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COMISSÃO DE EDUCAÇÃO E CULTURA (CEC) 

10.08.2021 

 

* * * 

 

- Abre a reunião o Sr. Maurici. 

 

* * * 

 

O SR. PRESIDENTE - MAURICI - PT - Havendo número regimental, declaro aberta 

a 5ª Sessão Extraordinária da Comissão de Educação e Cultura da 3a Sessão Legislativa, do 

2o biênio da 19a Legislatura.  

Verificação de quórum. Professora Bebel. 

 

A SRA. PROFESSORA BEBEL LULA - PT - Presente, Sr. Presidente. 

 

O SR. PRESIDENTE - MAURICI - PT - Deputada Leci Brandão. 

 

A SRA. LECI BRANDÃO - PCdoB - Presente. Prazer em revê-lo. 

 

O SR. PRESIDENTE - MAURICI - PT - O prazer é meu. Deputado Tenente 

Nascimento. 

 

O SR. TENENTE NASCIMENTO - PSL - Presente como sempre, presidente. Prazer 

em rever a todos os colegas. 

 

O SR. PRESIDENTE - MAURICI - PT - Maravilha. Deputado Roberto Engler. 

 

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

 

O SR. PRESIDENTE - MAURICI - PT - Deputado Daniel José. 
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O SR. DANIEL JOSÉ - NOVO - Presente, presidente. 

 

O SR. PRESIDENTE - MAURICI - PT - A qualquer momento em que as Sras. 

Deputadas e os Srs. Deputados desejarem usar a palavra para discutir algum item, fazer 

questão de ordem ou solicitar vista, peço que se inscrevam enviando uma mensagem a todos 

no chat da plataforma Zoom. Solicito ao secretário a leitura da ata da última reunião.  

Pela ordem, Tenente Nascimento. 

 

O SR. TENENTE NASCIMENTO - PSL - Vamos considerar como lida a ata da 

última reunião. 

 

O SR. PRESIDENTE - MAURICI - PT - O pedido de V. Exa. é regimental. As Sras. 

Deputadas e Srs. Deputados que forem favoráveis, por favor permaneçam como estão. 

(Pausa.) Fica considerada aprovada a Ata da 4ª Reunião Extraordinária virtual desta comissão 

permanente.  

Apreciação da Ordem do Dia. A Sra. Deputada ou o Sr. Deputado que desejar pedir 

vista de itens da pauta poderá fazê-lo agora e também poderá fazê-lo no momento da 

discussão de cada item. 

 

A SRA. PROFESSORA BEBEL LULA - PT - Pela ordem, Sr. Presidente. 

 

O SR. PRESIDENTE - MAURICI - PT - Pela ordem, deputada Professora Bebel. 

 

A SRA. PROFESSORA BEBEL LULA - PT - Para pedir vista do Item 1 da pauta. 

 

O SR. ROBERTO ENGLER - PSB - Qual é o número? 

 

A SRA. PROFESSORA BEBEL LULA - PT - Item 1 da pauta.  

 

O SR. ROBERTO ENGLER - PSB - Cinco? 



Divisão de Registro de Pronunciamentos 

                                  

 

A SRA. PROFESSORA BEBEL LULA - PT - Um. Eu pedi vista, alguém tem que 

pedir comigo para voltar. 

 

O SR. PRESIDENTE - MAURICI - PT - Isso será apreciado, deputada, mas, de 

qualquer forma, fico com vista também.  

 

A SRA. PROFESSORA BEBEL LULA - PT - Tá bom, assim volta. Beleza. 

 

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

 

O SR. PRESIDENTE - MAURICI - PT - Pela ordem, deputado. 

 

O SR. ROBERTO ENGLER - PSB - Para solicitar vista. São vários itens: no dez... 

 

O SR. PRESIDENTE - MAURICI - PT - Dez. 

 

O SR. ROBERTO ENGLER - PSB - Onze. 

 

O SR. PRESIDENTE - MAURICI - PT - Onze. 

 

O SR. ROBERTO ENGLER - PSB - Doze. 

 

O SR. PRESIDENTE - MAURICI - PT - Doze. 

 

O SR. ROBERTO ENGLER - PSB - Treze. 

 

O SR. PRESIDENTE - MAURICI - PT - Treze. 

 

O SR. ROBERTO ENGLER - PSB - Catorze, quinze. 
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O SR. PRESIDENTE - MAURICI - PT - Catorze e quinze. 

 

O SR. ROBERTO ENGLER - PSB - Dezessete, dezoito, vinte, vinte e um, vinte e 

dois e vinte e três. 

 

O SR. PRESIDENTE - MAURICI - PT - Vista concedida. Eu também vou solicitar 

vista dos itens 16 e 19. Mais alguém tem algum pedido de vista a formular? 

