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Assembléia Legislativa pode ter Comissão 

Especial para combater a violência nas escolas 
  

A Comissão de Finanças e Orçamento aprovou nesta terça-feira o 

projeto de resolução nº 26/01 de autoria do deputado estadual Vanderlei 

Siraque (PT-Santo André) que cria, na Assembléia Legislativa, uma 

Comissão Especial para estudar, avaliar e propor ações para combater 

a violência nas escolas públicas do Estado de São Paulo. O projeto 

segue agora para a Ordem do Dia, para ser votado pelos deputados. 

Funcionamento 

 

A Comissão será composta por cinco parlamentares, além de técnicos, 

representantes de entidades e estudiosos que tenham legítimo 

interesse no assunto. A duração será de três meses, podendo ser 

prorrogada por mais três. “O número de casos de violência, nas escolas 

públicas, não pára de crescer. É professor baleado, aluno espancado, 

carro de professor queimado e estudante morto dentro da própria sala 

de aula. Isso é um absurdo, temos que reverter esse quadro negro que 

tomou contas das salas de aula”, declara Siraque. 

 A Comissão Especial irá mapear os casos de violência que ocorrem 

nas escolas públicas, estudar os índices e origens dessa violência, 

visitar as escolas e realizar oficinas para poder propor ações que 

realmente reduzam esse problema que assusta pais, alunos e 

professores. “Através da Comissão poderemos aprofundar o tema com 

especialistas e propor soluções eficazes”, afirma Siraque. 

 

 



Comissão de Saúde e Higiene aprova proposta de Siraque 

 

Também aprovada nesta terça-feira (20), a proposta visa realizar 

audiências públicas para discutir com entidades, a regulamentação da 

Lei Estadual nº 10.860, de autoria do deputado Vanderlei Siraque, que 

estabelece requisitos para criação, autorização de funcionamento, 

avaliação e reconhecimento dos cursos de graduação na área da saúde 

das instituições de educação superior, públicas e privadas. 

Siraque ministra palestra em Registro 

Nesta sexta-feira (23), às 18h, no Centro Cultural KKK em Registro, 

Siraque ministra uma palestra sobre “O Papel do Poder Público e 

Caminhos e Descaminhos na Gerência Hospitalar no SUS”. O evento 

será promovido pelo Conselho Municipal de Saúde e o Movimento de 

Saúde do município. 
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