
Divisão de Registro de Pronunciamentos 

COMISSÃO DE EDUCAÇÃO E CULTURA 

09.03.2021 

 

* * * 

 

- Abre a reunião a Sra. Professora Bebel Lula. 

 

* * * 

 

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

ver se tem o número regimental. É natural que eu faça uma breve chamadinha de 

professora. 

Tenente Nascimento está aí, presente, vi. Eu, professora Bebel, ok. Deputado 

Roberto Engler só está. Deputado Mauro Bragato, beleza. Deputado Altair Moraes, em 

plena forma ainda. Deputado Daniel José não está, mas ele pode chegar ainda. Deputado 

Bruno Ganem, também não. Deputado Carlos Giannazi, não também. Professor Kenny, 

normalmente tem vindo, deve ter pegado Olim e deputada Leci Brandão. Está dando 

cinco. 

 

O SR. DIRCEU DALBEN - PL - Pela ordem, presidente. Deputado Dirceu Dalben 

presente. 

 

A SRA. PRESIDENTE - PROFESSORA BEBEL LULA - PT - Dirceu Dalben. 

 

O SR. DANIEL JOSÉ - NOVO - Presidente, Daniel presente. Daniel José. 

 

A SRA. PRESIDENTE - PROFESSORA BEBEL LULA - PT - OK, Daniel José.  

Mais que o necessário para o número regimental. Portanto, com oito participantes 

nesta Comissão de Educação. 

Havendo número regimental, declaro aberta a 3ª reunião extraordinária da 

Comissão de Educação e Cultura, da 3ª sessão legislativa do segundo biênio da 19ª 

legislatura. 

Neste momento, então, peço para o secretário que faça a leitura da Ata. 
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O SR. DIRCEU DALBEN - PL - Pela ordem, Sra. Presidente. 

 

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

 

O SR. DIRCEU DALBEN - PL - Solicito a dispensa da leitura da Ata. 

 

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

solicitação de Vossa Excelência. Então, consideramos lida a Ata da reunião anterior. 

Agora nós vamos para os itens. Neste momento, e em qualquer momento, os 

senhores podem pedir vista. Então, está aberto para que o deputado ou a deputada que 

queira fazer pedido de vista. 

 

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

 

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

 

O SR. DIRCEU DALBEN - PL - Sempre agradecendo a Deus pela vida e pela 

saúde, podemos participar de mais uma reunião. Parabenizar a senhora, em nome da 

presidente, todas as mulheres, pelo Dia Internacional da Mulher que comemoramos.  

E parabenizar pela sua Presidência à frente da comissão, e desejar que seja 

reproduzida. Conduziu com muita sabedoria, democracia, e dando oportunidade a todos. 

Quero aproveitar e pedir vista dos itens, do 7 ao 12, Sra. Presidente. 

 

A SRA. PRESIDENTE - PROFESSORA BEBEL LULA - PT - OK. Já está 

concedida a vista, deputado Dirceu Dalben. É regimental, V.Exa. tem essa prerrogativa. 

O próximo, mais alguém quer fazer pedido de vista? 

 

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

 

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

querida Leci. 

 

 A SRA. LECI BRANDÃO - PCdoB - Eu gostaria de pedir vista conjunta, do 7 

ao 12. 
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A SRA. PRESIDENTE - PROFESSORA BEBEL LULA - PT - Concedida a 

vista para a deputada Leci Brandão. 

 

O SR. ROBERTO ENGLER - PSB - Pela ordem, presidente. 

 

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

querido. 

 

O SR. ROBERTO ENGLER - PSB - Eu queria fazer coro às afirmações do nosso 

querido deputado Dirceu Dalben, e cumprimentar a senhora, em nome de todas as 

mulheres, pelo Dia Internacional das Mulheres, que eu chamo de meus amores, são todas 

as mulheres.  

E cumprimentar a senhora efusivamente pela forma como dirigiu esta comissão, 

muito bem. No começo a gente arranhou um pouquinho, mas logo achamos o caminho 

de um trabalho conjunto, com a participação de cada deputado, cada um deles. E esta 

comissão foi brilhante, eu me senti muito à vontade em participar da Comissão de 

Educação. Espero que dê continuidade, com esse mesmo nível, a Comissão de Educação  

Foi excelente, parabéns. 

Eu quero pedir vista dos itens 1 e 3. 

 

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

deputado. Já está aqui, vista concedida.  

 

O SR. TENENTE NASCIMENTO - PSL - Pela ordem, presidente. 

 

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

Tenente Nascimento. 

 

O SR. TENENTE NASCIMENTO - PSL - Eu queria fazer um apelo ao deputado 

Engler, tendo em vista que esse projeto, o item 3, já estamos em discussão há quase dois 

anos, dois anos na Assembleia, e gostaria que não fosse impedida ainda, porque temos 

ainda, para discussão no plenário. O projeto nós queremos discutir no plenário, é um 

projeto importante, 
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Logicamente, ser aprovado é uma outra instância. Eu gostaria muito que o deputado 

Engler fizesse a reconsideração, tirando a vista desse projeto, para que a gente pudesse, é 

nossa última reunião nesse primeiro biênio, e quero reiterar aqui o que já foi dito aos 

nossos deputados, que foi sempre uma comissão imparcial em que discutimos termos 

difíceis até, mas que os projetos foram à frente e, no plenário, nós tivemos discussões 

acaloradas, mas que foram adiante os projetos dos deputados. Então, eu queria fazer esse 

apelo ao deputado Engler para que liberasse o projeto para ser votado. 

 

O SR. ROBERTO ENGLER - PSB - Pela ordem, presidente. (Pausa.) Está 

desligado o microfone. 

 

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

Pode falar, deputado. 

 

O SR. ROBERTO ENGLER - PSB - Veja que independentemente do mérito do 

projeto, isso eu resguardo a fórmula de me manifestar, mas em função da solicitação do 

deputado Tenente Nascimento, nós vamos liberar o projeto dele para dar seguimento à 

comissão e deixamos a nossa votação livre como entendemos para votar. 

 

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

deputado Roberto Engler. Mais alguém para pedido de vista? 

 

O SR. TENENTE NASCIMENTO - PSL - Obrigado, deputado. 

 

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

para pedido de vista? (Pausa.) Bom, durante o processo pode pedir vista também, se ficar 

muito polêmico às vezes a gente pede para, enfim, pensar melhor, isso é prerrogativa do 

deputado ou da deputada. Bem, então já começo apreciando o item dois da pauta, Projeto 

de lei nº 643, autoria deputada Janaina Paschoal, determina que uma das aulas semanais 

de educação física seja destinada ao ensino de alguma modalidade de luta corporal às 

alunas tanto no ensino fundamental quanto no ensino médio. Relator deputado Roberto 

Engler proferiu voto favorável. Em discussão. (Pausa.) Em votação. Olhando a tabelinha. 

Como vota o deputado Tenente Nascimento? 
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O SR. TENENTE NASCIMENTO - PSL - Tenente Nascimento vota favorável, 

presidente.  

 

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

Bebel, me abstenho. Como vota o deputado Roberto Engler? 

 

O SR. ROBERTO ENGLER - PSB - Favorável, presidente. 

 

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

deputado Mauro Bragato? (Pausa.) Deputado Mauro Bragato? (Pausa.) Ah, está sem som.  

 

O SR. CARLOS GIANNAZI - PSOL - Bom dia, Professora Bebel, presidente. 

Eu entrei agora no meio da votação, não sei qual é o projeto... 

 

A SRA. PRESIDENTE - PROFESSORA BEBEL LULA - PT - É o item dois da 

pauta, deputado Giannazi, da deputada Janaina Paschoal; determina que uma das aulas 

semanais de educação física seja destinada ao ensino de alguma modalidade de luta 

corporal, tanto no ensino fundamental quanto no ensino médio. 

 

O SR. CARLOS GIANNAZI - PSOL -Ah, tá. Obrigado. 

 

A SRA. PRESIDENTE - PROFESSORA BEBEL LULA - PT - O Roberto 

Engler foi o relator e proferiu voto favorável. É isto. 

 

O SR. MAURO BRAGATO - PSDB - Presidente, eu voto favorável. 

 

A SRA. PRESIDENTE - PROFESSORA BEBEL LULA - PT - Favorável, ok, 

deputado. Como vota o deputado Dirceu Dalben? 