 

A SRA. LECI BRANDÃO - PCdoB - Sr. Presidente. 

 

O SR. PRESIDENTE - MAURICI - PT - Pela ordem, deputada Leci Brandão. 

 

A SRA. LECI BRANDÃO - PCdoB - Vista conjunta dos seguintes itens: 10... 

 

O SR. PRESIDENTE - MAURICI - PT - Dez. 

 

A SRA. LECI BRANDÃO - PCdoB - Onze. 

 

O SR. PRESIDENTE - MAURICI - PT - Onze. 

 

A SRA. LECI BRANDÃO - PCdoB - Doze. 

 

O SR. PRESIDENTE - MAURICI - PT - Doze. 

 

A SRA. LECI BRANDÃO - PCdoB - Treze. 

 

O SR. PRESIDENTE - MAURICI - PT - Treze. 

 

A SRA. LECI BRANDÃO - PCdoB - Catorze. 

 

O SR. PRESIDENTE - MAURICI - PT - Catorze. 
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A SRA. LECI BRANDÃO - PCdoB - Quinze. 

 

O SR. PRESIDENTE - MAURICI - PT - Quinze. 

 

A SRA. LECI BRANDÃO - PCdoB - Dezessete. 

 

O SR. PRESIDENTE - MAURICI - PT - Dezessete. 

 

A SRA. LECI BRANDÃO - PCdoB - E dezoito. 

 

A SRA. PROFESSORA BEBEL LULA - PT - Pela ordem, Sr. Presidente. 

 

O SR. PRESIDENTE - MAURICI - PT - Concedido o pela ordem para a Professora 

Bebel. 

 

A SRA. PROFESSORA BEBEL LULA - PT - Foi pedida vista dos itens 20 e 21? 

 

O SR. PRESIDENTE - MAURICI - PT - Vinte e vinte e um? 

 

A SRA. PROFESSORA BEBEL LULA - PT - Foi pedida vista, já? 

 

O SR. PRESIDENTE - MAURICI - PT - Foi sim, deputada. 

 

A SRA. PROFESSORA BEBEL LULA - PT - Então vou pedir conjunta. 

 

O SR. PRESIDENTE - MAURICI - PT - Foi pedida pelo deputado Tenente 

Nascimento, deputada Professora Bebel. 

 

A SRA. PROFESSORA BEBEL LULA - PT - Foi. 
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O SR. PRESIDENTE - MAURICI - PT - Mas eu acredito que a senhora já tenha 

requerido vista, na última sessão, desses mesmos itens, não? 

 

A SRA. PROFESSORA BEBEL LULA - PT - Não, ainda não. Ah, sim, desculpa, 

querido. 

 

O SR. PRESIDENTE - MAURICI - PT - Mas, de qualquer maneira, foi pedida pelo 

deputado Tenente Nascimento. 

 

A SRA. PROFESSORA BEBEL LULA - PT - Não, mas ele pediu... Mas eu quero 

pedir conjunta, para que eu tenha o direito... Como é um requerimento meu, eu estaria advo-

gando em causa própria. Se V. Exa. pudesse pedir para mim, eu ficaria agradecida. 

 

O SR. PRESIDENTE - MAURICI - PT - Já está atendida a sua solicitação. Peço 

vista conjunta, deputada. 

 

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

 

O SR. PRESIDENTE - MAURICI - PT - Bem, vamos então aos itens da pauta. O 

item, o item um eu próprio solicitei vista. Vamos ao item dois, Projeto de lei nº 944/2019, do 

deputado Caio França, que institui a Política de Prevenção à Violência contra Educadores da 

Rede Estadual de Ensino. Relatoria da deputada Professora Bebel, apõe uma cota propondo 

juntar ao PL nº 553/2019, nos termos do Art. 179 do Regimento Interno. Em discussão. 

 

A SRA. PROFESSORA BEBEL LULA - PT - O Daniel. 

 

O SR. PRESIDENTE - MAURICI - PT - Ninguém se posicionando contra, vamos 

considerar aprovada? 

 

O SR. DANIEL JOSÉ - NOVO - Pela ordem, presidente. Eu escrevi aí no chat para 

discutir. 
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O SR. PRESIDENTE - MAURICI - PT - Desculpe, deputado Daniel José. 

 

O SR. DANIEL JOSÉ - NOVO - Sem problemas. Não, assim, eu só tenho algumas 

dúvidas porque a anexação do projeto do deputado Caio França ao projeto da deputada Pro-

fessora Bebel me parece uma medida - apesar de provavelmente ter alguma lógica e ter al-

guma ideia do... Por parte da equipe, enfim, da deputada Bebel, são assuntos diferentes.  

A mediação e a relação da violência com os professores. Então, não me parece tão 

adequado assim anexar os dois projetos.  

