
COMISSÃO DE EDUCAÇÃO E CULTURA

12ª Reunião Ordinária 14 de Novembro de 2017 às 14:30 horas no Plenário José Bonifácio.

Presidente: Deputada Beth Sahão

Item Proposição Autor OBJETO Relator Voto Vista

1 Projeto de lei
958/2014

Deputada Beth
Sahão

Dispõe sobre a realização de exames de visão e
audição aos alunos da Rede Pública Estadual de
Ensino.

Deputado Luiz
Turco

favorável

2 Projeto de lei
32/2017

Deputado André
Soares

Dispõe sobre o prazo para divulgação da lista de
material didático pedagógico de uso individual do
aluno, exigido pelas instituições do sistema de
ensino do Estado.

Deputado Carlos
Giannazi

favorável ao projeto com as
emendas da CCJR.

3 Projeto de lei
86/2017 Juntado
o Projeto de lei

202/2017

Deputada Célia
Leão

Altera dispositivos da Lei n.º 11.875, de 2005,
que dispõe sobre a Política de Prevenção à
Violência Contra Educadores da Rede de Ensino
do Estado de São Paulo.

Deputado Carlos
Giannazi

Cota propondo anexação do PL nº
86/2017 ao PL nº 757/2008

4 Projeto de lei
246/2017

Deputado Gil
Lancaster

Torna obrigatória a apresentação da carteira de
vacinação atualizada no ato da matrícula nas
escolas que oferecem ensino infantil, fundamental
e médio, no Estado.

Deputado Gilmaci
Santos

favorável

5 Projeto de lei
457/2017

Deputado Gil
Lancaster

Dispõe sobre o incentivo da lei tura da
Constituição Federal nas escolas Públicas e
Privadas do Estado.

Deputado Marco
Vinholi

favorável



6 Projeto de lei
543/2017

Deputado Marco
Vinholi

Altera a Lei nº 12.268, de 2006, que Institui o
Programa de Ação Cultural - PAC.

Deputado Carlos
Giannazi

favorável



COMISSÃO DE EDUCAÇÃO E CULTURA

PAUTA PARA DELIBERAÇÃO CONCLUSIVA

12ª Reunião Ordinária 14 de Novembro de 2017 às 14:30 horas no Plenário José Bonifácio.

Presidente: Deputada Beth Sahão

Item Proposição Autor OBJETO Relator Voto Vista

7 Projeto de lei
408/2016

Deputado Cauê
Macris

(CONCLUSIVA) Dá a  denominação de
"Professora Maria de Lourdes Lima" à nova
Escola Estadual Jardim Bela Vista II, em
Conchal.

Deputado Luiz
Turco

favorável

8 Projeto de lei
568/2017

Deputado Barros
Munhoz

(CONCLUSIVA) Dá a  denominação de
"Rodolpho José Del Guerra" à Escola Técnica
Estadual - ETEC - de São José do Rio Pardo,
naquele Município.

Deputado Luiz
Turco

favorável

REQUERIMENTOS PROTOCOLIZADOS PARA DELIBERAÇÃO DA COMISSÃO
 
Item 09 - Requerimento nº 40/2017, de autoria da Senhora Deputada Beth Sahão, que solicita o CONVITE ao Secretário Estadual da Educação, Dr. José Renato Nalini,
a fim de que "preste esclarecimentos acerca dos impactos que o PL 920/2017 deverá ocasionar na educação pública do Estado de São Paulo." (Vistas: Dep. Beth Sahão)
 
Item 10 - Requerimento nº 41/2017, de autoria da Senhora Deputada Beth Sahão, que solicita o CONVITE ao Secretário Estadual da Educação, Dr. José Renato Nalini,
a fim de que "preste esclarecimentos acerca da situação dos professores da Categoria "O", cujos contratos com a Secretaria Estadual da Educação vencerão no fim deste
ano e que, portanto, serão desligados de seus postos, fato que pode levar à demissão de aproximadamente 35 mil professores e trazer sérios prejuízos aos estudantes das
escolas públicas estaduais."
 