 

O SR. DIRCEU DALBEN - PL - Presidente, acompanho o relator Roberto Engler, 

deputado, e voto favorável. 

 

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

deputado Altair Moraes? 
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O SR. ALTAIR MORAES - REPUBLICANOS - Com certeza favorável, 

presidente. 

 

A SRA. PRESIDENTE - PROFESSORA BEBEL LULA - PT - Você é a 

educação física em pessoa. 

 

O SR. ALTAIR MORAES - REPUBLICANOS - As mulheres têm que aprender 

a se defender. 

 

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

deputado Daniel José? 

 

O SR. DANIEL JOSÉ - NOVO - Voto favorável, presidente. Excelente projeto. 

 

A SRA. PRESIDENTE - PROFESSORA BEBEL LULA - PT - O Bruno Ganem 

está presente aí? (Pausa.) Não. Carlos Giannazi. Como vota, Giannazi? 

 

O SR. CARLOS GIANNAZI - PSOL -Eu voto contra. 

 

A SRA. PRESIDENTE - PROFESSORA BEBEL LULA - PT - Contra. Como 

vota a deputada Leci Brandão? 

 

A SRA. LECI BRANDÃO - PCdoB - Acompanho o relator, favorável. 

 

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

sete sim, um não e uma abstenção. Está aprovado o relatório do relator, o parecer do 

relator. O próximo projeto... Nesta folha não tem mais, agora nós vamos para as 

conclusivas. Oposição, quatro... 

 

O SR. TENENTE NASCIMENTO - PSL - Pela ordem, presidente. 

 

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

deputado. 
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O SR. TENENTE NASCIMENTO - PSL - O item três. 

 

A SRA. PRESIDENTE - PROFESSORA BEBEL LULA - PT - Ah, foi tirado. 

(Vozes sobrepostas.) 

 

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

foi maldade, pelo amor de Deus. (Vozes sobrepostas.) Nós não cometemos erros, a gente 

comete lapsos. 

 

O SR. TENENTE NASCIMENTO - PSL - Raramente se engana. 

 

A SRA. PRESIDENTE - PROFESSORA BEBEL LULA - PT - Projeto de lei 

707/2019, deputado Tenente Nascimento, dispõe sobre o ensino domiciliar 

homeschooling no âmbito estadual. Relator foi o deputado Giannazi, proferiu voto 

contrário. Em discussão e já estou pronta para discutir também, quero discutir esse 

projeto. 

 

O SR. TENENTE NASCIMENTO - PSL - Deputada, não tem o voto do Bruno 

Ganem? Protocolou ontem. 

 

A SRA. PRESIDENTE - PROFESSORA BEBEL LULA - PT - Tem também 

aqui. Na minha folhinha aqui só tem o contrário, o do Ganem é o que? 

 

O SR. TENENTE NASCIMENTO - PSL - Voto em separado favorável. 

 

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

Vamos lá. Então nós vamos ter que fazer a votação do voto em separado, é isso? Estou 

perguntando para o secretário agora. Ou eu passo do parecer e depois do voto em 

separado? Maurício? 

 

O SR. TENENTE NASCIMENTO - PSL - Votação nominal. 
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A SRA. PRESIDENTE - PROFESSORA BEBEL LULA - PT - Não, que é, eu 

sei. A questão, deputado Tenente, é que nós agora temos o texto original do senhor, um 

parecer em contrário do deputado Giannazi e mais um voto em separado aqui do deputado 

Bruno Ganem. Agora, minha dúvida é a seguinte: este projeto não passou sob apreciação. 

É isto que estou querendo ver regimentalmente. 

 

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

 

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

Pode falar. 

 

O SR. BRUNO GANEM - PODE - Bom, neste tipo de situação, eu acredito - claro 

que nós temos aí o pessoal que é especialista - que os nosso colegas vão poder optar em 

votar ou pelo meu voto ou pelo voto do relator. 

 

A SRA. PRESIDENTE - PROFESSORA BEBEL LULA - PT - Está certo, está 

correto. 

 

O SR. ROBERTO ENGLER - PSB - Pela ordem, presidente. 

 

A SRA. PRESIDENTE - PROFESSORA BEBEL LULA - PT - Não, eu acabei 

de receber a confirmação, mas vou passar a palavra para V. Exa., deputado Roberto 

Engler. 

 

O SR. ROBERTO ENGLER - PSB - Eu não sei qual vai ser o comando de V. 

Exa., mas o parecer que apareceu foi contrario ao do deputado Carlos Giannazi.  

 

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

 

O SR. ROBERTO ENGLER - PSB - Portanto, nós temos que votar o parecer do 

Carlos Giannazi, ficando o parecer do deputado Bruno Ganem como reserva da gente. 

Depois, podemos apreciar. Mas o parecer, primeiro, é o do Carlos Giannazi. 
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A SRA. PRESIDENTE - PROFESSORA BEBEL LULA - PT - Não. Eu acabei 

de falar, eu pedi... Porque eu tenho medo de cometer erro regimental.  

 

O SR. MAURO BRAGATO - PSDB - Vota um ou vota outro. 

 

A SRA. PRESIDENTE - PROFESSORA BEBEL LULA - PT - Vai fazer uma 

escolha. Quem for pelo parecer, vota pelo parecer; quem for pelo voto do deputado 

Ganem, vota pelo deputado Bruno Ganem. É assim, sim, é regimental. O próprio 

deputado que é veterano da Casa acabou de dizer isso.  

Não é por um dos pareceres. É isso. Daniel, por favor, eu estou correta no 

encaminhamento. Quem for favorável ao relatório, vota no relatório. Quem for favorável 

ao voto em separado, vai votar no voto em separado. Pronto. Esse é o comando a ser dado. 

Ok? 

Em debate, então. Eu estou inscrita para debater. E quero debater isto de uma forma 

muito fraterna, deputado Tenente Nascimento. Eu quero debater da minha posição, não 

contra por ser contra, mas por entender que toda a humanidade lutou sempre para que a 

escola fosse um espaço de construção do conhecimento, não só construção, mas também 

de receber, e, ao mesmo tempo, ser um espaço de difusão desse conhecimento. 

A escola é um espaço de socialização. Eu estou ouvindo agora, por conta da 

pandemia, esse argumento. E acredito que o homeschooling... Nós vamos, na verdade, 

criar uma fissura maior ainda entre quem pode ter um professor particular e quem não 

pode, porque é isto: a escola veio para socializar, para democratizar. E o homeschooling, 

entendido da forma como eu entendo, na verdade, é uma segregação de um menino em 

casa, que vai ter - quiçá - um pai preparado, uma mãe preparada para passar o 

conhecimento.  

Só que a Educação tem especificidade. Essa é a questão. Eu tenho que ter um ponto 

de partida igual para todos se estou trabalhando na ideia da justiça social, se estou 

trabalhando na ideia de que a Educação é a ferramenta de transformação social, de 

formação de cidadãos e cidadãs. E o homeschooling vai em uma perspectiva não a do 

conhecimento - como em uma escola ou em uma universidade, seja qual for o espaço 

coletivo, você tem uma troca, você tem socialização. Não, é aquela coisa mais introjetida.  

Eu não posso votar favorável a um projeto que nega a escola. A escola é o espaço 

da classe trabalhadora, dos filhos da classe trabalhadora, mas também de todos os 

estudantes. E quem vai pagar o preço de ter diferenciação educacional vão ser aqueles 
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que não podem ter. “Ah, mas é para quem quiser”. Esse é o problema, não pode ser. Na 

questão educacional, não pode. Ou é de um jeito ou é de outro para todo mundo. Mas 

assim, não pode. 

Então, eu não posso ser favorável a um projeto de lei que, na minha opinião, é um 

retrocesso. É uma forma a lá Rousseau de formar cidadãos e cidadãs como se já fosse um 

medo. Ele já começa com aquela coisa de tirar a criança de seu habitat - que é um habitat 

social - para jogá-lo ao habitat da casa, onde ele já convive desde que ele nasceu, e ao 

mesmo tempo dizer: “Lá, você vai ser contaminado com outras ideias, com outras...”. 

Não.  

Ele tem que estar preparado, inclusive para enfrentar as ideias diferentes. Por isso 

que a escola é importante na vida de todos e todas. Se eu quis escola para mim, eu quero 

escola para a minha filha, para os demais estudantes, falando de forma genérica. Então, 

por isso, eu sou contra o homescholling, mas de forma muito respeitosa, deputado, e quero 

dizer que é um retrocesso.  