E uma pergunta para Professora Bebel - até para saber mesmo na hora de votar -, se o 

deputado Caio França está de acordo com a anexação do projeto dele ao projeto da senhora.  

Queria saber isso e também manifestar essa opinião, que, no meu ponto de vista, não 

são projetos tão similares assim para serem anexados.  

Por isso que eu vou votar contrário, mas eu gostaria de saber também se o deputado 

Caio França está de acordo, aí eu posso considerar um voto diferente.  

Só para saber mesmo, seria interessante. 

Obrigado.  

 

O SR. PRESIDENTE - MAURICI - PT - Lembrando que o projeto ainda não está 

em votação, continua em discussão. 

 

A SRA. PROFESSORA BEBEL LULA - PT - Bom, eu vou colocar e colocar de uma 

forma muito tranquila, Daniel. Não tem nada de diferente entre o que o Caio propôs e o que 

eu proponho. É uma política estadual de prevenção a violência na escola e só tem um meio 

disso acontecer e é através da mediação. Não tem outro meio. Ou a gente opta por usar um 

meio que a gente não quer, que é a coerção, ou a gente opta pelo diálogo.  

Na verdade, não é que apensam. Não tem nada de apensado aí. Você torna 

interdisciplinares dois projetos que estão falando a mesma coisa. É isso. Tá? Eles são 

idênticos. Eles são iguais. Então, mais para a frente, vocês vão ver que tem o mesmo projeto, 

com o mesmo fito. 
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Então, (Inaudível.) foi procurado. Você não põe nada de um deputado sem falar com 

ele. A gente conversa com os deputados, eu normalmente costumo fazer isso. Roberto Engler 

que o diga. 

 

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

 

O SR. PRESIDENTE - MAURICI - PT - Pela ordem. 

 

O SR. DANIEL JOSÉ - NOVO - Não, assim, só para manifestar uma opinião um 

pouco diferente. Acredito que existam várias formas de se combater a violência aos 

professores nas escolas. Então, existem diversas políticas públicas que podem ser aplicadas, 

e não somente uma, por isso a minha discordância. 

E, sabendo que o deputado Caio França está ok, está de acordo com isso, eu, enfim, eu 

ainda vou votar contrário, porque eu acho que, realmente, existem diversas outras políticas 

públicas que poderiam ser implementadas, mas é bom saber que existe esse diálogo.  

Eu acho que este diálogo é realmente muito importante e eu tenho buscado também 

fazer, através do meu trabalho, e aprendido muito com os colegas.  

Obrigado, presidente. 

 

O SR. PRESIDENTE - MAURICI - PT - Solicito vista. 

 

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

 

O SR. PRESIDENTE - MAURICI - PT - Pela ordem, deputado Roberto Engler. 

 

O SR. ROBERTO ENGLER - PSB - Eu acho que as argumentações colocadas aqui 

pela Professora Bebel e pelo Daniel José, ambas têm a sua validade. Eu acho que não custa 

nada a gente consultar quem propôs o projeto, o deputado Caio França, para levar em 

consideração as ponderações da Professora Bebel. Está tudo bem, a gente não tem pressa. 

Então, eu gostaria de pedir vista desse projeto para que a gente elucide as dúvidas e fique 

tranquilo. 
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O SR. PRESIDENTE - MAURICI - PT - Deputado Roberto Engler, muito bem. 

Concedida vista conjunta ao senhor e a mim do item 2 da pauta. Vamos ao item 3. 

 

O SR. ROBERTO ENGLER - PSB - Perfeito. 

 

O SR. PRESIDENTE - MAURICI - PT - Projeto de lei no 1.011, de 2019, da 

deputada Edna Macedo, que institui o programa de “Educação Financeira” no âmbito da rede 

estadual de ensino, sob relatoria do deputado Professor Kenny, com voto favorável. 

Em discussão. Não havendo quem queira discuti-lo, aprovado.  

Vamos, então, ao item 4, que é o Projeto de lei no 1.193, de 2019, do deputado Rafa 

Zimbaldi, que institui o programa “Cidadania Digital” nas escolas, sob a relatoria da 

Professora Bebel, que exarou uma quota propondo juntada ao PL nº 45/2021, nos termos do 

Art. 179, do Regimento Interno.  

Em discussão o relatório. 

 

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

 

O SR. PRESIDENTE - MAURICI - PT - Pela ordem, deputado Daniel José. 

 

O SR. DANIEL JOSÉ - NOVO - Acho que seria interessante ouvir também da 

deputada Professora Bebel o racional de também anexar a esse projeto do deputado Rafa e, 

também, saber se o deputado Rafa está de acordo com essa anexação. Obrigado. 