Item 11 - Requerimento nº 25/2017, de autoria do Senhor Deputado Carlos Giannazi, que solicita a CONVOCAÇÃO do Senhor Secretário Estadual do Meio Ambiente,
para que "esclareça denúncia de destruição de patrimônio cultural, ordenada  pelo então titular da Pasta, Senhor Ricardo Salles, que, em visita realizada no Parque
Estadual do Rio Novo, no último dia 08/08/2017, ordenou a retirada de um busto do guerrilheiro Carlos Lamarca do pedestal em que se encontrava, bem como de um
painel com fotos e informações que constavam do Centro de Exposição daquela unidade de conservação." (Vistas: Dep. Adilson Rossi, Dep. Beth Sahão, Dep. Luiz
Turco)
 



Item 12 - Requerimento nº 27/2017, de autoria do Senhor Deputado Carlos Giannazi, que solicita a CONVOCAÇÃO do Senhor Secretário de Estado da Educação Prof.
Dr. José Renato Nalini e do Senhor Secretário de Estado de Planejamento e Gestão, Senhor Marcos Antonio Monteiro, para que, perante esta Comissão Permanente,
"esclareçam o impacto à rede pública de ensino e aos estudantes em decorrência do desligamento de cerca de 35 mil professores contratados sob regime da Lei
Complementar 1.093/09 (Categoria O), que estão impedidos de firmar novo contrato com a administração por conta do período de 180 dias previsto em lei, bem como
devido às regras publicadas pela Portaria CGRH-7, de 2-8-2017, que trata do processo anual de atribuição de classes e aulas para o ano letivo de 2018." (Vistas: Dep.
Adilson Rossi, Dep. Beth Sahão, Dep. Luiz Turco)
  	
Item 13 - Requerimento nº 31/2017, de autoria do Senhor Deputado Carlos Giannazi, que solicita a CONVOCAÇÃO do Senhor Secretário Estadual da Educação, Prof.
Dr. José Renato Nalini, para que, compareça perante esta Comissão Permanente, para prestar contas, referente ao 1º semestre de 2017, nos termos do art. 52-A da CE,
tendo em vista sua ausência à reunião agendada para o dia 27/06/2017, para aquela finalidade. (Vistas: Dep. Beth Sahão, Dep. Luiz Turco)
 
Item 14 - Requerimento nº 33/2017, de autoria do Senhor Deputado João Paulo Rillo, que solicita a CONVOCAÇÃO do Secretário Estadual da Fazenda, Senhor Helcio
Tokeschi, para que compareça a esta Comissão para prestar informações "sobre as perdas para o orçamento destinado à Educação face aos dispositivos da Lei
Complementar 1010/2007, notadamente aqueles que permitem a inclusão de aposentadorias e pensões como despesas para manutenção e desenvolvimento do ensino."
(Vistas: Dep. Beth Sahão, Dep. Marco Vinholi, Dep. Luiz Turco)
 
Item 15 - Requerimento nº 34/2017, de autoria do Senhor Deputado João Paulo Rillo, que solicita a CONVOCAÇÃO do Secretário Estadual da Educação, Dr. José
Renato Nalini, para que compareça a esta Comissão para prestar informações "sobre as perdas para o orçamento destinado à Educação face aos dispositivos da Lei
Complementar 1010/2007, notadamente aqueles que permitem a inclusão de aposentadorias e pensões como despesas para manutenção e desenvolvimento do ensino."
(Vistas: Dep. Beth Sahão, Dep. Carlos Giannazi)
 
Item 16 - Requerimento nº 37/2017, de autoria do Senhor Deputado Luiz Turco, que solicita o CONVITE ao Excelentíssimo Senhor Secretário de Estado da Educação,
Dr. José Renato Nalini, com o objetivo de prestar esclarecimentos perante esta Comissão de Educação e Cultura "sobre que medidas serão adotadas para garantir aos
profissionais da educação a devida segurança para o exercício de suas funções, diante da crescente violência contra os docentes constatada nas escolas estaduais."
(Vistas: Dep. Beth Sahão, Dep. Carlos Giannazi)
 