 O homeschooling está hoje aí na forma de teletrabalho, e a gente está vendo o que 

as crianças já estão dizendo para nós: “Eu quero ir para a escola”, mas o ambiente não 

está propício para ela. Eu estou defendendo a não volta às aulas por uma situação, mas eu 

quero as crianças todas na escola, essa que é a questão. Nós estamos vivendo um 

momento de pandemia alto, um momento diferente até do passado, muito maior.  

 Então, a própria criança hoje, desde a mais alta classe até a baixa, está dizendo 

“Eu quero a minha escola”. Isso é uma valorização, isso vem colocar por terra que o 

homeschooling já é natimorto, já não vai dar certo se institucionalizado no Brasil e no 

estado de São Paulo. Muito obrigada, deputado. 

O próximo inscrito... Eu vou pegar a lista aqui de inscrição, por favor. Bom, eu 

tenho... Aqui, vamos lá. Deputado Daniel José. (Pausa.) Deputado Carlos Giannazi. 

(Pausa.) Deputado Bruno Ganem. (Pausa.) Com a palavra o deputado Daniel José. 

 

O SR. DANIEL JOSÉ - NOVO - Obrigado, presidente. Esta é a primeira vez que 

eu vejo aqui nesta comissão uma votação com dois relatórios, com relatório em separado. 

Também fiquei um pouco confuso em relação a isso. Achava que não era essa a condução 

da comissão e, por isso, inclusive acabei não levando em consideração inicialmente o 

pedido do deputado Tenente Nascimento de realizar um relatório em separado. 

Inclusive, se soubesse que seria assim a condução da Comissão de Educação, também 

estaria 100% disposto a apresentar um relatório em separado. 
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Esse projeto é um projeto bastante importante. Ele é muito polêmico, infelizmente. 

Diversos países do mundo que levam a sério a Educação, que possuem altas taxas de 

aprendizagem, que possuem baixas taxas de abandono escolar, que possuem, enfim, um 

sistema educacional bastante bem-sucedido têm também nos seus sistemas a opção do 

homeschooling. A gente, infelizmente, no Brasil, não consegue discutir algumas 

propostas de forma calma e baseada nas evidências do que a literatura apresenta como, 

enfim, boas políticas públicas na área da Educação.  

O homeschooling é um projeto bastante importante porque ele se apresenta como 

uma opção para as famílias que hoje em dia, muitas vezes sem renda - e essa é a realidade 

do Brasil... O Brasil é um país pobre ainda, precisamos trabalhar para que a gente consiga 

fazer com que o Brasil se torne um país moderno, mas, por ora, o Brasil é um país pobre, 

infelizmente.  

Quem não tem uma renda suficiente para colocar o filho em uma escola particular 

muitas vezes se vê - muitas vezes não, sempre se vê - sem opções, tendo que matricular 

o seu filho em uma escola próxima do bairro, muitas vezes uma escola que tem uma taxa 

de aprendizagem muito baixa, tem um Ideb - Índice de Desenvolvimento Educação 

Básica, que é basicamente um indicador de qualidade da educação no Brasil - com uma 

nota muito baixa.  

Tem escolas ao redor do estado com nota 3, nota 3 e pouquinho de 10, então, enfim, 

são escolas que infelizmente não estão conseguindo ensinar bem aos seus alunos 

português, matemática, ciências e por aí vai. Portanto, para diversas famílias, é importante 

que exista a opção de se aprender em casa.  

É claro que o estado e a Secretaria de Educação vão ter um papel importante 

em desenvolver materiais específicos para essa modalidade de ensino e também 

avaliações recorrentes, para ter certeza de que esses alunos que estão aprendendo dentro 

de casa com as suas famílias estão aprendendo aquilo que é esperado deles em termos de 

expectativa de aprendizagem.   

Obviamente, esse é um projeto que não vai ser aproveitado por boa parte das 

famílias do estado de São Paulo e até do Brasil. São poucas as famílias que têm condição 

de se dedicar para a educação formal dos próprios filhos. A gente sabe que todo mundo, 

na maior parte das famílias, os dois responsáveis - o pai, a mãe etc. - precisam trabalhar 

e precisam, enfim, sair de casa cedinho e voltar tarde, porque, enfim, a vida no Brasil não 

é fácil. Então, para algumas famílias, esse projeto do homeschooling pode ser uma 

alternativa importante. 
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Ressalto mais uma vez que é importante que haja um acompanhamento por parte 

da Secretaria de Educação, que haja um tipo de material específico para esse caso e 

também avaliações recorrentes, trimestrais, bimestrais, enfim, o que a Secretaria de 

Educação Regulamentar. É importante que haja esse acompanhamento próximo desses 

alunos, para ter certeza de que eles estão conseguindo aprender aquilo que é esperado.  

Muitas vezes, infelizmente, isso não acontece nas próprias escolas públicas. Então, 

esse é um objetivo que a gente tem de trabalhar para que as escolas públicas melhorem, 

em paralelo dando mais oportunidades para os pais poderem garantir de outras formas 

uma boa educação formal para os seus filhos.  

Mais uma vez ressalto que, se a gente tivesse um projeto como esse aprovado alguns 

anos atrás, muito provavelmente hoje a gente teria muito mais condições de enfrentar um 

momento como este, de pandemia, com muito mais materiais estruturados, com muito 

mais organização para que haja avaliações periódicas e para garantir que haja uma 

aprendizagem maior em um período como este, de pandemia, que infelizmente pegou 

todo mundo de surpresa e que obviamente fez com que o estado de São Paulo e todo o 

Brasil andassem para trás e regredissem na qualidade do ensino ofertado nas escolas. 

Então, eu queria parabenizar o deputado Tenente Nascimento pelo projeto; é um 

projeto muito importante.  

Repito mais uma vez que não é um projeto que possa ser aplicado para todas as 

famílias; a maior parte das famílias brasileiras não têm condições de fazer a educação 

formal de seus filhos em casa, mas é importante a gente ter essa opção para as famílias 

que acharem que teriam condições, até como forma de se organizar e se estruturar com 

um ensino à distância mais eficaz. 

Muito obrigado, presidente. Parabéns de novo ao deputado Tenente Nascimento 

pelo projeto e ao deputado Bruno Ganem pelo relatório em separado. 

 

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

próximo orador é o deputado Carlos Giannazi. Por favor. 

 

O SR. CARLOS GIANNAZI - PSOL - Olha, eu dei um voto contrário ao projeto 

porque entendo que essa proposta representa um verdadeiro retrocesso para a história da 

Educação Brasileira, até porque, no Brasil, o acesso, o direito à Educação, sobretudo à 

educação básica, sempre foi um direito negado para boa parte da população. Só 
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recentemente o Brasil avançou nessa área e, mesmo assim, temos milhões de crianças, 

jovens e adultos fora da escola. Por incrível que pareça, isso ainda existe no Brasil.  

Então, esse projeto representa um retrocesso nesse sentido do direito, ele afronta o 

direito à Educação e, sobretudo, o direito à pluralidade, de a criança entrar em contato 

com a diversidade de pensamento, de relações.  

Tanto é verdade que, agora, um dos argumentos utilizados... Não por nós, que 

somos totalmente contrários à abertura das escolas durante a pandemia; somos contra, 

defendemos o fechamento de todas as escolas públicas e privadas durante a pandemia, 

mas quem está defendendo, alguns poucos que estão defendendo a reabertura das escolas 

em plena pandemia, com o auge do contágio e das mortes e com o colapso do sistema de 

saúde, eles estão defendendo o seguinte:  

“Olha, a criança não pode ficar fora da escola, porque as crianças estão com 

depressão, as crianças estão com ansiedade, as crianças estão se matando, está havendo 

suicídios porque as crianças não estão indo para a escola, a criança precisa ver os seus 

colegas na escola, a escola é um espaço importante, não dá para a criança ficar só com a 

família.”  

Agora esse argumento está sendo muito utilizado e é um argumento que já mata 

essa possibilidade de introdução no Brasil. Estamos falando do Brasil, isso é importante, 

onde o acesso à Educação ainda é precarizado, é negado a milhões de crianças e jovens. 

