
COMISSÃO DE EDUCAÇÃO E CULTURA

11ª Reunião Ordinária 11 de Setembro de 2013 às 14:30 horas no Plenário José Bonifácio.

Presidente: Deputado João Paulo Rillo

Item Proposição Autor OBJETO Relator Voto Vista
1 Projeto de lei

368/2012
Deputado Afonso

Lobato
Institui o Programa "Aluno Voluntário" nas escolas
da rede pública de ensino do Estado.

Deputado Aldo
Demarchi

favorável

2 Projeto de lei
624/2012

Deputado Carlos
Giannazi

Institui a "Política Estadual de Prevenção às
Doenças Ocupacionais" que acometem os docentes
e os demais profissionais da educação.

Deputado Carlos
Neder

favorável ao projeto com emenda
apresentada pela CCJR e com a

emenda ora apresentada



COMISSÃO DE EDUCAÇÃO E CULTURA

PAUTA PARA DELIBERAÇÃO CONCLUSIVA

11ª Reunião Ordinária 11 de Setembro de 2013 às 14:30 horas no Plenário José Bonifácio.

Presidente: Deputado João Paulo Rillo

Item Proposição Autor OBJETO Relator Voto Vista
3 Projeto de lei

1195/2011
Deputado Roberto

Massafera
(CONCLUSIVA) Dá a denominação de "Prof.
Oacyr Antonio Ellero" à Escola Estadual do Jardim
Alto de Pinheiros, em Araraquara.

Deputada Rita
Passos

favoravel ao projeto na forma do
substitutivo apresentado pela CCJR

4 Projeto de lei
690/2012 Juntado o

Projeto de lei
693/2012

Deputado Aldo
Demarchi

(CONCLUSIVA) Dá a denominação de "Frei
Fernando Maria Fachini" à Escola Estadual Jardim
Levorato, em Santa Maria da Serra.

Deputado Adilson
Rossi

favorável ao projeto de lei 690/2012 e
contrário ao projeto de lei 693/2012

PARA DELIBERAÇÃO
 
Item 05 - Requerimento de autoria do Senhor Deputado Carlos Giannazi que solicita o encaminhamento de ofício por esta Comissão, à Reitoria e ao Conselho
Universitário da Universidade Federal de São Paulo - UNIFESP para que implante cursos de graduação no prédio localizado em Santo Amaro, nesta Capital.
 
Item 06 - Requerimento de autoria do Senhor Deputado Carlos Giannazi que solicita a CONVOCAÇÃO do ex-Presidente da Fundação para o Desenvolvimento da
Educação - FDE, Senhor José Bernardo Ortiz e do Prefeito cassado da cidade de Taubaté/SP, Senhor José Bernardo Ortiz Júnior para que esclareçam, perante esta
Comissão de Educação e Cultura as denúncias de tráfico de influência perante a mencionada Fundação, durante o período em que o primeiro era presidente, que teria
beneficiado o segundo durante sua campanha eleitoral à prefeitura de Taubaté, o que teria resultado na cassação de seu mandato eletivo. Solicita, ainda, o convite aos
Membros da Comissão de Fiscalização e Controle desta Assembleia Legislativa para participarem do ato.
 
Item 07 - Requerimento de autoria do Senhor Deputado João Paulo Rillo que solicita a realização de Audiência Pública por esta Comissão, com a presença de
representantes do Ministério do Trabalho, Ministério da Educação, Sindicatos e entidades representativas de categorias envolvidas no tema, para debater e avaliar as
providências necessárias para a regularização das instituições de ensino superior privado e iniciativas para impedir o constante desrespeito aos direitos trabalhistas dos
professores e ao direito dos alunos à educação de qualidade.
 
 
 



PARA CIÊNCIA
 
Item 08 - Ofício nº 199/2013 proveniente da Câmara Municipal de Itapevi/SP que encaminha cópia da Moção de Apelo nº 17/2013 em prol das Escolas de Educação
Especial (APAEs), tendo em vista a Conferência Nacional de Educação que traz em seu conteúdo a possibilidade de matrícula dos alunos portadores de necessidades
especiais na rede pública regular de ensino.
 
Item 09 - Ofício nº 116-2013 proveniente da Câmara Municipal de Araçatuba/SP que encaminha cópia do Requerimento nº 310/2013 para que fosse consignado em Ata
dos trabalhos daquela Casa de Leis um voto de repúdio ao documento de referência da Conferência Nacional de Educação (CONAE-2014) o qual prevê o congelamento e
a extinção das matrículas em educação especial, ofertadas por organizações filantrópicas, comunitárias e confessionais parceiras do Poder Público.


