Conselho Nacional de Medicina, que eu acho que é uma informação 

bastante importante... 

 

A SRA. PRESIDENTE - PROFESSORA BEBEL LULA - PT - Não, é o Conselho 

Nacional de Educação. 

 

O SR. DANIEL JOSÉ - NOVO - Isso, de Educação, me desculpa, eu me confundi. 

Eu gostaria de pedir vista do projeto, se ainda couber. 

 

A SRA. PRESIDENTE - PROFESSORA BEBEL LULA - PT - Daniel pede vista. 

 

O SR. DANIEL JOSÉ - NOVO - Desculpem por só pedir vista agora, mas é que é 

uma informação nova. 

 

A SRA. PRESIDENTE - PROFESSORA BEBEL LULA - PT - Ok, vamos para  

o item 10 da pauta. Moção nº 87, de 2020, conclusiva, apela ao Sr. Presidente da República, 

Jair Messias Bolsonaro, pelo adiamento da edição 2020 do Exame Nacional do Ensino Médio 
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– Enem. Deputado Gilmaci Santos foi favorável conclusivamente. Só um elemento: o Enem 

já teve adiamento, mas nada impede que a gente vote, vamos votar, está bom? Vamos lá: tem 

alguém que quer debater? 

 

O SR. DANIEL JOSÉ - NOVO - Pela ordem, presidente. 

 

A SRA. PRESIDENTE - PROFESSORA BEBEL LULA - PT - Pois não. 

 

O SR. DANIEL JOSÉ - NOVO - Eu sempre perco o timing, enfim. Bom, como o 

Enem já foi adiado, eu acredito que essa moção perdeu o objeto. Eu não sei se faria sentido 

a gente ainda votar essa moção. Pergunta aos colegas ou a quem é mais próximo ou do partido 

da autora, a deputada Leticia Aguiar, se tem alguma... 

 

A SRA. PRESIDENTE - PROFESSORA BEBEL LULA - PT - É mesmo, perdeu. 

 

O SR. DANIEL JOSÉ - NOVO - É, porque já perdeu o objeto, não é? O Enem já 

vai ser adiado para os dias 17 e 24 de janeiro do ano que vem, então isso já está acontecendo. 

 

A SRA. PRESIDENTE - PROFESSORA BEBEL LULA - PT - Vê como é que 

fica a perda de objeto. Eu passo para o outro ponto da pauta, a gente vê essa questão e volta 

para ela. Ah, tem que votar, tem que votar, gente. Bom como vota... Mais alguém para 

debater? Não? Como vota a deputada Valeria Bolsonaro? Deputada? 

 

A SRA. VALERIA BOLSONARO - PSL - Está mudo, voltou. Hoje está difícil a 

coisa aqui. Como já aconteceu, eu voto favorável. 

 

A SRA. PRESIDENTE - PROFESSORA BEBEL LULA - PT - Eu também vou 

votar favorável, porque eu já era favorável também: Professora Bebel, favorável. Vinícius 

Camarinha? 

 

O SR. VINÍCIUS CAMARINHA - PSB - Favorável, Sra. Presidente. 

 

A SRA. PRESIDENTE - PROFESSORA BEBEL LULA - PT - Como vota o 

deputado Mauro Bragato? 
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O SR. MAURO BRAGATO - PSDB - Favorável, presidente. 

 

A SRA. PRESIDENTE - PROFESSORA BEBEL LULA - PT - Como vota o 

deputado Dirceu Dalben? Cadê o deputado? Deputado Dirceu Dalben? Bom, eu volto depois. 

Deputado Daniel José. 

 

O SR. DANIEL JOSÉ - NOVO - É meio complicado, mas entendendo que isso vai 

gerar um trabalho para enviar a moção e tudo o mais, eu voto contrário, apesar de ser 

favorável ao adiamento, porque o adiamento já aconteceu. Obrigado, presidente. 

 

A SRA. PRESIDENTE - PROFESSORA BEBEL LULA - PT - Deputado Bruno 

Ganem? Como vota o deputado Bruno Ganem? Cadê o Bruno? 

 

O SR. BRUNO GANEM - PODE - Estou aqui, oi. Voto favorável, presidente. 

 

A SRA. PRESIDENTE - PROFESSORA BEBEL LULA - PT - Como vota o 

deputado Carlos Giannazi? Ele estava no carro. 

 

O SR. CARLOS GIANNAZI - PSOL - Favorável, favorável. 

 

A SRA. PRESIDENTE - PROFESSORA BEBEL LULA - PT - Favorável – ele 

apareceu aí. Deputada Leci Brandão. 

 

A SRA. LECI BRANDÃO - PCdoB - Favorável, presidente. 

 

A SRA. PRESIDENTE - PROFESSORA BEBEL LULA - PT - Então, por quanto? 

Por seis votos a um contrário... 

 

O SR. DIRCEU DALBEN - PL - Sra. Presidente, posso votar? 

 

A SRA. PRESIDENTE - PROFESSORA BEBEL LULA - PT - Ah, deputado. 

 

O SR. DIRCEU DALBEN - PL - Cheguei! 
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A SRA. PRESIDENTE - PROFESSORA BEBEL LULA - PT - Como vota o 

deputado Dirceu Dalben? 

 

O SR. DIRCEU DALBEN - PL - Favorável. 

 

A SRA. PRESIDENTE - PROFESSORA BEBEL LULA - PT – Então, por sete 

votos a um, foi aprovada a moção. Agora nós vamos para... Bom, aqui já têm pedido de vista 

os itens 11, 12, 13, 14, 15, 16 e o 17. Ninguém vai pedir para tornar ciente? Foram pedidos 

todos os pedidos de vista naquela pauta para deliberação, em todos os pontos foram 

solicitados pedido de vista. E aí tem “para ciência”. Podemos considerar lidos os pontos aqui 

para ciência? Tudo bem?  

Agradeço, então, a presença de todos os deputados e deputadas que estiveram 

presentes nesta Comissão de Educação e Cultura da 19ª Legislatura. Um bom dia para todos 

e todas. 

Está encerrada a nossa reunião.  

 

* * * 

 

- É encerrada a reunião. 

 

* * * 