Não dá para defender um projeto como esse, um projeto que aparece em um cenário 

político brasileiro juntamente com o “Escola Sem Partido”, com o voucher, com todos 

esses projetos que representam retrocessos e ataques ao direito à Educação, uma educação 

crítica, libertadora e emancipadora. Por tudo isso é que somos contra essa proposta.  

E ainda mais, com todo o respeito ao deputado Tenente Nascimento, a quem 

respeito muito, já falei para ele que esse projeto está superado pela pandemia, porque as 

famílias já perceberam que isso não vai funcionar. As famílias querem que seus filhos 

fiquem nas escolas. Então, esse projeto já foi superado pela nova realidade da pandemia 

e também do próprio Brasil.  

O Brasil já não aguenta mais essas propostas bolsonaristas de extrema-direita para 

a Educação, de ataque à Educação Pública, de privatização, de terceirização. Isso já está 

sendo superado aos poucos no Brasil. Estamos indo para outro patamar agora. O Brasil 

está acordando também. Ninguém quer mais.  

O “Escola Sem Partido” até morreu, o próprio Supremo Tribunal Federal já o julgou 

inconstitucional. Ninguém mais nem fala sobre isso. A questão do voucher também foi 
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uma proposta derrotada do Fundeb. E essa questão do ensino domiciliar. Por isso, sou 

totalmente contra. 

E só fazendo uma explicação também do meu voto contrário ao projeto anterior, 

deputada Bebel, ao qual votei contra, em relação às aulas de educação física, porque os 

nossos professores de educação física não têm formação para lecionar aulas de luta 

marcial. Isso não existe no currículo do curso de educação física. Então, isso é inviável. 

As mulheres devem aprender a se defender, é lógico, também fisicamente, mas isso não 

é possível dentro da conjuntura educacional que temos hoje. Não há formação, não há 

espaço para esse tipo de aula na educação básica. Por isso o meu voto foi contrário.  

Eu sei que tem um parecer contrário agora ao PL do ensino domiciliar. Eu não 

conheço, eu não li ainda. 

 

A SRA. PRESIDENTE - PROFESSORA BEBEL LULA - PT - Voto em 

separado. 

 

O SR. CARLOS GIANNAZI - PSOL - Por isso, eu peço vista. É um voto em 

separado que eu queria conhecer melhor e estudar, para aperfeiçoar o meu conhecimento. 

Eu queria pedir vista, então, desse projeto. 

 

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

concedida. É regimental. Então, para por aqui, porque o deputado pediu vista, o deputado 

Carlos Giannazi pediu vista.  

Vamos então para o item 4 da pauta. É uma moção. Agora vamos às conclusivas.  

 

O SR. TENENTE NASCIMENTO - PSL - Pede vista em conjunto. Pede vista em 

conjunto. 

 

A SRA. PRESIDENTE - PROFESSORA BEBEL LULA - PT - Você pode 

pedir, não pode, Tenente? O senhor mesmo pode pedir.  

Bom, vamos para a etapa conclusiva agora. Temos duas moções. A Moção nº 121, 

de 2020, do deputado Rafa Zimbaldi. Conclusiva. Aplaude o Arcebispo Dom João Inácio 

Müller por seu primeiro ano à frente da Arquidiocese de Campinas. O relator foi o 

deputado Dirceu Dalben e ele se postou favorável conclusivamente.  
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O SR. DANIEL JOSÉ - NOVO - Sra. Presidente, eu só gostaria que checasse... 

Eu perdi um pouco as últimas falas, só gostaria de checar se houve um pedido de vista 

conjunta no projeto do homeschooling. 

 

A SRA. PRESIDENTE - PROFESSORA BEBEL LULA - PT - Não, não foi 

pedido. Mas deixa eu terminar de encaminhar. 

 

O SR. DANIEL JOSÉ - NOVO - Eu gostaria de pedir então.  

 

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

deixa eu terminar de encaminhar este aqui. Eu estava no meio da fala, você pediu pela 

ordem e eu cedi. Eu pensei que era para o mérito do que eu estou tratando. Eu tenho 

(Inaudível.) você já faz. 

 

O SR. DANIEL JOSÉ - NOVO - Sem problema, Sra. Presidente, obrigado. 

 

A SRA. PRESIDENTE - PROFESSORA BEBEL LULA - PT - Essa moção ela, 

o deputado Dirceu Dalben, ele proferiu voto conclusivamente. Enfim, agora, V. Exa., pois 

não, deputado Daniel José. Pois não, deputado. Agora o senhor pode pedir, pode dizer o 

que o senhor quer, antes de eu (Vozes sobrepostas.) a votação. 

 

O SR. DANIEL JOSÉ - NOVO - Se ainda não tiver sido requisitado, eu gostaria 

de requisitar à Presidência o pedido de vista conjunta do Item nº 3 do Projeto do 

homeschooling. 

 

A SRA. PRESIDENTE - PROFESSORA BEBEL LULA - PT - Tá bom, ok, está 

concedida, deputado Daniel José. Voltando então para o Item nº 4 da pauta. 

Em discussão. (Pausa.) Em votação. (Pausa.) Está aprovado, né, o parecer do 

relator, deputado Dirceu Dalben. 

Item nº 5 da pauta, 163, de 2020, autora eu própria, Professora deputada Bebel, uma 

conclusiva, repudia qualquer decisão do Poder Executivo ou de seus representantes no 

sentido de promover o retorno das atividades presenciais nas escolas públicas e privadas 

no âmbito do Estado. Relator, deputado Carlos Giannazi, favorável conclusivamente. 

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

 

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

deputado. 

 

O SR. DANIEL JOSÉ - NOVO - Não, obrigado, presidente. Olha, só para ressaltar 

que esse é um item que, mais uma vez, tenho todo o respeito às diferentes perspectivas e 

pontos de vista discutidos aqui na Assembleia. E os pontos de vista da deputada 

Professora Bebel são legítimos e representam uma parcela da sociedade, assim como do 

meu ponto de vista representa uma outra parcela da sociedade, e assim é a democracia, 

não é?  

Mas já gostaria de dizer que eu me manifestarei contrário a esse item justamente 

porque eu acredito que é muito importante que as aulas presenciais voltem; sempre de 

maneira gradual, seguindo todos os protocolos, enfim. E seguindo o que no final de contas 

a maior parte dos países do mundo já estão fazendo; o Brasil é um dos poucos países do 

mundo que ainda possuem um grande período de tempo com as escolas fechadas. E é 

muito importante que a gente tenha esse espaço, obviamente sempre com muita 

responsabilidade, cuidado, protocolo, com EPIs, e por aí vai.  

Mas é muito importante para garantir que as crianças e jovens passem por esse 

período, continuando com uma evolução educacional que, enfim, a gente já viu através 

de várias evidências e estudos, não contribuem de forma significativa com o aumento da 

transmissão do coronavírus, e que é algo muito importante para, enfim, defender o futuro 

desses jovens, desses adolescentes. E eu entendo que, mais uma vez, a gente tem aqui 

pontos de vista diferentes. Eu respeito os outros pontos de vista, mas, por conta de a minha 

posição ser contrária ao fechamento das escolas, eu vou me manifestar contrariamente a 

esse Item. 

Obrigado, presidente. 

 

O SR. CARLOS GIANNAZI - PSOL - Pela ordem. Leci Brandão. É a Leci. Por 

favor, Leci. 

 

A SRA. LECI BRANDÃO - PCdoB - Pela ordem. (Inaudível.) a presidente. 
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A SRA. PRESIDENTE - PROFESSORA BEBEL LULA - PT - Espera aí, só um 

instantinho. Eu estou só querendo restabelecer uma coisa. Tem um erro aqui, porque esse 

projeto é meu, é de minha autoria. Então o deputado Daniel José tem que presidir agora. 

Daniel, você preside, não é?  

 

O SR. DANIEL JOSÉ - NOVO - Perfeito. 

 

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

inscrever para debater.  

 

O SR. CARLOS GIANNAZI - PSOL - Eu também. 

 

A SRA. PRESIDENTE - PROFESSORA BEBEL LULA - PT - Então eu vou 

me inscrever para debater. Estou inscrita. Eu vou me inscrever aqui, olha. No anterior, 

não, no anterior ele pediu vista. Teve pedido de vista, avisa para ele. 

 

A SRA. - No quarto? 

 

A SRA. PRESIDENTE - PROFESSORA BEBEL LULA - PT - É claro, no 

quarto. 

