
COMISSÃO DE EDUCAÇÃO E CULTURA

1ª Reunião Ordinária 21 de Fevereiro de 2017 às 14:00 horas no Plenário José Bonifácio.

Presidente: Deputada Rita Passos

Item Proposição Autor OBJETO Relator Voto Vista

1 Projeto de lei
1099/2015

Deputado Rafael
Silva

Cria na Rede Estadual de Ensino de Educação
Básica, nas Faculdades de Tecnologia (Fatecs) e
nas Escolas Técnicas (Etecs) o "Programa de
Prevenção ao Suicídio".

Deputado Adilson
Rossi

favorável ao projeto, na forma do
substitutivo apresentado pela CCJR.

J.P.R.

2 Projeto de lei
1333/2015

Deputado Rafael
Silva

Dispõe sobre a utilização dos prédios das Escolas
Estaduais que sejam desativadas em virtude de
projetos de reorganização escolar.

Deputado Rodrigo
Moraes

favorável

3 Projeto de lei
1481/2015

(Tramitação
Urgência)

Juntado os PLs:
107/2016,
1544/2015

Deputado Gil
Lancaster

Institui a "Semana Estadual da Cidadania
Escolar".

Deputado Aldo
Demarchi

favorável ao PL nº 1481/2015, na
forma do substitutivo apresentado

pela CCJR e contrário ao PL nº
1544/2015 e contrário ao PL nº

107/2016

J.P.R.

4 Projeto de lei
1541/2015

Deputado
Wellington

Moura

Institui a meia-entrada para os atletas e paratletas. Deputado Welson
Gasparini

favorável



5 Projeto de lei
1547/2015

Deputado
Angelo Perugini

Autoriza o Governo do Estado a firmar convênio
com Entidades Filantrópicas, ONGs e Escolas
Particulares, objetivando contribuir para a
melhoria da aprendizagem por meio da ampliação
do tempo de permanência de alunos da rede
pública estadual de ensino, mediante oferta de
educação básica em tempo integral através do
programa Escola Mãe e dá outras providências.

Deputado Welson
Gasparini

favorável J.P.R.

6 Projeto de lei
1554/2015

Deputada Clélia
Gomes

Dispõe sobre a inclusão de ensinamentos sobre os
danos a saúde causados pelo fumo, álcool e
tóxicos em todas as escolas do âmbito estadual e
privado do Estado.

Deputado Roberto
Engler

favorável ao projeto, com a emenda
proposta

J.P.R.

7 Projeto de lei
146/2016

Deputado
Cezinha de
Madureira

Estabelece reserva de vagas de estágio para
alunos oriundos da rede pública estadual de
ensino.

Deputado Adilson
Rossi

favorável ao projeto com a emenda
apresentada pela CCJR

8 Projeto de lei
262/2016

Deputado Rafael
Silva

Inst i tu i  no Estado o  "Programa Jovem
Consciente", que tem por objetivo a educação
para o exercício da cidadania.

Deputado Welson
Gasparini

favorável J.P.R.

9 Projeto de lei
302/2016

Deputado Edmir
Chedid

Dispõe sobre a obrigatoriedade de oferecimento
opcional do ensino do Direito Brasileiro nas
escolas do Estado.

Deputado Aldo
Demarchi

favorável ao projeto com emenda
apresentada pela CCJR

J.P.R.

10 Projeto de lei
335/2016

Deputado
Afonso Lobato

Altera a redação do inciso I do artigo 2º da Lei nº
5.380, de 1986, que dispõe sobre a outorga do
"Prêmio Governador do Estado", destinado às
artes, à ciência e à tecnologia.

Deputado Roberto
Engler

favorável

11 Projeto de lei
358/2016

Deputado
Afonso Lobato

Altera a redação do "caput" do artigo 9º da Lei nº
12.268, de 2006, que institui o Programa de Ação
Cultural - PAC.

Deputado Roberto
Engler

favorável

12 Projeto de lei
422/2016

Deputado Pedro
Tobias

Institui o "Dia dos Arquivos". Deputada Marcia
Lia

favoravel ao projeto na forma do
substitutivo, ora apresentado



13 Projeto de lei
499/2016

Deputado
Rodrigo Moraes

Institui a "Campanha Estadual Maria da Penha". Deputado Carlos
Giannazi

favorável

14 Projeto de lei
524/2016

Deputado
Coronel Telhada

Declara o Corpo Musical da Polícia Militar do
Estado de São Paulo Patrimônio Histórico e
Social do Estado de São Paulo.

