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COMISSÃO DE EDUCAÇÃO E CULTURA (CEC) 

30.11.2021 

 

* * * 

 

- Abre a reunião o Sr. Maurici. 

 

* * * 

 

 

O SR. PRESIDENTE - MAURICI - PT - Verificação de quórum. Deputado 

Castello Branco. (Pausa.) Não se encontra? Eu volto depois no deputado Castello Branco. 

 

A SRA. JANAINA PASCHOAL - PSL - Presidente, eu sou suplente caso o colega 

não... 

 

O SR. PRESIDENTE - MAURICI - PT - Perfeito. Eu volto em seguida nele. 

Deputada Professora Bebel. (Pausa.) Maurici nessa presidência. Roberto Engler. (Pausa.) 

Licenciado. Deputado Mauro Bragato. 

 

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

 

O SR. PRESIDENTE - MAURICI - PT - Deputado Dirceu Dalben. (Pausa.) 

Deputado Gilmaci Santos. (Pausa.) Deputado Daniel José. 

 

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

 

O SR. PRESIDENTE - MAURICI - PT - Deputado Murilo Felix. (Pausa.) 

Deputado Professor Kenny. 

 

O SR. PROFESSOR KENNY - PP - Presente, Excelência. 

 

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

 

A SRA. LECI BRANDÃO - PCdoB - Presente. 
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O SR. PRESIDENTE - MAURICI - PT - Deputado Castello Branco. 

 

O SR. CASTELLO BRANCO - PSL - Presente. Presente, Sr. Presidente. 

 

O SR. PRESIDENTE - MAURICI - PT - Solicito à secretaria a leitura da Ata da 

última reunião. 

 

O SR. MAURO BRAGATO - PSDB - Pela ordem, presidente. 

 

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

 

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

última reunião. 

 

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

senhoras deputadas e senhores deputados que forem favoráveis permaneçam como estão. 

(Pausa.) Fica considerada aprovada a Ata da última reunião. 

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

vista de algum item da pauta poderá fazer agora e também no momento da discussão do 

item. Informo que não poderá ser solicitada vista no Item 9 da pauta, por estar em 

tramitação de urgência. 

 

O SR. CASTELLO BRANCO - PSL - Quero vista, Sr. Presidente, quero vista. 

Deputado Castello Branco pede vista aos objetos do Item nº 2, nº 3, nº 4 e nº 15. 2, 3, 4 e 

15, por gentileza. 

 

O SR. PRESIDENTE - MAURICI - PT - Anotado. Perfeito, deputado Castello 

Branco. Mais algum deputado ou deputada querendo pedir vista? (Pausa.) 

Item 1. Projeto de lei nº 360 de 2015 da deputada Leci Brancado. Objeto: Define o 

"Funk" como movimento cultural e musical de caráter popular. Relatora: Professora 

Bebel, voto favorável. Se nenhum deputado ou deputada tiver nada contra, por favor, 

permaneçam como estão. (Pausa.) Aprovado. 
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Projeto de lei nº 332 de 2019 da deputada... Desculpa, desculpa. Item 5. Projeto de 

lei nº 1038 de 2019 da deputada Leci Brandão que declara como Patrimônio Cultural 

Imaterial do Estado a Festa do Ciclo do Bumba-Meu-Boi, realizada no Morro do 

Querosene, na capital. Relator: Deputado Daniel José com voto favorável. Deputados que 

estivem de acordo permaneçam como estão. (Pausa.) Aprovado. 

 

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

 

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

 

O SR. DIRCEU DALBEN - PL - Só registrar aí a minha presença na comissão. 

 

O SR. PRESIDENTE - MAURICI - PT - Muito obrigado, deputado Dirceu 

Dalben. Registrando a sua presença. 

Item 6. Projeto de lei nº 1 de 2020 do deputado Mauro Bragato, que autoriza o Poder 

Executivo a criar o Instituto de Geologia, Engenharia Ambiental e Agronomia - IGEAA, 

em Cândido Mota. Parecer do deputado Roberto Engler é favorável. Os deputados e as 

deputadas que estiverem de acordo permaneçam como estão. (Pausa.) Aprovado. 