 

* * * 

 

- Assume a Presidência o Sr. Daniel José. 

 

* * * 

 

O SR. PRESIDENTE - DANIEL JOSÉ - NOVO - Então continuo aqui com a 

discussão. Passo a palavra à deputada Leci Brandão. 

 

A SRA. PROFESSORA BEBEL LULA - PT - Ué, mas eu, eu... Pode pôr ela, 

depois, eu. 
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O SR. PRESIDENTE - DANIEL JOSÉ - NOVO - Deputada, logo após a senhora, 

o Carlos Giannazi se inscreveu. Mas eu, já se inscreveu aqui no escrito, aqui no chat. 

 

A SRA. PROFESSORA BEBEL LULA - PT - Tá bom, tá bom, tá bom. Só que 

eu terminei, passei a mesa para que V. Exa. por favor me inscreva. 

 

O SR. PRESIDENTE - DANIEL JOSÉ - NOVO - Ok, combinado. Então a 

senhora fica logo em seguida. Obrigado. 

 

A SRA. LECI BRANDÃO - PCdoB - Pela ordem. 

 

O SR. PRESIDENTE - DANIEL JOSÉ - NOVO - Com a palavra a deputada 

Leci. 

 

A SRA. LECI BRANDÃO - PCdoB - Apenas para, muito obrigado aí pela 

Professora Bebel e Giannazi, que liberaram aí para mim. Obrigada. Obrigada, presidente 

Daniel.  

Não, é só para, é uma coisa que me chamou a atenção na fala do deputado Daniel 

José, eu acho que todos os países estão tendo aula, o mundo está se reajustando. Mas o 

problema do Brasil, deputado Daniel José, é que não tem vacina, sabe? A vacina não 

chegou nos lugares, e tem muita gente morrendo.  

Isso não está sendo muito divulgado, mas a gente sabe que tem, sabe, vários 

professores já foram a óbito, entendeu? E alunos estão começando também. É simples 

assim: quando chegar a vacina para todo mundo aqui no Brasil, aí vai ficar lindo. Pode 

ser a marca que for, não interessa. Mas não tem vacina. Para que vai voltar? Eu sou contra 

a volta às aula. É só por isso.  

Muito obrigada. 

 

O SR. PRESIDENTE - DANIEL JOSÉ - NOVO - Obrigado, deputada Leci. Com 

a palavra o deputado Carlos Giannazi. 

 

O SR. CARLOS GIANNAZI - PSOL - Eu acho que a Professora Bebel estava na 

minha frente. Eu me inscrevi depois dela, eu acho. 
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O SR. PRESIDENTE - DANIEL JOSÉ - NOVO - Ah. Então deputada Professora 

Bebel, com a palavra. 

 

A SRA. PROFESSORA BEBEL LULA - PT - Bom, eu vou falar dessa moção. 

Ela tem uma importância, e ela está no momento correto. Por que ela está no momento 

correto? Porque nós estamos vivendo aí uma grande, um crescimento exponencial do 

coronavírus no Brasil e no mundo. No mundo... Em alguns países até controlando 

exatamente porque se utilizou a vacina, começou a ir para lá a vacina antes que nós 

começássemos a discutir aqui. Chegamos atrasados e agora eu acho que a gente não tem 

um presidente que seja um líder, que precisaria, enfim, ter trazido essa vacina antes de ter 

feito um grande pacto nacional com (Inaudível.) municípios, para que a gente pudesse, 

enfim, estar salvando a população brasileira. 

Deputado Roberto Engler é da região de Franca, muito próxima de Ribeirão Preto, 

e sabe que lá, e também Araraquara, e sabe que por lá há uma nova, há várias mutações 

do vírus, razão pela qual tem lockdown em Araraquara, mas não só, também Ribeirão 

Preto está em fase restritiva, em todo o estado de São Paulo. Em todo o estado de São 

Paulo, não é um ou outro. O próprio governador colocou em vermelho todo o estado de 

São Paulo. 

A Educação é essencial, mas ela não pode, vejam bem os senhores, nós não 

podemos colocar em risco, por exemplo, a Saúde é essencial, mas os trabalhadores da 

Saúde já foram, estão sendo vacinados. Os trabalhadores da Educação não, não tem fase 

para nós. E um dos pontos de pauta que eu coloquei para ser discutido, deputado Roberto 

Engler, é que tivesse a vacina para os (Inaudível.), porque não vai, não tem jeito. Nós 

estamos hoje com 2.150 professores e trabalhadores da Educação infectados, 981 escolas 

infectadas, com foco de infecção, e 32 óbitos. 

Essa moção não tem um papel peremptório de mexer na gestão do coronavírus no 

estado de São Paulo. É uma moção em que nós, deputados e deputadas, estamos pedindo 

ao governador o seguinte, “olhai-nos, por favor”. A escola pública é um espaço 

privilegiado. Ninguém aqui é maluco de, enfim, não querer mais voltar às aulas, não é 

nada disso. É que nós estamos, a sociedade está em um nível de contaminação muito alto. 

Ontem mesmo, ontem foi segunda-feira, foram 1.100 e tantos mortos. Normalmente, às 

segundas-feiras costuma abaixar por conta de sábado e domingo, mas ontem foi alto. 

Então, por isso e por essa razão, eu peço para que os colegas votem favoráveis à 

moção. Ela não é uma moção que mexe na gestão, ela está dizendo o seguinte, na questão 
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da Educação, por favor, (Inaudível.), nós não estamos nem (Inaudível.) estamos 

defendendo o trabalho remoto. Porque é o que é o possível nessa conjuntura, o trabalho 

remoto, senão, desculpe, o estudo feito em Londres comprovou que a escola é responsável 

por triplicar o caso de coronavírus naquele país. E o Boris Johnson ouviu a comunidade 

científica e fechou as escolas. E vacinou 26 por cento. Com 26% ele conteve o vírus.  

E agora não falo que está em uma situação ainda ideal, mas melhorou muito o caso 

de coronavírus por lá. Então é bom a gente também olhar o mundo, não só nos olhar, 

olhar para o mundo. E o resultado desastroso de Manaus, por exemplo, que em plena 

pandemia ano passado as aulas presenciais voltaram e, ao mesmo tempo, aumentou o 

número, perdeu o controle total. E eu acho que nós vamos perder o controle. Então, por 

isso, eu peço que votem por essa moção, favorável por essa moção. 

Muito obrigada, Sr. Presidente. 

Daniel, você está presidindo, amor. 

 

O SR. PRESIDENTE - DANIEL JOSÉ - NOVO - Obrigado, presidente. 

Desculpe pelo lapso aqui. Com a palavra o deputado Carlos Giannazi. 

 

O SR. CARLOS GIANNAZI - PSOL - Olha, aí eu teria levantado aqui vários 

pontos. Primeiro que essa moção é importante, acho que nós temos que apoiar todas as 

iniciativas que colaboram para que as escolas permaneçam fechadas nesse momento. 

O próprio Ministério da Saúde, gente, que é um ministério negacionista, admitiu 

recentemente, que vamos ter, nos próximos dias, provavelmente, três mil pessoas 

morrendo por dia no Brasil. Olhem só, um ministério negacionista. 

O Brasil virou, hoje, um pária internacional. O Brasil é uma ameaça global ao 

mundo. Vários países estão com medo do Brasil, tem estudos dizendo que o Brasil tem 

que ser isolado, inclusive, porque aqui não foi tomada nenhuma medida para conter a 

propagação do vírus desde o início, sobretudo pelo presidente da República, pelo governo 

federal. Então, é grave a situação do Brasil. 

Agora, é incrível, porque a Assembleia Legislativa suspendeu as sessões plenárias, 

olhem só, nós não podemos ter 94 deputados dentro do plenário. Nunca tem isso. A gente 

tem, no dia a dia, no cotidiano, seis, sete deputados, no máximo dez deputados no 

plenário. Mesmo assim, por conta do recrudescimento do coronavírus, da crise, a 

Assembleia Legislativa suspendeu as sessões plenárias, as votações. 
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A Câmara Municipal de São Paulo fez o mesmo. As universidades públicas e 

privadas do estado de São Paulo cancelaram suas aulas, todas sem exceção, não tem aula 

presencial em nenhuma faculdade, em nenhuma universidade do estado de São paulo. 

Recentemente, na semana passada, as Etecs e Fatecs fizeram o mesmo diante da 

gravidade da situação.  