Item 17 - Requerimento nº 38/2017, de autoria do Senhor Deputado Luiz Turco, que solicita o CONVITE ao Excelentíssimo Senhor Secretário de Estado da Educação,
Dr. José Renato Nalini, com o objetivo de prestar esclarecimentos perante esta Comissão de Educação e Cultura "sobre o andamento e eventuais resultados dos
trabalhos da Comissão Paritária, composta por representantes do Governo do Estado e de entidades do magistério, para a implementação da meta 17 do Plano Estadual
de Educação - PEE, e sobre as perspectivas da efetiva implementação da citada meta." (Vistas: Dep. Beth Sahão, Dep. Carlos Giannazi)
 
Item 18 - Requerimento nº 42/2017, de autoria do Senhor Deputado Alencar Santana, que solicita o CONVITE aos 3 (três) candidatos à Reitoria da Universidade de São
Paulo (USP) indicados em lista tríplice levadas ao Sr. Governador do Estado, para participar de debate em audiência pública a ser realizada por esta Comissão, com o
fito de que os Deputados e Deputadas possam conhecer os recomendados ao cargo.
 



Item 19 - Requerimento nº 43/2017, de autoria da Senhora Deputada Márcia Lia, que solicita o CONVITE à Profa. Marli André e à Profa. Sueli Guadalupe Mendonça,
para prestação de esclarecimentos "sobre as mudanças que ameaçam a continuidade do PIBID (programa Institucional de Bolsas de Iniciação à Docência) e também
apresentação da avaliação externa realizada em 2014, que constatou os vários aspectos positivos do Programa na formação de docentes."
 
DOCUMENTOS PROTOTOCOLIZADOS PARA CIÊNCIA DA COMISSÃO
 
Item 20 - Ofício nº 20/2017 expedido pela Fundação para o Desenvolvimento da Educação - FDE, que encaminha, nos termos do artigo 116, § 2º da Lei 8666/93, a
relação nominal das Instituições de Ensino que celebraram convênio com Secretaria Estadual da Educação por intermédio daquela Fundação para participação no
Projeto "Bolsa Universidade do Programa Escola da Família" referente ao mês de abril/2017.
 
Item 21 - Ofício nº 1331/2017, expedido pela Câmara Municipal da Estância Turística de Batatais/SP, que encaminha cópia da Moção nº 18/2017 de APELO ao
"Governador do Estado de São Paulo, a fim de que equipare o valor mensal repassado pela Secretaria de Estado de Educação às APAE's, com o praticado pelo
FUNDEB destinados aos alunos da rede regular de ensino."
 
Item 22 - Ofício nº 25/2017 - PNE, expedido pelo Gabinete do Excelentíssimo Senhor Deputado BACELAR, relator da Subcomissão Permanente, da Câmara dos
Deputados, destinada a acompanhar, monitorar e avaliar o processo de implementação das estratégias e das metas do Plano Nacional de Educação, que, buscando
articular a atuação daquela Subcomissão com as outras instâncias de acompanhamento previstas na Lei do PNE, gerar sinergias, potencializar resultados e evitar
sobreposição de esforços, planeja conhecer e divulgar ações de monitoramento e de avaliação dos planos locais de educação de Estados e Municípios, especialmente,
neste ano de 2017, CONVIDA o Presidente desta Assembleia Legislativa para participar do "SEMINÁRIO NACIONAL" para tratar das ações de monitoramento e
avaliação do Plano Nacional de Educação, que será realizado no DIA 05 DE DEZEMBRO DE 2017, NA CÂMARA DOS DEPUTADOS, NO PLENÁRIO 10 -
COMISSÃO DE EDUCAÇÃO - BRASÍLIA - DF e SOLICITA A DESIGNAÇÃO DE REPRESENTAÇÃO para participar do referido evento, bem como para indicar
experiências que possam contribuir para dar maior visibilidade à agenda de execução e cumprimento das metas e estratégias estabelecidas no Plano Nacional de
Educação instituído pela Lei nº 13.005/2014.


