
COMISSÃO DE EDUCAÇÃO E CULTURA

14ª Reunião Ordinária 02 de Outubro 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

1074/2003
Deputado

Carlinhos Almeida
Institui o Plano Estadual de Educação. Deputado Carlos

Neder
favorável

2 Projeto de lei
329/2013

Deputado
Francisco Campos

Tito

Dispõe sobre a realização de testes vocacionais
gratuitos para todos os alunos do ensino médio da
rede pública estadual de ensino.

Deputado Carlos
Neder

favorável ao projeto com emenda
apresentada



COMISSÃO DE EDUCAÇÃO E CULTURA

PAUTA PARA DELIBERAÇÃO CONCLUSIVA

14ª Reunião Ordinária 02 de Outubro 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

204/2013
Deputado Campos

Machado
(CONCLUSIVA) Dá a denominação de "Profª
Malir Terezinha Ramalho Gomes" à Escola
Estadual Bairro Centro, no Bairro do Matadouro,
em Ibiúna.

Deputado Aldo
Demarchi

favorável

PARA DELIBERAÇÃO
 
Item 04 - Requerimento de autoria da Senhora Deputada Beth Sahão que solicita a esta Comissão o envio de ofício ao Conselho Estadual de Educação para que se
pronuncie e tome as devidas providências legais acerca da preservação da gestão democrática do Instituto Municipal de Ensino Superior - IMES de Catanduva prevista em
seu regimento interno em relação à nomeação de seus dirigentes, ante a atual legislação municipal local, aprovada recentemente e que desrespeita ao disposto no Art. 56
da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB), a deliberação CEE nº 83/2009 e o próprio regimento interno daquela instituição ao dispor que seu Diretor e
Vice-Diretor serão livremente nomeados e exonerados pelo Prefeito Municipal.
 
Item 05 - Requerimento de autoria da Comunidade REA Brasil (Recursos Educacionais Abertos) que solicita a realização de Audiência Pública para promover o debate e
sanar possíveis dúvidas sobre a concepção equivocada sobre Recursos Educacionais Abertos que teria resultado no veto total ao projeto de lei nº 989/2011 de autoria do
Senhor Deputado Simão Pedro que institui política de disponibilização de Recursos Educacionais comprados ou desenvolvidos por subvenção da Administração direta e
indireta estadual.
 
Item 06 - Requerimento de autoria do Senhor Deputado João Paulo Rillo que solicita a inclusão na pauta dos trabalhos desta Comissão e discussão sobre o Sistema
Nacional de Cultura e manifestação oficial da Comissão ao Senhor Prefeito do Município de São José do Rio Preto/SP em apoio às reivindicações dos artistas e cidadãos
daquele município, que, descontentes com uma série de problemas que têm prejudicado a Cultura local, tais como esvaziamento de eventos tradicionais da cidade,
sucateamento de teatros públicos, denúncias de corrupção na pasta e remanejamento de verbas, ocupam a Secretaria Municipal de Cultura e reivindicam, principalmente, a
adesão daquele município ao Sistema Nacional de Cultura, a exemplo do Governo do Estado, que recentemente formalizou sua adesão ao Sistema, o qual é voltado ao
estímulo e à integração de políticas públicas no setor e garante o orçamemento mínimo de 1% para a Cultura, a constituição de um Fundo e de um Conselho Deliberativo.
 
 



 
PARA CIÊNCIA
 
Item 07 - Ofício 726/2013 proveniente do CONDEPHAAT que encaminha manifestação dos Conselheiros daquele órgão em apoio a sua Presidente, Sra. Ana Lúcia
Duarte Lana, tendo em vista os diversos textos escritos e vídeos divulgados pela imprensa e por redes sociais com ofensas pessoais e ameaças à Presidente em decorrência
da aprovação de proposta de construção em terrenos vizinhos ao Teatro Oficina, tombado pelo referido Conselho.
 
Item 08 - Ofício 07/2013 proveniente da Comissão de Ciência, Tecnologia e Informação desta Casa, que convida os Membros desta Comissão para participarem de sua
reunião extraordinária a realizar-se no dia 09/10/2013, 14h, no Plenário José Bonifácio, quando será ouvido o Excelentíssimo Senhor Reitor da Universidade Estadual de
Campinas - UNICAMP, Prof. Dr. José Tadeu Jorge, que prestará contas de sua gestão, nos termos do art. 52-A da Constituição do Estado de São Paulo.
 