Agora, por que só as escolas vão permanecer abertas? Sendo que os dados já 

mostram: em um mês de abertura de escolas, e com o planejamento presencial que foi 

feito um pouco antes, nós já estamos com pouco mais de quatro mil pessoas contaminadas 

nas escolas, entre professores, quadro de apoio escolar.  

Isso e não estão todas as redes, me parece que a rede de São Paulo ficou fora dessa 

contagem. Hoje saiu uma matéria, inclusive, de capa, da “Folha de São Paulo”, falando 

dessa contaminação que existe nas escolas. Profissionais da Educação estão morrendo. 

Todos os dias nós recebemos informações de professores, agentes de organização 

escolar, gestores, que estão morrendo. Alunos contaminados, que contaminam os seus 

pais. Então, é de uma irresponsabilidade criminosa manter as escolas abertas neste 

momento. 

Então, por isso que meu voto é totalmente favorável. Não tem vacina. Tem isso 

também. Não tem vacina. Então, tem que fechar as escolas, e os professores vão continuar 

trabalhando, e trabalhando muito, no trabalho remoto, até que a gente saia dessa crise.  

Então, o meu voto é favorável.  

 

O SR. ROBERTO ENGLER - PSB - Pela ordem, deputado Daniel José. 

 

O SR. PRESIDENTE - DANIEL JOSÉ - NOVO - Deputado Roberto Engler, tem 

ainda inscrito aqui o deputado Tenente Nascimento.  

 

O SR. ROBERTO ENGLER - PSB - Tá. Perdão. (Inaudível.) em seguida, por 

favor.  

 

O SR. PRESIDENTE - DANIEL JOSÉ - NOVO - Ok, combinado. Com a palavra 

o deputado Tenente Nascimento. 

 

O SR. TENENTE NASCIMENTO - PSL - Eu vejo aqui a moção de repúdio. Eu 

digo o seguinte, voltando ainda... O tema é o mesmo, que quero agradecer aí aqueles que 
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realmente estão dando apoio ao homeschooling, e quero pedir ao deputado Giannazi, mais 

uma vez. 

O deputado Giannazi disse que nós teríamos que levar adiante essa discussão da 

questão. Nós estamos vivendo o homeschooling. Nós estamos vivendo hoje o 

homeschooling, não (Inaudível.) escola, mas os pais, na escola privada, na escola pública, 

estão lá, fazendo, realmente, o homeschooling. Eles que estão dando, realmente, aquele 

ensino que o professor deveria dar. Primeiro. Esse é um ponto importante.  

Agora, concernente a essa questão da volta às aulas, eu digo o seguinte. Fiz um 

requerimento agora, à Secretaria de Educação, para que eles apresentem, realmente, as 

medidas que eles estão tomando para que os alunos em vulnerabilidade tenham condição 

de fazer esse link: escola, aluno e o responsável. 

O governo do estado acabou de adquirir, recentemente, 750 mil chips, 500 mil para 

os alunos e 250 para os professores, e eu queria saber... Eu estou requerendo como é que 

está, realmente, a efetividade desse plano, que é deixar a criança em casa, sem ter um 

acompanhamento mais direto, se ela não tem condição de acesso à internet. 

Em três milhões e 500 mil, apenas 42% - isso, dados do ano passado - tinha acesso 

à internet. Então, espero que isso venha a ser corrigido. É claro que isso não é assim tão 

fácil, mas digo a vocês que as pessoas...  

Quando eu falo de ser facultativo o ensino domiciliar, são aquelas pessoas que estão 

pagando, e elas que estão dando o ensino, com fiscalização do Conselho Tutelar, com 

verificação, se os pais têm antecedentes ou não. Então, eu volto a fazer um apelo a V. 

Exa., para que bote o projeto para discussão. 

Uma segunda coisa. Quando V. Exa. fala: “o governo federal, o governo federal”, 

me cite aí onde nós estamos na questão da vacinação. Os Estados Unidos, quantos eles já 

vacinaram? Quantos eles já vacinaram? Doze, 15% de 300 e poucos milhões. Quinze por 

cento de vacinação. 

Então, não podemos aqui atacar. “O governo federal, o governo federal”. Todos 

estão contribuindo para a vida. A vacina tem que chegar. Nós estamos pedindo. Nós 

estamos vendo um esforço de todos para que a vacina chegue. Então, não podemos aí 

acusar agora, com irresponsabilidade. 

Quantos nós temos vacinados hoje, a primeira vacina aqui no país? Então, nós 

devemos ter, sim, responsabilidade de cobrar. Temos que ter, sim, a responsabilidade. 

Nós estamos aqui para isso mesmo, mas não acusar. O que tem sido feito para que essas 

vacinas cheguem mais rápido? O que tem sido feito nas nossas escolas?  
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As nossas escolas estão aí, para que todos venham ajudar, e nós estamos vivendo 

hoje um homeschooling sim. E quer mais? Que está sendo pago para isso. Certo? Porque 

as escolas privadas não deixaram de cobrar de seus alunos, que estão tendo um ensino lá 

nas suas casas. 

 E eu vi hoje, nas escolas... Então, eu vou votar contrário. Certo? Moção, eu acho 

que nós temos que aprovar, sim, seja ela o que for. Meu voto é contrário a essa moção, e 

deixo aqui o meu apelo, para que bote para discussão o homeschooling. 

Muito obrigado a todos aqueles que apoiaram. Muito obrigado, presidente. 

 

O SR. PRESIDENTE - DANIEL JOSÉ - NOVO - Obrigado, deputado Tenente 

Nascimento. Com a palavra o deputado Roberto Engler. 

 

O SR. ROBERTO ENGLER - PSB - Presidente, bem objetivo. Eu acho que nós 

estamos discutindo a Moção nº 163, da deputada professora Bebel. Esse é o motivo da 

discussão, em que ela propõe que não aconteçam todas as (Inaudível.) presenciais do 

nossos alunos. 

E, nessa discussão, me parece que a nossa comissão foi em duas vertentes. Uma: o 

que seria o ideal, em qualquer lugar do mundo? É claro que seria todos os alunos na 

escola. Claro. A escola é fundamental, é importantíssima. Então é isso. 

Agora, a outra vertente. No Brasil, no estado de São Paulo, isso pode? Não pode, 

tem o coronavírus aí que está dizendo: “Ó, não pode.” E a Professora Bebel disse o 

seguinte: as condições de saúde - olha, a Professora Bebel, hein, com toda a história dela 

-, as condições de saúde são mais importantes que as condições de educação. É preferível 

preservar a vida das crianças, vida dos professores. 

Então, nesse sentido, embora V. Exa., deputado Daniel José, tenha apresentado uma 

argumentação muito forte, mas para um país normal. É bom que esteja na escola; também 

acho, mas para o Brasil é possível? Não é possível. Então, eu vou votar junto com a 

Professora Bebel na sua moção. 

 

O SR. PRESIDENTE - DANIEL JOSÉ - NOVO - Obrigado, presidente. 

Obrigado, deputado Roberto Engler. 

 

O SR. ROBERTO ENGLER - PSB - Ainda não, ainda não. 
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O SR. PRESIDENTE - DANIEL JOSÉ - NOVO - Eu me inscrevi aqui na 

sequência só para fazer uma argumentação muito rápida. Eu ouvi os argumentos da 

deputada Leci, os próprios argumentos do deputado Roberto Engler. Diversos países do 

mundo mantiveram as suas aulas funcionando, as escolas atendendo de forma presencial, 

claro, investindo nos protocolos e tudo o mais, mesmo países em desenvolvimento, 

mesmo países com uma infraestrutura, enfim, equiparável à do Brasil e ainda pior. 

O número de casos de transmissão em professores não foi algo significativo. De 

fato, o que estava acontecendo em diversos países, através de diversos estudos e casos, 

não foi um aumento, ou seja, a escola não é um vetor de transmissão, assim como podem 

ser outros espaços, como por exemplo, restaurantes em shoppings, etc., e as próprias vias 

públicas. 

Então, enfim, eu acredito que, apesar da situação que nós temos, deixar as escolas 

fechadas e defender essa ideia custa muito caro para o futuro do Brasil. E mais uma vez 

as evidências mostram que isso não se respalda nos dados. Então, é óbvio que eu também 

defendo que, diante da atual circunstância, os professores sejam prioritários, acho que 

isso é razoável de ser demandado, uma vez que a escola é, no meu ponto de vista, a 

atividade mais essencial de todas. 

