
COMISSÃO DE EDUCAÇÃO

2ª Reunião Ordinária 18 de Março de 2009 às 15:30 horas no Plenário José Bonifácio.

Presidente: Deputado Simão Pedro

Item Proposição Autor OBJETO Relator Parecer Vista

1 Projeto de lei
195/2007

Deputado Carlos
Giannazi

Cria nas escolas da Rede Estadual de Ensino uma
Sala de Leitura e uma Sala de Informática.

Deputada Maria
Lúcia Amary

contrário C.A.,
R.P.

2 Projeto de lei
661/2007

Deputado Edson
Giriboni

Obriga as universidades estaduais a unificação
dos exames vestibulares.

Deputado Paulo
Alexandre
Barbosa

favorável ao projeto e às emendas
nºs 1 e 2

C.A.

3 Projeto de lei
797/2007

Deputada
Patrícia Lima

Isenta os alunos egressos da rede pública de
ensino do Estado da taxa de inscrição do
vestibular para universidades públicas estaduais.

Deputada Maria
Lúcia Prandi

favorável R.P.

4 Projeto de lei
568/2008

Deputado João
Barbosa

Obriga os responsáveis legais pela realização do
processo seletivo de ingresso nos cursos de pós-
graduação das universidades públicas do Estado a
adotarem medidas e práticas que assegurem a
observância da impessoalidade, igualdade e
valorização do mérito acadêmico dos candidatos
postulantes às vagas existentes, sob pena de
nulidade.

Deputado Carlos
Giannazi

favorável ao projeto e à emenda nº
1

5 Projeto de lei
631/2008

Deputado
Gilmaci Santos

Cria a 'Semana do Diagnóstico de Evolução
Cognitiva' na rede pública estadual de ensino.

Deputada Rita
Passos

favorável



6 Projeto de lei
642/2008

Deputado Jorge
Caruso

Institui, no âmbito do Estado, o Vale-Transporte
para os professores da rede pública e particular,
com desconto de cinqüenta por cento, para
utilização efetiva em despesas de deslocamento
residência-trabalho e vice-versa.

Deputado José
Bruno

favoravel ao projeto na forma do
substitutivo apresentado pela

Comissão de Constituição e Justiça

7 Projeto de lei
Complementar

38/2008

Deputado Davi
Zaia

Altera dispositivo da Lei Complementar nº 836,
de 1997, que institui Plano de Carreira,
vencimentos e salários para os integrantes do
Quadro do Magistério da Secretaria da Educação.

Deputado José
Bruno

favorável C.A.

8 Projeto de
decreto

legislativo
1/2008

Deputado
Orlando
Morando

Susta o Decreto nº 52.625, de 2008, que
regulamenta o uso de telefone celular nos
estabelecimentos de ensino.

Deputado Carlos
Giannazi

favorável C.A.

9 Processo
293/2009

CÂMARA
MUNICIPAL

DE
ITAPETININGA

Solicita apoio à instalação de uma universidade
pública naquele município.

Deputada Maria
Lúcia Amary

propondo Indicação



COMISSÃO DE EDUCAÇÃO

PAUTA PARA DELIBERAÇÃO CONCLUSIVA

2ª Reunião Ordinária 18 de Março de 2009 às 15:30 horas no Plenário José Bonifácio.

Presidente: Deputado Simão Pedro

Item Proposição Autor OBJETO Relator Parecer Vista

10 Projeto de lei
464/2008

Deputado
Luciano Batista

(CONCLUSIVA) Dá a denominação de "Doutora
Ruth Vilaça Correia Leite Cardoso" à  Escola
Técnica Estadual - ETEC de São Vicente.

Deputada Rita
Passos

favorável

11 Moção 94/2008 Deputado
Carlinhos
Almeida

(CONCLUSIVA) Apela para o Sr. Presidente do
Senado Federal e aos líderes partidários a fim de
que empreendam esforços para que o PLC 178,
de 2008 (PL-1659, de 2007), que dispõe sobre o
atendimento da alimentação escolar e do
Programa Dinheiro Direto na Escola aos alunos
da educação básica, seja apreciado e aprovado
com a máxima brevidade  possível.