 

A SRA. PROFESSORA BEBEL LULA - PT - Vamos fazer o seguinte, pede vista, 

porque eu não vou ficar... Eu acho que a gente tem tido aqui o cuidado de não levar para o 

pessoal as discussões. O negócio é o seguinte, é "ipsis litteris": o meu entrou, mas não pode 

tramitar; o outro entra, pode tramitar, desde que se não ajunte com o meu. Isso não é política, 

isso é, desculpe, outro nome. Eu dou outro nome para isso daí. Então eu vou pedir vista, 

beleza? Estou pedindo vista. 
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O SR. PRESIDENTE - MAURICI - PT - Concedida vista, então, à deputada 

Professora Bebel. 

Vamos ao Item 5: Projeto de lei nº 124, de 2020, da deputada Alessandra Monteiro, 

que institui o Programa Células Motivadoras, de prevenção e combate ao abandono escolar 

na rede pública estadual, sob relatoria da deputada Professora Bebel, que exarou cota 

propondo juntada ao PL 553/19, nos termos do Art. 179 do Regimento Interno. 

 

A SRA. PROFESSORA BEBEL LULA - PT - Peço vista, pronto. Eu vou pedir vista. 

 

O SR. PRESIDENTE - MAURICI - PT - Concedida vista. Pedida vista a Professora 

Bebel. Pedindo licença as Sras. Deputadas e Srs. Deputados para retomar o Item 3, porque a 

assessoria está dizendo aqui que não foi registrado.  

Projeto de lei nº 1.011, de 2019, da deputada Edna Macedo, que institui o Programa de 

Educação Financeira no âmbito da rede estadual de ensino, sob relatoria do deputado 

Professor Kenny, que emitiu o relatório favorável à aprovação. Em discussão. Não havendo 

quem queira discutir, em votação. Aprovado. 

Bem-vindo, deputado Gilmaci, é um prazer tê-lo aqui conosco. 

 

O SR. GILMACI SANTOS - REPUBLICANOS - Obrigado, presidente. É um prazer 

também estar com todos. Desculpa o atraso aí. 

 

O SR. PRESIDENTE - MAURICI - PT - Item nº 6 - Projeto de lei nº 390, de 2020, 

do deputado Enio Tatto, que destina carteiras em locais determinados das salas de aula aos 

estudantes com transtorno do espectro do autismo, TEA, nas escolas do estado. Relatoria a 

cargo do deputado Professor Kenny, que exarou um parecer favorável à aprovação.  

Em discussão o Projeto nº 390, de 2020. Não havendo quem queira discutir, está aberta 

a votação. Votação simbólica. Nenhuma manifestação em contrário, o projeto está então 

aprovado.  

Item 7 - Projeto de lei nº 24, de 2020, do deputado Luiz Fernando Teixeira Ferreira. 

Denomina “Professor Motooka” a Escola Estadual Cocaia, em Guarulhos. O relatório do 

deputado Mauro Bragato foi favorável conclusivamente. 
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Em discussão o relatório. Não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão. 

Em votação simbólica. (Pausa.) Aprovado. 

Item 8 - Moção 47/2021, do deputado Mauro Bragato. Aplaude o Centro Universitário 

de Adamantina, no estado, pelo lançamento do programa Mensagem Escola, Pesquisando e 

Educando, que visa motivar os estudantes da Educação Básica a prosseguirem com os 

estudos. O relatório é do deputado Professor Kenny, favorável.  

Em discussão. Não havendo quem queira discutir, está em votação simbólica. Os 

deputados que tiverem concordância, permaneçam como estão. (Pausa.) Aprovado. 

Item 9 - Moção nº 79, de 2021, da deputada Professora Bebel. Apela ao Sr. Ministro 

da Educação para que seja editada instrução normativa autorizando os municípios a 

utilizarem recursos do Pnad, para a aquisição de cestas básicas, tendo em vista a agricultura 

familiar. 

A relatoria do deputado Mauro Bragato foi favorável, e por isso a moção está em 

discussão. Não havendo quem queira discuti-la, está em votação simbólica. Os deputados e 

deputadas que forem favoráveis permaneçam como estão. (Pausa.) Aprovada. 

 Os itens para a ciência, do Item 24 a 42. Os demais requerimentos estão todos sob 

pedidos de vista. 

Não havendo mais nada a tratar, peço licença às Sras. Deputadas e Deputados… 

Ah, sim, tem aqui alguns avisos, deixem-me verificar o que são. 

Não havendo avisos também, deputadas e deputados, peço licença para encerrar esta 

nossa reunião, agradecendo a todos e todas pela participação. 

Está encerrada… 

 

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

 

O SR. PRESIDENTE - MAURICI - PT - Obrigado, eu é que agradeço aos deputados 

e deputadas. 

Está encerrada a reunião. 

 

      * * * 
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- Está encerrada a reunião. 

 

      * * * 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