E, enfim, eu acredito que isso não depende também da vacina, uma vez que vários 

países mantiveram as suas escolas abertas, mesmo enquanto a vacina ainda não tinha sido, 

enfim, disponibilizada e viabilizada. Então, a gente não pode, como sociedade, aceitar 

longos períodos com a escola fechada. O Brasil é um dos países com…, que passaram 

mais tempo com as escolas fechadas. Isso vai ter um custo enorme para o futuro dessas 

crianças e jovens. 

A gente está perdendo anos inteiros letivos; isso é muito preocupante, enquanto que 

diversos outros países perderam de 30 a 90 dias, no máximo. Enfim. Esse é o meu ponto 

de vista. 

 

A SRA. PROFESSORA BEBEL LULA - PT - Eu me reinscrevi. 

 

O SR. PRESIDENTE - DANIEL JOSÉ - NOVO - Ok. Então, com a palavra a 

deputada… 

 

A SRA. PROFESSORA BEBEL LULA - PT - (Inaudível.), deputado, porque eu 

acho que o senhor não está acompanhando e de forma muito também cuidadosa, quero 
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dizer, o senhor não está acompanhando talvez o noticiário, e tem visto que Portugal estava 

com as escolas abertas. Eu fui entrevistada pela Lusa, como um dos principais 

instrumentos, aliás órgão de imprensa de lá, e lá estavam dizendo que o ensino estava 

aberto, e nós…, acabou de fechar exatamente porque a contaminação estava em alta. 

Acabei de falar de Londres, agora que eles gradativamente vão voltar. Não é 

verdade que estava aberta. O Boris Johnson fez uma afirmação, que eu gostaria, e aí não 

tem nome de governo para mim, viu, deputado Tenente Nascimento. Eu falei num pacto 

nacional. Eu coloco responsabilidade para todos, município, Estado e União, mas tem que 

ter esse pacto de que todos têm que ter aí o compromisso com a vacina. 

Eu posso ter mil divergências com o governador Doria, mas se tem algo que ele fez, 

foi correr atrás da vacina. Isso ele fez. O que ele não fez foi… Isso que acabou de 

acontecer, por exemplo, com relação à abertura das salas de aula, para mim foi um erro 

sem precedentes, e a gente não pode pagar para ver, porque, morra um da sua família, 

deputado Daniel José, o senhor vai ver se não dá impacto na vida do senhor, porque o que 

o senhor disse foi o seguinte: “Não, o número de contaminação é muito baixo.” Já 

morreram 35. Pergunte para as famílias deles se eles estão felizes com as mortes. 

Morreram duas crianças. Vá conversar com a menina, com a família da menina se ela 

aceita, se ela não faz autocrítica de ter mandado a filha para a escola. 

Acho que a gente precisa pensar na gente, mas tem que pensar pensando com a 

cabeça do outro também. A dor que foi para mim é a dor que o outro sente. E, hoje, eu 

não estou falando da Professora Bebel. Talvez a forma aqui não era nem repudiar, mas 

solidarizar com os profissionais da Educação que têm aulas dobradas, mas eles não estão 

se importando. Estão dizendo: “Eu topo o trabalho de moto, eu topo.” Mesmo assim estão 

dizendo “Vá para a escola”, e eles estão se contaminando. Não é pouca coisa você ter, 

num universo, mais quase 2.500 infectados, deputado. Não é pouca coisa. Você tem quatro 

mil escolas abertas, 981 têm foco de infecção. Como é que eu vou achar pouca coisa? 

Trinta e cinco mortes, não é pouca coisa. Aí, quando você junta com o boom maior, então 

para eu acreditar eu só posso ver um monte de mortes, aí eu vou acreditar? Ou eu vou 

preservar vidas? Eu vou preservar vidas. 

Não vamos cometer esse erro. Talvez solidarizar, qualquer coisa, se é esse o termo 

mais correto, eu não tenho nenhum problema. Mas apoiem a minha moção, que é uma 

moção que, de fato, tem um compromisso com o direito à vida. Esse direito é 

incondicional. Não tem condições prévias. Muito obrigada. 
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O SR. PRESIDENTE - DANIEL JOSÉ - NOVO - Obrigado, deputada Bebel. 

Esse item acho que é um item que vale a pena a gente debater e discutir mais. Eu mesmo, 

diante das palavras dos colegas deputados, vou refletir mais. Até gostaria de pedir um 

tempo e, por isso, pedir vista desse item. 

 

A SRA. PRESIDENTE - PROFESSORA BEBEL LULA - PT - Ah sim, é 

possível. 

 

O SR. PRESIDENTE - DANIEL JOSÉ - NOVO - Obrigado. Passo a palavra de 

volta à presidente Bebel.  

 

* * * 

 

- Assume a Presidência a Sra. Professora Bebel Lula. 

 

* * * 

 

A SRA. PRESIDENTE - PROFESSORA BEBEL LULA - PT - Eu vou fazer o 

seguinte. O item 4 da pauta, eu dei por vencido o parecer. Mas não fiz o voto nominal, e 

eu tenho que fazer, deputado Dirceu Dalben. Lamentavelmente, tenho que fazer. É uma 

norma regimental, e eu tenho que fazer. Vamos lá. Como vota, Tenente Nascimento? No 

item 4. Não é mais o outro, que foi pedido vista. 

 

O SR. TENENTE NASCIMENTO - PSL - Eu voto favorável. 

 

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

Bebel, favorável. Como vota, deputado Roberto Engler? É o item 4. 

 

O SR ROBERTO ENGLER - PSB - Favorável, presidente. 

 

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

Mauro Bragato. (Pausa.) Mauro Bragato. 
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O SR. MAURO BRAGATO - PSDB - Favorável. 

 

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

deputado. Deputado Dirceu Dalben, o próprio relator, como vota Vossa Excelência? 

(Pausa.) Como vota V. Exa., deputado Dirceu Dalben? (Pausa.) Acho que ele caiu. Mas 

vamos lá. Como vota, deputado Altair Moraes? (Pausa.) Também caiu. Como vota, 

deputado Daniel José? 

 

O SR. DANIEL JOSÉ - NOVO - Voto favorável, presidente. 

 

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

deputado Bruno Ganem? (Pausa.) Deputado Bruno. (Pausa.) Como vota, deputado Carlos 

Giannazi? 

 

O SR. CARLOS GIANNAZI - PSOL - Eu me perdi. Qual é esse item? 

 

A SRA. PRESIDENTE - PROFESSORA BEBEL LULA - PT - É o item 4, que 

eu pus em discussão e votação, e todo mundo concordou.  

 

O SR. CARLOS GIANNAZI - PSOL - Eu voto favorável, favorável. 

 

A SRA. PRESIDENTE - PROFESSORA BEBEL LULA - PT - Tá. Como vota, 

deputada Leci Brandão? 

 

A SRA. LECI BRANDÃO - PCdoB - Favorável. 

 

A SRA. PRESIDENTE - PROFESSORA BEBEL LULA - PT - Sete votos 

favoráveis. Aprovado o parecer do relator. 

Só tem um requerimento, que é o Requerimento da Comissão de Educação e Cultura 

nº 29, de 2019, de autoria do deputado Douglas Garcia. Requer convite para comparecer 

a Comissão de Educação e Cultura aos representantes do Google Brasil, “com o objetivo 

de prestar esclarecimentos sobre a remoção indevida do documentário ‘1964 - O Brasil 

entre Armas e Livros’ do YouTube, em descumprimento de decisão judicial.” Eu já pedi 
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vista, Gilmaci pediu vista, deputado Roberto Engler já pediu vista. Vamos lá. Em 

discussão. 

 

O SR. CARLOS GIANNAZI - PSOL - Eu peço vista. 

 

A SRA. PRESIDENTE - PROFESSORA BEBEL LULA - PT - Pede vista? Ok. 

Obrigada, deputado Giannazi.  

 

O SR. DANIEL JOSÉ - NOVO - Pela ordem, presidente. Eu queria fazer um apelo 

ao deputado Giannazi. Porque acredito que a gente tem voto para derrubar esse item. Eu 

mesmo vou votar contrário a esse convite.  

 

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

palavra é com você.  

 

O SR. CARLOS GIANNAZI - PSOL - Então eu retiro a minha vista. 