Item 7. Projeto de lei nº 28 de 2020 do deputado Tenente Nascimento. Institui o 

Programa Escola Inclusiva, com o intuito de incluir um professor de apoio especializado 

para aluno diagnosticado com Transtorno do Espectro Autista. Voto da deputada relatora, 

Professora Bebel, é favorável. Os deputados e deputadas que estiverem de acordo, por 

favor, permaneçam como estão. (Pausa.) Aprovado. 

Vamos ao Item 8. Projeto de lei nº 84 de 2020, do deputado Roberto Engler, que 

institui a campanha Janeiro Branco na Escola no âmbito do Estado. O parecer é do relator 

deputado Daniel José e é favorável. Os deputadas e deputadas que estiverem de acordo, 

permaneçam como estão. (Pausa.) Aprovado. 

Vamos ao Item 9. É o projeto de lei nº 29 de 2021 que tramita em Regime de 

Urgência. O autor é o deputado Tenente Nascimento. Projeto denomina "Antônio Furlan" 

a Escola Técnica Estadual - ETEC de Barueri. O relator, deputado Daniel José, 

(Inaudível.) um parecer favorável. Quem estiver, dos deputados e deputadas, de acordo, 

por favor, permaneça como está. (Pausa.) Aprovado. 

Item 10. Projeto de lei nº 1309 de 2019 do deputado Marcos Zerbini, denomina 

"Prof. José Arana Varela" a Faculdade de Tecnologia de Araraquara - FATEC 
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Araraquara, unidade de ensino superior tecnológico do Centro Estadual de Educação 

Tecnológica "Paula Souza" - CEETEPS. Parecer do relator, Daniel José, é favorável. 

Deputados e deputadas que estiverem de acordo, por favor, permaneçam como estão. 

(Pausa.) Aprovado. 

Item nº 11. Projeto de lei nº 560 de 2020, do deputado Mauro Bragato. Denomina 

"Luiz Marchesan" a Faculdade de Tecnologia - FATEC de Matão, unidade de ensino 

superior tecnológico do Centro Estadual de Educação Tecnológica "Paula Souza" - 

CEETEPS. Parecer do deputado relator, Roberto Engler, foi favorável. Os deputados e 

deputadas que estiverem de acordo, por favor, permaneçam como estão. (Pausa.) 

Aprovado. 

Projeto nº 12... O Item 12. Projeto de lei nº 599 de 2020 do deputado André do 

Prado. Denomina "Profª Sílvia Aparecida Bueno Ortolan" a Escola Estadual Jardim dos 

Ipês, em Ipeúna. Deputado Daniel José relatou parecer favorável. Deputados e deputadas 

que estiverem de acordo, por favor, permaneçam como estão. (Pausa.) Aprovado. 

Item 13. Projeto de lei nº 757 de 2020 do deputado Sergio Victor que institui o "Dia 

do Padroeiro do Budismo - Mestre Ibaragui Nissui Shounin". Parecer do relator, deputado 

Daniel José, favorável. Os deputados e deputadas que estiverem de acordo permaneçam 

como estão. (Pausa.) Aprovado. 

Item 14. Projeto de lei nº 60 de 2021 do deputado Carlos Giannazi que institui o 

"Dia da Gaita de Boca e do Gaitista". O parecer do relator, deputado Roberto Engler, foi 

favorável. Os deputados e as deputadas que estiverem de acordo permaneçam, por favor, 

como estão. (Pausa.) Aprovado. 

Item 16. Da deputada Monica da Mandata Ativista. É a Moção nº 204 de 2020 que 

aplaude e reconhece o trabalho da Companhia Teatro dos Ventos pelos trabalhos 

realizados em prol da sociedade durante os seus 20 anos de existência. O parecer do 

deputado relator, Roberto Engler, foi favorável. Os deputados e deputadas que estão de 

acordo, permaneçam como estão. (Pausa.) Aprovado. 

Item 17. A Moção nº 36 de 2020 do deputado Tenente Nascimento que aplaude a 

trajetória do Pastor Genício Severo dos Santos, da Assembleia de Deus Ministério 

Madureira, que completou 35 anos de pastorado junto à igreja localizada em São 

Bernardo do Campo. O parecer do relator, deputado Gilmaci Santos, foi favorável. Os 

deputados e deputadas que estiverem de acordo, por favor, permaneçam como estão. 