Deputado Welson
Gasparini

favorável ao projeto e à emenda nº
01

15 Projeto de lei
603/2016

Deputado Léo
Oliveira

Dispõe sobre a comunicação de ausência, durante
o período escolar, de alunos da educação básica
nas escolas públicas do Estado.

Deputado Carlos
Giannazi

favorável

16 Projeto de lei
613/2016

Deputado Itamar
Borges

Dispõe sobre a inclusão, na grade curricular do
ensino fundamental e médio das redes pública e
privada do Estado, da disciplina "Cidadania".

Deputado Aldo
Demarchi

favorável

17 Processo
1704/2016

Murilo de Souza
Marques

Solicita providências contra omissão do Poder
Executivo do Estado de São Paulo quanto à
insuficiência do quadro de funcionários adequado
ao atendimento dos alunos da E.E. "Érico de
Abreu Sodré", localizado no município de São
Paulo/SP.

Deputado Rodrigo
Moraes

propondo envio de cópia dos autos
do processo à Secretaria Estadual da

Educação, para providências
urgentes e posterior arquivamento

do processo



COMISSÃO DE EDUCAÇÃO E CULTURA

PAUTA PARA DELIBERAÇÃO CONCLUSIVA

1ª Reunião Ordinária 21 de Fevereiro de 2017 às 14:00 horas no Plenário José Bonifácio.

Presidente: Deputada Rita Passos

Item Proposição Autor OBJETO Relator Voto Vista

18 Projeto de lei
1274/2015

Deputado Pedro
Tobias

(CONCLUSIVA) Dá a denominação de "Prof.ª
Nelly Colleone Ravagnolli" à Escola Estadual do
Jardim Santana, em Bocaina.

Deputada Leci
Brandão

favorável ao projeto na forma do
substitutivo apresentado pela CCJR

19 Projeto de lei
1467/2015

Deputado Carlos
Giannazi

(CONCLUSIVA) Institui o "Dia Estadual do
Violão na Música Popular Brasileira".

Deputada Leci
Brandão

favorável ao projeto com emenda,
ora proposta

20 Projeto de lei
1522/2015

Deputado André
do Prado

(CONCLUSIVA) Dá a denominação de "Paulo
Ismael dos Santos Sobrinho" à Escola Estadual do
Galeto/Parateí, em Guararema.

Deputado Aldo
Demarchi

favoravel ao projeto na forma do
substitutivo ora proposto

21 Projeto de lei
119/2016

Deputado Hélio
Nishimoto

(CONCLUSIVA) Dá a denominação de "Adelio
Brumati" à Escola Estadual do Bairro do Pinus do
Iriguassu, em Caçapava.

Deputado Roberto
Engler

favoravel ao projeto na forma do
substitutivo proposto pela CCJR

22 Projeto de lei
325/2016

Deputado
Welson

Gasparini

(CONCLUSIVA) Dá a denominação de "Nair
Guilhermina Pinheiro Nogueira - Nairzinha" à
Escola Estadual Jardim Jóquei Clube, em
Ribeirão Preto.

Deputado Rodrigo
Moraes

favoravel ao projeto na forma do
substitutivo proposto pela CCJR

23 Projeto de lei
326/2016

Deputado
Welson

Gasparini

(CONCLUSIVA) Dá a  denominação de
"Professor Lauro Bigélli" à Escola Estadual
Bairro Dom Bernardo José Miele, em Ribeirão
Preto.

Deputado Roberto
Engler

favorável



24 Projeto de lei
516/2016

Deputado Roque
Barbiere

(CONCLUSIVA) Dá a  denominação de
"Professor João Segura" ao Centro Estadual de
Educação de Jovens e Adultos - CEEJA em
Penápolis.

Deputado Carlos
Giannazi

favorável

25 Projeto de lei
558/2016

Deputada Rita
Passos

(CONCLUSIVA) Dá a  denominação de
"Professora Mariana Aparecida Todescato" à
Escola Estadual do Bairro Jardim Primavera, em
Cerqueira César.