 

A SRA. PRESIDENTE - PROFESSORA BEBEL LULA - PT - Em discussão. 

(Pausa.) Em votação. Como vota o deputado Tenente Nascimento? (Pausa.) Tenente 

Nascimento. Como vota o senhor? 

 

O SR. TENENTE NASCIMENTO - PSL - Oi, presente aqui. Eu tinha saído um 

pouquinho. 

 

A SRA. PRESIDENTE - PROFESSORA BEBEL LULA - PT - É o item 6 da 

pauta. Como V. Exa. vota? (Pausa.) Caiu. Vou para o outro. Eu, Professora Bebel, 

contrário. Tenente Nascimento. (Pausa.) Deputado Roberto Engler? 

 

O SR. ROBERTO ENGLER - PSB - Contrário, excelência. 

 

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

deputado Mauro Bragato? 

 

O SR. MAURO BRAGATO - PSDB - Contrário. 
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A SRA. PRESIDENTE - PROFESSORA BEBEL LULA - PT - Como vota, 

deputado Dirceu Dalben? (Pausa.) Deputado Dirceu Dalben. (Pausa.) ele já não votou no 

outro. Como vota, deputado Altair Moraes? (Pausa.) Como vota, deputado Daniel José? 

 

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

 

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

(Pausa.) Bruno. (Pausa.) Deputado Carlos Giannazi. 

 

O SR. CARLOS GIANNAZI - PSOL - Contrário.  

 

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

Brandão. 

 

A SRA. LECI BRANDÃO - PCdoB - Contrário.  

 

A SRA. PRESIDENTE - PROFESSORA BEBEL LULA - PT - Rejeitado o 

requerimento do deputado Douglas Garcia. Agora nós vamos para a ciência dos assuntos. 

 

O SR. DANIEL JOSÉ - NOVO - Pela ordem, presidente. Eu gostaria de solicitar 

para que desse como lidos os itens para ciência. 

 

A SRA. PRESIDENTE - PROFESSORA BEBEL LULA - PT - Acato o 

encaminhamento de V. Exa., o pedido para que todos tivessem como lido. Enfim, encerro 

a nossa última reunião deste biênio da Comissão de Educação e Cultura, agradecendo 

todas e todos, deputada Leci Brandão, aqui representando as mulheres, mas com a 

magnitude negra - preta, aliás, vamos usar o termo -, mulher, lutadora. Agradeço aí a 

presença de todos. Peço desculpas.  

Houve momentos de muita tensão nesta comissão, que é natural que sim - ela é 

diversa. Mas ao mesmo tempo saio com a maturidade de conviver. Talvez eu convivesse 

com uma diferença do meu campo. Hoje, eu convivo com diferenças de outros campos 

também. Então, muito obrigada. Esta é a minha última reunião nesta comissão como 

presidente e agradeço a oportunidade de estar com vocês. Um bom dia. 
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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 não poderia encerrar esta comissão sob 

a sua Presidência sem antes dizer muito obrigada por tudo que V. Exa. também me ajudou 

a entender pela sua sabedoria, pela sua sabedoria política.  

Afinal de contas, V. Exa. está aí na política há muito muitos anos, sempre 

combatente, sempre do lado da questão social, sempre mostrando a sua transparência em 

relação às necessidades dos menos favorecidos. E eu sempre admirei V. Exa. antes de 

chegar a esta Casa; tenho muito orgulho de repetir isso.  

Agradecer a todos os colegas aqui, a todos os companheiros. Pedir também 

desculpa se alguma ação minha em termos de aprovação ou reprovação de algum 

problema não foi do agrado dos senhores, mas eu posso afirmar que a gente é transparente. 

Dizer para o Daniel José que embora a gente tenha ideologias (Inaudível.) muito, mas eu 

gosto muito, muito de você. Faço questão de dizer. Gosto muito de você, Daniel, e você 

sabe disso.  

Deputado Engler, obrigado por tudo. Deputado Mauro Bragato, idem. Deputado 

Tenente Nascimento, muito obrigada pela sua ternura pela minha pessoa. Esta comissão, 

como foi dito, é uma comissão muito especial. São pessoas muito queridas e que 

souberam conduzir de uma forma brilhante essa gestão da Professora Bebel. Obrigado a 

todos. Muita saúde para todos. Deus abençoe a vocês. 

 

O SR. TENENTE NASCIMENTO - PSL - Pela ordem, presidente. 

 

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

deputado Tenente Nascimento. 

 

O SR. TENENTE NASCIMENTO - PSL - Eu quero aqui também externar o meu 

agradecimento a sua Presidência, a esta comissão, parabenizar. É lógico, a experiência 

contou muito para que nós apresentássemos projetos, discutíssemos. Assim como nós 
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vimos em muitas comissões, é importante essa sua atuação diante dessa Presidência, 

parabenizando as mulheres que participaram desta comissão.  

E quero dizer, deputada, que as divergências estão aí mesmo. Nós estamos aqui para 

discutir, para ir avante. Agradeço os projetos meus que passaram por esta comissão e 

foram aprovados. E quero dizer que a recondução ou não não depende agora de nós, mas 

que foi muito bem apresentada durante esta Presidência.  

Eu agradeço por poder participar de tão importante comissão e quero pedir a todos 

e agradecer a todos os pares que nós tivemos um diálogo importante - ao Giannazi, enfim. 

Divergimos sim, mas o objetivo principal é sempre o mesmo: o melhor da educação aos 

nossos alunos.  

E tanto é que temos juntos uma indicação para que os professores sejam vacinados 

no Grupo 1 e isso já tem um consenso do Ministério da Saúde. E quero dizer a você, 

Bebel, que realmente não estou dizendo de acusação. Todos nós somos responsáveis, 

todos os governantes são responsáveis. E muito obrigado mais uma vez ao Bragato, a 

todos, Leci. Um carinho, um beijo a todos vocês. Muito obrigado e vamos adiante. 

 

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

 

A SRA. PRESIDENTE - PROFESSORA BEBEL LULA - PT - Eu passo a 

palavra, mas eu quero agradecer o deputado Tenente Nascimento. Muito obrigada. Vossa 

Excelência se inscreveu e eu ia passar a palavra a Vossa Excelência. Com a palavra. 

 

O SR. DANIEL JOSÉ - NOVO - Obrigado. Eu gostaria de agradecer a todos os 

colegas aqui que participaram da Comissão de Educação neste primeiro biênio. Para mim 

foi um aprendizado muito grande pegar aqui do zero, primeira experiência política.  

Um começo também meio brigado ali, uma coisa. Enfim, muitas discussões, muitos 

debates acalorados, mas que ao longo do tempo a gente vai compreendendo e entendendo 

o ponto de vista de todos e mesmo aqueles divergentes. E fazer um agradecimento 

especial para a Sra. Deputada Professora Bebel pela condução da comissão.  

Não é fácil uma comissão com temas tão polêmicos. Presidir uma comissão como 

esta não é uma tarefa simples; parabenizar pelo trabalho. E também uma mensagem aqui 

especial para a deputada Leci, que eu tenho uma admiração enorme pela senhora. 

Obrigado por todos os ensinamentos, sabedoria, que a senhora transmite em cada 

interação que a gente tem. Então, um abraço a todos. Obrigado.  
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A SRA. PRESIDENTE - PROFESSORA BEBEL LULA - PT - Mais alguém? 

Então, gente, antes de terminar eu comi bola. O Daniel José pediu vista, mas eu vou pedir 

conjunta também para a gente poder não tornar extemporânea essa matéria. Se tiver que 

votar “sim” ou “não”, vote.  

Eu já fiz isso, Gabriel, mas eu mesma pedi vista para não tornar extemporânea. Com 

isso, então, encerro esta comissão e agradeço de coração, beijão. Deputado Roberto 

Engler, se tem uma pessoa que eu agradeço também muito é Vossa Excelência. 

 

O SR. ROBERTO ENGLER - PSB - Obrigado. 

 

A SRA. PRESIDENTE - PROFESSORA BEBEL LULA - PT - O nosso bate-

papo, as nossas conversas. A gente pôde construir um caminho, não é isso? 

 

O SR. ROBERTO ENGLER - PSB - Isso mesmo, certamente. Muito obrigado. 

 

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

Tchau, tchau. 

 

* * * 

 

- É encerrada a reunião. 

 

* * * 


