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O SR. PRESIDENTE ITAMAR BORGES – PMDB – É regimental. Declaro 

aberta a reunião ordinária da Comissão de Atividades Econômicas, a terceira reunião 

ordinária, da primeira sessão legislativa, da 18ª Legislatura, com a finalidade de ouvir o 

Senhor Secretário Estadual de Desenvolvimento Econômico, Ciência, Tecnologia e 

Inovação, Márcio França, que também é nosso vice-governador, quanto ao disposto no 

artigo 52 a.  

Registro com muita honra a presença dos deputados e deputadas Ana do Carmo, 

a vice-presidente Marcia Lia, Reinaldo Alguz, Cezinha de Madureira e Hélio Nishimoto 

e essa presidência.  

Solicito a leitura da ata da reunião anterior.  

O SR. CEZINHA DE MADUREIRA – DEM – Pela ordem, senhor presidente. 

O SR. PRESIDENTE ITAMAR BORGES – PMDB – Pela ordem, deputado 

Cezinha de Madureira. 

O SR. CEZINHA DE MADUREIRA – DEM – Queria pedir a dispensa da leitura 

da ata.  

O SR. PRESIDENTE ITAMAR BORGES – PMDB – É regimental. 

Aprovada a dispensa da leitura. Considera-se aprovada a ata. Peço aqui para os nobres... 

Fui solicitado que buscasse o secretário, ele está já se deslocando dentro da Casa, se me 

autorizam que eu possa suspender de três a cinco minutos essa Sessão, essa reunião, 

para que possamos conduzir o Márcio França, que ele está tramitando na Casa, aqui, 

porque é pauta única da nossa reunião, hoje. Feito. Autorizado? 

O SR. CEZINHA DE MADUREIRA – DEM – Autorizado. 
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O SR. PRESIDENTE ITAMAR BORGES – PMDB – Então, tá bem. Deixa 

eu ir buscar. (Risos.) 

O SR. CEZINHA DE MADUREIRA – DEM – Só pede pra trazer água, que está 

quente aqui, presidente. Água. 

* * * 

A reunião está suspensa por cinco minutos 

 * * *  

 

O SR. PRESIDENTE ITAMAR BORGES – PMDB – Está reaberta a reunião 

da Comissão de Atividades Econômicas, com o propósito de ouvir pelo artigo 52 a, da 

Constituição do Estado, o nosso vice-governador e secretário estadual de 

Desenvolvimento Econômico, Ciência e  Tecnologia, Márcio França. Convido o 

presidente da Casa, pra que possa fazer a abertura, e da mesma forma o vice-governador 

e secretário, pra que possam ocupar assento nessa Mesa. (Ininteligível.)  

E claro, já, passo o comando ao nosso presidente pra que possa conduzir o início 

dessa reunião e darmos sequência.  

O SR. PRESIDENTE FERNANDO CAPEZ – PSDB – Nobre Deputado Itamar 

Borges, pra orgulho dessa Casa, o comando é de V. Exa., o comando, presidente desta 

Comissão de Atividades Econômicas, pra cumprimentar o nosso querido Deputado 

Cezinha de Madureira, muito mais da Assembleia Legislativa, da Assembleia de Deus, 

nobre Deputado Reinaldo Alguz, grande deputado combativo, Deputado Carlos Cezar, 

sempre combativo, querida Deputada Ana do Carmo, Deputado Hélio Nishimoto, 

Deputado Ed Thomas, com um grande vozeirão, e o pleonasmo é proposital. Queria 

também... o Deputado Roberto Tripoli, nosso querido Juan Quirós já que saúdo a nossa 

Investe São Paulo e me dirigir ao nosso querido vice-governador, secretário do 

Desenvolvimento Econômico e Social, Márcio França, Tecnológico, é uma honra pra 

essa Casa receber V. Exa., não apenas por ser o nosso vice-governador, o nosso grande 

secretário, mas também um parlamentar, um democrata, que sempre prestigiou a 

Assembleia. Fizemos questão de estar aqui, fazer essa abertura. E cumprimentar o 

Deputado Itamar Borges, que é o representante da nossa União das Assembleias 

Estaduais do país inteiro e o presidente da Comissão.   
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Um forte abraço e um bom trabalho a todos. É um orgulho pra essa Casa o 

trabalho de V. Exa. e dos colegas que integram essa Comissão. (Palmas.) 