(Pausa.) Aprovado. 
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Item 18. Moção nº 51 de 2021 do deputado Castello Branco. Aplaude a vida e a 

obra do presidente da Sociedade Brasileira de Eubiose, Sr. Hélio Jefferson de Souza, em 

homenagem ao seu aniversário de 83 anos. O parecer do deputado Roberto Engler foi 

favorável à moção. Os deputados e deputadas que estiverem de acordo, por favor, 

permaneçam como estão. (Pausa.) Aprovado. 

Eu quero pedir vista do Item 19, da Moção do deputado Frederico d'Avila. 

Então, o Item 20. Moção nº 90 de 2021 do deputado Rafa Zimbaldi que aplaude o 

Instituto de Artes da Unicamp pelos seus 50 anos de história e excelência, sendo digno 

de todo o reconhecimento e admiração por esta egrégia Casa Legislativa. O parecer do 

deputado relator, Roberto Engler, foi favorável. E eu peço aos deputados e deputadas que 

estiverem de acordo que permaneçam como estão. (Pausa.) Aprovado. 

Agora, vamos ao Item 21., que é a Moção do deputado Gil Diniz. Aplaude as 

professoras Keli Adriane Aniecevski, Mirla Renner e Aline Biazbetti, o mecânico 

Ezequiel Vargas Pimentel e seus colegas de oficina, e os cidadãos que a eles se juntaram 

heroicamente na contenção do perpetrador do massacre ocorrido na creche Aquarela, em 

Saudades - SC, na manhã do último dia 4 de maio, e no socorro a suas vítimas. O parecer 

do relator Mauro Bragato foi favorável. E eu peço às deputadas e aos deputados que 

estiverem de acordo, por favor, permaneçam como estão. (Pausa.) Aprovado. 

Item 22. Moção nº 108 de 2021 do deputado Gil Diniz, que manifesta solidariedade 

às famílias das vítimas do ataque ocorrido em 4 de março de 2021, na creche Aquarela, 

em Saudades - SC, bem como à população da cidade. O parecer do deputado relator, 

Mauro Bragato, foi favorável. Eu peço aos deputados e deputadas que estiverem de 

acordo que permaneça como estão. (Pausa.) Aprovado. 

Item 23. é a Moção nº 125 de 2021 do deputado Campos Machado. Ele aplaude, a 

Moção aplaude a trajetória de vida do empresário Rubens Ometto Silveira Mello e o 

lançamento de sua autobiografia "O Inconformista". Parecer favorável do relator, 

deputado Daniel José. Peço aos Srs. Deputados e Deputadas que estiverem de acordo que 

permaneçam como estão. (Pausa.) Aprovado. 

Item 24. Moção nº 163 de 2021 da deputada Adriana Borgo. Ela manifesta 

veemente repúdio às gestoras e responsáveis da Escola Estadual Aníbal de Freitas, em 

Campinas, pelo ato de preconceito e intimidação contra um estudante de 11 anos que 

sugeriu um trabalho escolar com o tema LGBTQIA+, no último dia 11 de junho. O 

relatório da deputada Professora Bebel é favorável. E eu solicito aos Srs. Deputados e 
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Deputadas que estiverem de acordo que permaneçam como estão. (Pausa.) Aprovada a 

moção. 

Vamos ao Item 25. Moção nº 203 de 2021 do deputado Edson Giriboni que aplaude 

o radialista Luiz Honório de Oliveira, carinhosamente conhecido como 'Filisbino', pelas 

suas realizações em prol da radiodifusão e da cultura e por atuar em favor do povo carente 

das regiões sul, sudeste e do Vale do Ribeira. O parecer do deputado relator, Gilmaci 

Santos, foi favorável. E eu rogo aos deputados e deputadas que sejam favoráveis que 

permaneçam como estão. (Pausa.) Aprovado. 

Item 26. é a Moção nº 205 de 2021 da deputada Leticia Aguiar que aplaude o 

escritor Dimas Estevam Barbosa pelo lançamento do livro "Crânio de um louco". O 

relatório do deputado Gilmaci Santos foi favorável. E eu peço aos deputados e deputadas 

que estiverem de acordo que, por favor, permaneçam como estão. (Pausa.) Aprovado.  