Deputado Roberto
Engler

favorável

26 Projeto de lei
566/2016

Deputado Luiz
Fernando
Machado

(CONCLUSIVA) Institui o "Dia do Movimento
da Jovem Guarda".

Deputado Roberto
Engler

favorável

27 Projeto de lei
695/2016

Deputado Gil
Lancaster

(CONCLUSIVA) Institui o "Dia do Descendente
Japonês" no Estado,  a  ser  comemorado
anualmente no dia 18 de junho.

Deputada Leci
Brandão

favorável

28 Moção 70/2016 Deputado Celino
Cardoso

(CONCLUSIVA) Aplaude o Colégio Stella
Rodrigues pelo seu brilhante desempenho,
reconhecendo as atividades desenvolvidas
durante todo esse período que sem dúvidas
contribuiu com o engrandecimento da educação
brasileira.

Deputado Welson
Gasparini

favorável

PARA DELIBERAÇÃO
 
Item 29 - Definição de, no máximo, 10 (dez) das indicações recebidas por esta Comissão, nos termos do Comunicado publicado no Diário Oficial - Poder Legislativo,
no período de 08 a 17/02/2017, abaixo relacionadas, para receberem o Prêmio Inezita Barroso - 1ª Edição, instituído pela Resolução nº 910/2016 e regulamentado pelo
Ato da Mesa nº 42/2016.
 
 
 
 
 
 
 



INDICADOS/ ORDEM ALFABÉTICA
 
ADRIANA FARIAS
BRUNA VIOLA
CAFÉ COM VIOLA/RÁDIO EDUCATIVA FM
CAROL VIOLA
CLUBE DA VIOLA DE BAURU
CRISTIANO SCUCCIATO
DANIEL FIRMINO
DUO GLACIAL (ANA E MIGUEL CERVAN) IN MEMORIAN
GERALDO MAGELA BOAVENTURA
GRUPO FLOR DE CHITA
JESUS BELMIRO
JOSÉ SEBASTIÃO CORREA (SEO ZÉ)
LÉU (DA DUPLA LIU E LÉU)
LIU E LÉU
LORENA E RAFAELA
MAZINHO QUEVEDO (OSMAR LUCIANETI QUEVEDO)
MOGIANO E MOGIANINHO
ORQUESTRA DE VIOLEIROS DE OSASCO
ORQUESTRA OS VIOLEIROS DE SANTA FÉ
ORQUESTRA PENAPOLENSE
PEDRO VAZ
PROGRAMA APARECIDA SERTANEJA
PROGRAMA LAÇOS DA TERRA
RANCHO DOS MATUTOS
RECANTO CAIPIRA
VIOLA SHOW E MATHEUS CALIL
WALÉRIA LEÃO
ZINHO DO VIOLÃO
 
 
 
 
 



 
Item 30 - Requerimento de autoria do Sindicato dos Funcionários e Servidores da Educação do Estado de São Paulo - AFUSE, que solicita "uma reunião com essa
conceituada Comissão de Educação e Cultura da Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, além da realização de uma Audiência Pública para a primeira quinzena
do mês de maio/2016, "para expor a realidade salarial e funcional da referida categoria profissional, bem como, buscar soluções para o problema. Vistas: Dep. Carlão
Pignatari (19/04/2016), Dep. Adilson Rossi (24/05/2016), Dep. Cezinha de Madureira (07/06/2016), Dep. Roberto Engler (16/08/2016), Dep. João Paulo Rillo
(18/10/2016), Welson Gasparini (06/12/2016).
 
Item 31 - Requerimento de autoria do Senhor Deputado Carlos Giannazi, que solicita "a realização de uma Reunião Especial com a presença dos Promotores de Justiça
responsáveis pelas investigações das denúncias publicadas pela revista Carta Capital, relatando esquema de fraudes nas licitações para o transporte escolar, que
envolvem a Fundação para o Desenvolvimento da Educação - FDE e a empresa de transporte escolar "Benfica Transportes", que atuava em conluio para vencer todas as
contratações." Vistas: Dep. Carlão Pignatari (19/04/2016), Dep. Welson Gasparini (03/05/2016), Dep. Adilson Rossi (24/05/2016), Dep. Cezinha de Madureira
(07/06/2016), Dep. Roberto Engler (16/08/2016), Dep. Milton Leite Filho (18/10/2016), Dep. Rita Passos (06/12/2016).
 