Deputada Maria
Lúcia Amary

favorável

REQUERIMENTOS PARA DELIBERAÇÃO:
 
Item 12 - Requerimento da Presidente do CRESS-SP - Conselho Regional de Serviço Social, Sra. Aurea Satomi Fuziwara, a qual, na qualidade de membro do Fórum
dos Conselhos de Fiscalização Profissional da área fim da saúde, solicita a realização de audiência pública para debater a precarização do ensino superior, mormente dos
cursos superiores à distância.
 
Item 13 - Requerimento do Deputado Carlos Giannazi, solicitando convidar para prestar esclarecimentos o ex-Secretário da Educação Sr. Gabriel Chalita e os Diretores
da FDE Srs. Milton Dias Leme e André Romano, tendo em vista as denúncias noticiadas pela imprensa de possível mau uso do dinheiro público, causando prejuízo de
cerca de R$4 milhões na compra de equipamentos de tecnologia da comunicação (antenas parabólicas). Vistas já concedidas às Sras. Deps. Maria Lúcia Prandi e Maria
Lúcia Amary e aos Srs. Deps. Carlos Giannazi e Carlinhos Almeida.
 
Item 14 - Requerimento do Deputado Roberto Felício, solicitando realização de audiência pública para debater a decisão do Conselho Estadual de Educação,
homologada pela Secretária da Educação, autorizando as escolas de ensino médio a oferecer até 20% da carga horária na modalidade à distância. Solicita, ainda,



convidar o presidente do CEE ou representante. Vista já concedida ao Sr. Dep. Carlinhos Almeida.
 
Item 15 - Requerimento do Prof. Cesar Augusto Minto, da Coordenação do Fórum Estadual em Defesa da Escola Pública - FEDEP-SP, solicitando realização de
audiência pública sobre a proposta curricular do estado de São Paulo.
 
 
RESUMO DAS RESPOSTAS DA SEC. EDUCAÇÃO ÀS INDICAÇÕES DE AUTORIA DESTA COMISSÃO, PARA CIÊNCIA:
 
- Indicação nº 2711/07 - indica que determine reforma geral na EE D. Maria André Schunck, em Embu. Resposta da SE: desde janeiro/2008 a unidade escolar está
passando por reforma. Quanto aos ambientes pedagógicos, o terreno não comporta novas construções ou ampliações. Encontra-se em estudo pela FDE a construção de
um novo edifício com 22 salas de aula, que prevê a substituição de 12 salas de aula da EE Seminário, 6 salas para a EE D. Maria André Schunck e 4 salas para a EE
Hélio Luiz Dobrochinsk.
 
- Indicação nº 4214/07 - indica que determine a apuração dos fatos apresentados pela APEOESP - Subsede de São Bernardo do Campo, sobre denúncia de desvio de
verba da APM e das Cooperativas de Funcionários. Resposta da SE: A Dirigente Regional de São Bernardo, após receber denúncias de possíveis recolhimentos
irregulares de escolas que apresentavam problemas com a GPS - Guia da Previdência Social com autenticação falsa, orientou os Diretores sobre como proceder na
averiguação dos fatos. Foram constituídas Comissões de Supervisores de Ensino para apuração preliminar e posterior encaminhamento ao Depto. Jurídico da
Coordenadoria.
 
- Indicação nº 1213/08 - indica providências visando a instituição de um plano de carreira para os integrantes do Quadro da Secretaria da Educação. Resposta da SE: Foi
encaminhado o PLC 56/08, que institui o Plano de Cargos, Vencimentos e Salários para os servidores pertencentes às classes da área meio das Secretarias de Estado, da
PGE e Autarquias. (Nota da Secretaria da Comissão: o PLC citado foi convertido na Lei Complementar nº 1080 , publicada em 18/12/2008).
 
- Indicação nº 1585/08 - indica que determine a abertura de negociações relativas ao Plano de Carreira da categoria educacional, conforme pleiteado pela Câmara
Municipal de Itapira. Resposta da SE: informa sobre diversas leis já em vigor, sobre o assunto, e esclarece sobre critérios adotados pela Pasta.
 
- Indicação nº 1586/08 - indica que determine a aplicabilidade da Lei Federal 11.301/06, que amplia o conceito de funções do magistério para a concessão de
aposentadoria especial, incluindo os cargos de direção, coordenação e assessoramento pedagógico. Resposta da SE: o Supremo Tribunal Federal julgou a ADIN nº
3772-2-DF, proposta em face da citada Lei, parcialmente procedente, restando ainda a publicação do acórdão final do julgamento para que a SE possa se manifestar a
respeito.