O SR. PRESIDENTE ITAMAR BORGES – PMDB – Obrigado, presidente 

Capez. Pode ter certeza que é um orgulho de todos nós, deputados dessa Casa, sermos 

presididos com tanta competência com a gestão que vai desenvolvendo nessa Casa. 

Estamos juntos nessa empreitada.  

Com alegria, já registrar aqui a presença do nosso vice-governador e secretário. 

Registrar aqui, permitam-me, a presença do presidente da Investe São Paulo, querido 

amigo Doutor Juan Quirós, e tantos outros colaboradores e membros da equipe da vice-

secretaria de Desenvolvimento Econômico, colaboradores dessa Casa e amigos que nos 

visitam nessa tarde, aqui, na nossa Casa Legislativa.  

Secretário Márcio França, nós temos aqui, por determinação do artigo 52, a 

honra de recepcioná-lo, o senhor que sempre tem participado, estado presente e, através, 

diretamente ou indiretamente, informado sobre a sua gestão lá à frente da Secretaria de 

Desenvolvimento Econômico, Ciência e Tecnologia do nosso estado. E à oportunidade, 

nós conduziremos aqui, como sempre, passando a palavra para que o nosso vice-

governador possa já fazer a sua apresentação. Fique à vontade com relação à sua 

colocação. É um resumo dos seus atos, até porque o vice-governador está 

permanentemente conversando conosco, e na sequência nós abriremos a palavra para 

que os colegas possam se dirigir ao nosso ilustre convidado secretário e vice-

governador.  

Com a palavra vice-governador, Márcio França.  

O SR. MÁRCIO FRANÇA – Bem, quero agradecer a oportunidade e o convite, 

embora estabelecido pela legislação pertinente, mas é sempre um convite e uma honra 

está aqui presente na Assembleia, que é a Casa que representa o povo de São Paulo. 

Então, cumprimentar o amigo Itamar Borges, na pessoa dele cumprimentar todos 

os funcionários da Comissão, cumprimentar a Ana do Carmo, ao meu líder – que está 

aqui presente e prestigiando – o Carlos Cezar, ao Ed Thomas, ao Cezinha de Madureira, 

ao Reinaldo Alguz, ao Hélio Nishimoto, ao Tripoli e aos amigos que estão aqui, quero 

agradecer a presença e a gentileza do presidente que veio aqui nos saudar. 
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Amigos, eu fiz uma breve exposição e começo com um vídeo pra ser bem 

prático. Você sabe que a vantagem de vir da política ou do mundo da política, Itamar, 

em especial de partidos pequenos, é que você aprende a falar sempre muito depressinha 

por conta da televisão, né, você tem que em pouco tempo encaixar tudo ao mesmo 

tempo. Então... 

O SR. – (Inaudível.)  

 O SR. MÁRCIO FRANÇA – É. Na presidência é PMDB, fala em mais tempo, 

né... 

O SR. – (Inaudível.)  

O SR. MÁRCIO FRANÇA – ... mas mesmo assim ainda é pouco. Por isso... 

O SR. – Senhor presidente... 

O SR. MÁRCIO FRANÇA – Pois não. Um minutinho. 

O SR. – Só antes do vídeo, por gentileza. 

O SR. MÁRCIO FRANÇA – Segura o vídeo um pouquinho.  

O SR. – É. Só pedir aqui, senhor presidente, pedir desculpas... 

O SR. MÁRCIO FRANÇA – Pois não.  