Item 32 - Requerimento de autoria do Senhor Deputado Carlos Giannazi, que solicita a CONVOCAÇÃO do Senhor Procurador Geral do Estado, Dr. Elival da Silva
Ramos, para que, perante esta Comissão Permanente, esclareça "sobre a ordem de reintegração de posse das escolas ocupadas por alunos, sem ordem judicial, amparada
unicamente por mera orientação da Procuradoria-Geral do Estado". Vistas: Dep. Adilson Rossi (24/05/2016), Dep. Roberto Engler (07/06/2016), Dep. Milton Leite
Filho (18/10/2016), Dep. Welson Gasparini (06/12/2016).
 
Item 33 - Requerimento de autoria do Senhor Deputado Carlos Giannazi, que solicita a CONVOCAÇÃO do Senhor Secretário Estadual de Segurança Pública para
esclarecimentos sobre a ordem  de reintegração de posse das escolas ocupadas por alunos, sem ordem judicial, amparada, unicamente, por mera orientação da
Procuradoria Geral do Estado. Vistas: Dep. Adilson Rossi (24/05/2016), Dep. Cezinha de Madureira (07/06/2016), Dep. Roberto Engler (16/08/2016), Dep. Milton Leite
Filho (18/10/2016), Dep. Welson Gasparini (06/12/2016).
 
 
Item 34 - Requerimento de autoria do Senhor Deputado Carlos Giannazi, que solicita a CONVOCAÇÃO do Reitor da Universidade de São Paulo, Marco Antonio Zago,
para prestar esclarecimentos sobre "o desmonte da estrutura da Universidade de São Paulo, o fechamento de vagas de atendimento nas unidades das Creches e Pré-
escolas da USP, bem como dos Hospitais Universitários e o corte ilegal do ponto dos trabalhadores sem julgamento pelas instâncias judiciais competentes". Vistas: Dep.
Roberto Engler (16/08/2016), Dep. Milton Leite Filho (18/10/2016), Dep. Adilson Rossi (06/12/2016).
 
Item 35 - Requerimento de autoria do Senhor Dep. João Paulo Rillo, que solicita a CONVOCAÇÃO da direção da Escola Estadual Fernão Dias Paes para esclarece a
presença, no dia 03 de junho, na unidade de ensino, de integrantes uniformizados, do Arautos do Evangelho, uma seita religiosa conservadora, resultante de um racha de
outra seita tradicionalista, a Tradição, Família e Propriedade (TFP), criada por Plínio Corrêa de Oliveira. Vista: Dep. Rodrigo Moraes (18/10/2016), Dep. Adilson Rossi
(06/12/2016).
 
Juntado requerimento de autoria do Senhor Dep. Rodrigo Moraes com os seguintes questionamentos ao Senhor Dep. João Paulo Rillo: "1) Gostaríamos de saber: Qual



foi o propósito de apresentar tal requerimento convocando a diretoria da Escola Estadual Fernão Dias Paes ?; 2) Tem conhecimento das atividades que realizam os
Arautos do Evangelho ?; 3) Tem conhecimento da representatividade de tal entidade no Brasil e no Mundo ?; 4) Por quê chamou os Arautos do Evangelho de "SEITA
RELIGIOSA CONSERVADORA"?: 5) Sabe o motivo dos Arautos do Evangelho estarem na Escola no dia 03 de junho do corrente ano ?; 6) Saberia nos informar quem
participou de tal evento? Quem foram os participantes e convidados ?; 7) Em sua justificativa deste Requerimento convocatório, citou o Projeto Escola sem Partido;
Qual a relação deste Projeto com o evento realizado na Escola ?; 8) O presidente da República Michel Temer foi citado sobe um possível encontro, que teria havido com
o ator Alexandre Frota; Qual a relação de tal citação com o evento dos Arautos do Evangelho?"
 
Item 36 - Requerimento de autoria do Senhor Deputado Carlos Giannazi que solicita a realização de Audiência Pública, por esta Comissão Permanente, para debater a
crise pela qual passa as Universidades Públicas, com a presença dos reitores das três Universidades Estaduais (USP, UNICAMP e UNESP), representantes do CRUESP
(Conselho de Reitores das Universidades Estaduais) e representantes dos sindicatos integrantes do Fórum das Seis. Vista: Dep. Adilson Rossi (16/08/2016), Dep. Milton
Leite Filho (18/10/2016), Dep. Welson Gasparini e Dep. Cezinha de Madureira (06/12/2016).
 