Moção 27... Item 27. é a Moção nº 248 do deputado Mauro Bragato que aplaude o 

bairro da Lapa pelos seus 431 anos. O relator foi o deputado Professor Kenny que 

declarou um parecer favorável. Por isso, eu rogo aos deputados e deputadas que estiverem 

de acordo que permaneçam como estão. (Pausa.) Aprovado. 

Vamos ao Item 28. que é a Moção nº 255 de 2021 do deputado Rafa Zimbaldi que 

aplaude o Salão Internacional de Humor de Piracicaba. O relatório favorável é do 

deputado Daniel José. E eu peço aos deputados e deputadas que estiverem de acordo que, 

por favor, permaneçam como estão. (Pausa.) Aprovado. 

Item 29. A Moção nº 273 de 2021 do deputado Rodrigo Gambale. Ela aplaude o Sr. 

Rodrigo Campos, diretor do documentário "Serráqueos". O relatório do Professor Kenny, 

deputado relator, foi favorável. Eu peço aos deputados e deputadas que forem favoráveis 

que permaneçam como estão. (Pausa.) Aprovado. 

O Item 30. É a Moção nº 272 de 2021 do deputado Marcio Nakashima que repudia 

o serviço de vídeo sob demanda Amazon Prime Vídeo pelo lançamento, em 24 de 

setembro de 2021, de dois filmes alusivos ao assassinato do casal Manfred Albert von 

Richthofen e Marísia von Richthofen, ocorrido na capital paulista em 31 de outubro de 

2002, denominados de: A Menina Que Matou os Pais e O Menino Que Matou Meus Pais. 

O relatório do deputado Professor Kenny é favorável. Eu peço aos deputados e deputadas 

que estejam de acordo que permaneçam como estão. (Pausa.) e vamos ao item... 

 

O SR. DANIEL JOSÉ - NOVO - Pela ordem, presidente. Só votar contrário nesse 

Item 30. Registrar meu voto contrário. E também, eu acredito que a gente... Falar 
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rapidinho com o Castello Branco. Eu acredito que o Item 4, que é um projeto muito 

importante sobre “homeschooling”, a gente poderia discutir votar ainda hoje. Eu acredito 

que a gente conseguiria aqui um quórum para aprovar o projeto, mas... É... Enfim. Só 

uma sugestão aqui para o deputado, se ele estiver de acordo. 

 

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

 

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

 

A SRA. LECI BRANDÃO - PCdoB - Sr. Presidente, eu queria pedir licença para 

poder fazer um profundo agradecimento aí a toda a comissão, todos os membros da 

comissão, em especial à deputada Professora Bebel e também ao Danielzinho. Eu chamo 

ele de Danielzinho, né? Que é o Daniel José pela aprovação dos dois projetos nossos, tá? 

Quero agradecer profundamente. Muito obrigada, Sr. Presidente. 

 

O SR. PRESIDENTE - MAURICI - PT - Dando sequência então, professora 

deputada Leci Brandão... Deputada Leci Brandão. Item 34. Ofício... (Inaudível.) Os Itens 

31 a 53, apenas ciência dos itens de pauta. Pergunto ao deputado Castello Branco se ele 

vai seguir, vai atender o pedido do deputado Daniel José. Porque o item ao que o deputado 

Daniel José se referiu está sobre pedido de vista. Em mantido... 

 

O SR. CASTELLO BRANCO - PSL - Deputado, deputado Daniel José, eu 

preciso olhar o projeto. Fui orientado a proceder dessa forma. 

 

O SR. DANIEL JOSÉ - NOVO - Eu entendo, Castello Branco, eu só acredito que 

a gente conseguiria aqui hoje o quórum para aprovar, mas tudo bem. Perfeito. 

 

O SR. PRESIDENTE - MAURICI - PT - Nada mais havendo a discutir, está 

encerrada essa reunião. Agradeço às Sras. Deputadas e aos Srs. Deputados por mais este 

trabalho concluído. Grande abraço. 

 

 

* * * 
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- Encerra-se a reunião. 

  

* * * 