Item 37 - Requerimento de autoria do Senhor Deputado Carlos Giannazi, que solicita a realização de AUDIÊNCIA PÚBLICA, por esta Comissão, para debater a
perseguição a alunos, professores e funcionários das unidades escolares do Estado, por conta das ocupações das escolas estaduais e ETCs, nos anos de 2015/2016.
Vistas: Dep. Adilson Rossi (16/08/2016), Dep. Roberto Engler (18/10/2016), Dep. Welson Gasparini (06/12/2016).
 
Item 38 - Requerimento de autoria do Senhor Deputado Carlos Giannazi, que solicita a CONVOCAÇÃO do Senhor Reitor da Universidade de São Paulo, Prof. Dr.
Marco Antonio Zago, do Senhor Secretário Estadual da Segurança Pública, Senhor Mágino Alves Barbosa Filho e do Senhor Comandante-Geral da Polícia Militar do
Estado, Senhor Cel. PM Ricardo Gambaroni, para esclarecimentos sobre a repressão e a criminalização ao movimento estudantil, que reivindicava a adoção de cotas
raciais para Reitoria da USP, que culminou com a perseguição aos alunos, com violência policial pelo uso de bombas de efeito moral e detenção de alunos. Vistas: Dep.
Adilson Rossi (16/08/2016), Dep. Milton Leite Filho (18/10/2016), Dep. Welson Gasparini (06/12/2016).
 
 
Item 39 - Requerimento de autoria do Senhor Deputado Edmir Chedid, que solicita a realização de AUDIÊNCIA PÚBLICA, por esta Comissão, para discutir o projeto
de lei nº 302/2016, de sua autoria, que "dispõe sobre a obrigatoriedade de oferecimento opcional do ensino do Direito Brasileiro durante o ensino médio nas escolas
públicas e privadas em todo o Estado de São Paulo", com a participação de representantes da OAB/SP, Conselho Estadual de Educação e Secretaria Estadual da
Educação. Vista: Dep. Roberto Engler (18/10/2016), Dep. João Paulo Rillo (06/12/2016).
 
Item 40 - Requerimento de autoria do Senhor Deputado Celso Nascimento, que solicita, por meio desta Comissão Permanente, informações ao Senhor Ministro de
Estado da Educação, Mendonça Filho, sobre a existência e andamento de investigação para apurar supostas irregularidades praticadas pela UNIP e UNINOVE, em
relação à manipulação dos resultados do Exame Nacional de Desempenho dos Estudantes- ENADE, com o intuito de aumentar a nota final de seus cursos, conforme
noticiado pela mídia. Vista: Dep. Cezinha de Madureira (06/12/2016).
 
Item 41 - Requerimento de autoria do Senhor Deputado Carlos Giannazi, que solicita a CONVOCAÇÃO do Senhor Secretário de Estado da Educação, Dr. José Renato
Nalini, para que esclareça "1- as razões e os impactos decorrentes das publicações das Resoluções SE 65 e 69, de 2016, e 02, de 2017, que modificam drasticamente a



estrutura administrativa das escolas públicas, com a extinção de diversas vagas da função de Professor Mediador Escolar Comunitário e da diminuição das funções de
Professor Coordenador e de Vice-Diretor das escolas estaduais; e 2- o desastroso processo de atribuição de aulas para o ano letivo de 2017, quando muitos professores
tiveram atribuição compulsória de aulas, em horários e locais que prejudicaram a cumulação de salas, por imposição de Diretores de Ensino, e com a vedação à
recondução das atividades aos professores em salas de leitura."
 
Item 42 - Requerimento de autoria do Senhor Deputado Carlos Giannazi, que solicita a CONVOCAÇÃO do Senhor Reitor da Universidade de São Paulo, Marco
Antônio Zago, para que, perante esta Comissão Permanente, esclareça "o desmonte da estrutura da Universidade de São Paulo e sobre o fechamento de vagas de
atendimento nas unidades das Creches e Pré-escolas da USP, em especial na creche oeste da universidade."
 
 
 
PARA CIÊNCIA
 
Item 43 - Ofício ATeCC nº 419/2016 expedido pela Casa Civil do Governo do Estado de São Paulo, que encaminha manifestação da Secretaria Estadual da Educação
em resposta ao Requerimento de Informação nº 244/2016 de autoria desta Comissão Permanente sobre a oferta da disciplina de língua espanhola nas escolas estaduais,
em síntese, informa que, em 2014, foram promovidas duas sessões de escolha de vagas destinadas aos ingressantes no cargo de Professor de Educação Básica II -
Disciplina Língua Espanhola, em decorrência do Concurso Público PEB II/2013, totalizando 101 nomeados para a disciplina Língua Espanhola, não havendo novas
sessões agendas para novas escolhas, tendo em vista não haver vagas disponíveis para os remanescentes do cargo de PEB II/Língua Espanhola; esclarece que as aulas
dos Centros de Estudos de Línguas (CELs) não caracterizam vagas para fins de ingresso no cargo de PEB II, por tratar-se de um Projeto vinculado a uma unidade de
ensino estadual, destinado ao atendimento de alunos matriculados no ensino fundamental e médio, incluindo a rede municipal que tenha aderido ao Programa São Paulo
Faz Escola; informa que a demanda das aulas dos CELs, respeita as normas pertinentes ao processo anual de atribuição de classes/aulas, aos docentes inscritos,
credenciados e selecionados em processo realizado em conjunto com a Diretoria de Ensino e direção da unidade escolar vinculadora, obedecendo a ordem de prioridade,
nos termos do art. 15 da Resolução SE nº 44/2014; informa que o procedimento pode ser aplicado regularmente durante todo o período letivo, independentemente da
ocorrência de concurso público para provimento de cargos de PEB II e por isso não será possibilitada a constituição de jornada de trabalho docente nos Centros de
Estudos de Línguas (CELs), os quais não comportam nenhuma espécie de cargo, nem mesmo para remoção dos integrantes do Quadro do Magistério; informa que a
Resolução SE 75/2013 veda a constituição de jornada de trabalho dos docentes titulares de cargo, com aulas de projetos da Pasta, bem como com aulas de escolas
vinculadas; informa que conforme dados coletados nos sistemas da Pasta (data-base março/2016), há 628 docentes em efetivo exercício como professores de espanhol,
dos quais 261 atuam, exclusivamente, no Ensino Fundamental, 314, exclusivamente, no Ensino Médio e 53 atuam nos dois, concomitantemente; informa que, dentre o
total desses 628 docentes em efetivo exercício, 129 são efetivos, 157 são estáveis (categoria F) e 342 são contratados (categoria O) e dos 314 que atuam exclusivamente
no Ensino Médio, apenas 81 são efetivos, titulares de cargo e atuam nas disciplinas Arte (1), Biologia (1), Filosofia (2), Língua Espanhola (37), Língua Inglesa (9) e
Língua Portuguesa (31).
 
Item 44 - Ofício nº 549/2016 expedido pela Câmara Municipal de Itapeva/SP, que encaminha cópia da Moção nº 13/2016, de Apelo ao Governador do Estado para que
garanta "uma educação especial de qualidade para as pessoas com deficiência do Estado de São Paulo."
 



Item 45 - Ofício nº 283/2016 expedido pela Câmara Municipal de Cordeirópolis/SP, que encaminha cópia do Requerimento nº 133/2016, que Apela ao Presidente da
Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo e a todas as lideranças dos partidos políticos representados no Legislativo Estadual, para que se manifestem em apoio à
manutenção e funcionamento das oficinas Culturais do Estado, nos moldes em que funcionaram com sucesso ao longo das últimas décadas.
 
Item 46 - Ofício nº 1438/2016 expedido pela Câmara Municipal de Barretos/SP, que encaminha cópia do Requerimento nº 1555/2016, de Moção de Apoio à
manutenção do convênio do Governo do Estado de São Paulo através de sua Secretaria Estadual, com as Associações de Pais e Amigos dos Excepcionais - APAEs.
 
Item 47 - Ofício nº 2655/2016 expedido pela Câmara Municipal de Limeira/SP, que encaminha cópia da Moção nº 111/2016, de Apelo "Ao Governo do Estado e São
Paulo para que a Oficina Cultural Carlos Gomes, com sede em Limeira, permaneça com suas atividades de fomento à cultura"
 
Item 48 - Ofício nº 1236/2016 expedido pela Câmara Municipal de São Carlos/SP, que encaminha cópia da Moção nº 253/2016, de Apelo ao Excelentíssimo Senhor
Governador Geraldo Alckmin para o não fechamento da Oficina Cultural Regional Sergio Buarque de Holanda na cidade de São Carlos.
 
Item 49 - Cópia do ofício GS nº 863/2016, expedido pela Secretaria do Estado da Cultura de São Paulo, que encaminha cópia do Relatório Trimestral de Atividades da
Comissão de Avaliação da Execução dos Contratos de Gestão, referente ao 2º Trimestre/2016, em cumprimento ao disposto no art. 9º, § 3º da Lei Complementar
Estadual nº 846/1998.
 
Item 50 - Ofício nº 863/2016 expedido pela Casa Civil do Governo do Estado de São Paulo que encaminha resposta à Indicação nº 1246/2016 desta Comissão de
Educação e Cultura sobre providências ao reajuste do valor per capta do repasse às APAEs no Estado de São Paulo, nos seguintes termos, em síntese: a Secretaria
Estadual da Educação informa que o valor per capta é definido na legislação aplicada ao convênio, prevista no art 2º do Decreto nº 54887/2009; informa que não consta
reajuste na previsão orçamentária para 2017; informa que o atendimento aos alunos com Deficiência Intelectual e com Transtorno do Espectro Autista (TEA) está
disciplinado na Resolução SE 61/2014 e nas Instruções da Coordenadoria de Gestão da Educação Básica; informa que a meta maior da Secretaria Estadual da Educação
e garantir acesso para ingresso, permanência e par6ticipação de todos os alunos na rede regular de ensino, havendo necessidade de que a Pasta tenha o apoio de
entidades sem fins lucrativos, no processo educacional dos alunos; informa as entidades que firmaram convênios, até 2016, atendem mais de 23 mil alunos e recebem os
valores de R$ 3500/ano por aluno com deficiência intelectual e R$ 13510/ano por aluno com TEA; esclarece a impossibilidade de equiparação entre os valores dos
convênios referentes á deficiência intelectual e autismo, que seria equivalente a 280%, por incompatibilidade com a austeridade financeira esperada pela Administração
Pública e, finalmente, informa que apesar das mudanças decorrentes da Lei nº 13019/2014, durante o ano de 2017, o atendimento seguirá de forma semelhante e com os
mesmos valores referentes ao ano de 2016.
 
Item 51 - Ofício nº 024.12/2016 expedido pela Câmara Municipal de Mogi Guaçu/SP, que encaminha cópia do Requerimento nº 144/2016, que "Requer ao Presidente
da Assembleia Legislativa e ao Secretário de Estado da Casa Civil, estudos para viabilização de propositura que contemple a execução do Hino dos Bandeirantes nas
escolas públicas e privadas de nosso Estado."
 
 
 



 
Item 52 - Ofício s/nº expedido pelo Conselho Municipal de Política Cultural do Município de Limeira/SP, que encaminha cópia da Moção de Apelo s/nº ao Governo do
Estado de São Paulo pela permanência das atividades da Oficina Cultural Carlos Gomes na cidade de Limeira para que as cidades da região continuem sendo atendidas
por ela, mantendo o caráter estadual do programa, para que os equipamentos permaneçam na sede da oficina, podendo ser tutelados pela prefeitura ou até mesmo a ela
doados, para que a mudança administrativa seja amplamente discutida com a população e para que a mudança administrativa seja feita com as oficinas em
funcionamento.
 
 
 
 
Item 53 - Ofício nº 04/2017 expedido pelo Conselho de Reitores das Universidades Estaduais Paulistas, que encaminha NOTA sobre a decisão da Assembleia
Legislativa que reduziu o percentual constitucional das transferências do Tesouro do Estado para FAPESP, sendo a redução de 1% para 0,89% que representa uma perda
significativa de receita estimada em R$ 120 milhões em 2017.
 
Item 54 - Ofício nº /2016 expedido pela Câmara Municipal de São Carlos/SP, que encaminha cópia da Moção nº 104/2016, de PROTESTO contra a redução do
orçamento da FAPESP, reivindicando ao Governador do Estado que reconsidere a decisão, a fim de garantir que o Estado de São Paulo mantenha a pujança na produção
científica e tecnológica.