O SR. – Eu preciso ir à outra comissão, que é agora às 14h30, já me chamaram 

lá, não, gostaria de ficar aqui para prestigiá-lo, sim, claro, mas eu já estou com o senhor 

aqui todos os dias aqui, que o Carlos Cezar é uma cópia sua, aqui. 

O SR. MÁRCIO FRANÇA – Ora, que beleza. 

O SR. – O senhor nos perdoe em ter que sair. O senhor permite, senhor 

presidente?  

O SR. PRESIDENTE ITAMAR BORGES – PMDB – Não. Eu gostaria que 

você retornasse depois. (Risos.) Pode ir, mas ficando aguardando o seu retorno. 

O SR. – Eu preciso (Ininteligível.) Eu volto... 

O SR. PRESIDENTE ITAMAR BORGES – PMDB – Volta, lá, por favor. 
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O SR. – Obrigado. Obrigado.  

O SR. MÁRCIO FRANÇA – Estou soltando o vídeo.  

O SR. – Quem mandou perguntar. 

* * * 

É exibido vídeo institucional 

* * * 

O SR. MÁRCIO FRANÇA – Muito bem. Eu fiz questão de passar esse vídeo, 

no início, para aqueles que não conheciam, é um vídeo da Investe São Paulo porque às 

vezes a gente passa a vida inteira olhando todos os outros lugares e às vezes esquece de 

olhar o nosso próprio lugar. Brasileiro tem um pouco essa coisa de enaltecer as 

qualidades de outros países e às vezes esquece das nossas qualidades. E dentro do Brasil 

vale a pena ressaltar essas qualidades de São Paulo. Um impressionante estado, com 

muitas qualidades e, certamente, com muito potencial econômico, como os senhores 

viram nos principais números. E eu vou fazer uma rápida passagem, aqui, sobre esses 

números de São Paulo, agora, já, trabalhando em cima de orçamentos e números do 

estado de São Paulo, baseados em fontes do IBGE, por favor. 

Então, essa evolução do PIB de São Paulo nós executamos em 2014, em torno 

de 456 bilhões de reais. Vale a pena lembrar... Aliás, de dólar. Vale a pena lembrar que 

quando eu era vereador, eu me recordo, em São Vicente, já cumprimentando aqui o 

Deputado André do Prado, agradecendo pela gentileza, Deputado Caio, que passou por 

aqui, eu me lembro de que as pessoas diziam que São Paulo estava quase chegando ao 

PIB da Argentina e hoje nosso PIB está chegando ao dobro do da Argentina, né, quer 

dizer, alguns anos depois. Por favor, pode girar. Isso leva também em consideração a 

trajetória da dívida de São Paulo. Como os senhores sabem, as dívidas todas do Brasil, 

acumuladas ao longo de todos os anos, através dos estados, foram consolidadas, de 

2000 pra frente. 

Nós temos aqui uma relação, hoje, de 1,47 (um e quarenta sete) da relação com 

dívida líquida com receita corrente líquida, né. Esse número estava sendo planejado pra 

ser alcançado só em 2020, nós alcançamos em 2015. Pode girar, por favor.  
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Aqui, os senhores vão ver um dado superinteressante da economia estadual. Isso 

é o orçamento do ano passado. Para os senhores terem uma Ideia, quer dizer, todos os 

estados do Brasil que estão em vermelho fecharam com déficit e os estados que estão 

em azul fecharam com superávit. Reparem que o superávit de São Paulo sozinho 

neutraliza o déficit de quase todos os estados, exceto Rio de Janeiro. Que o Rio de 

Janeiro, só o ano passado teve um déficit de 7, 339 milhões.  São sete bilhões de déficit 

no Rio e Janeiro. Então, em resumo, São Paulo cumpriu a sua jornada de produzir 

superávit.  

Como os senhores sabem, o superávit é produzir a estabilidade econômica, que 

permite que não gere inflação e todos os outros problemas. Pode girar, por favor.  

A economia de São Paulo também se dá em função de dados de transparência, 

que os senhores mesmos aprovaram, aqui, na Assembleia. Por exemplo, hoje São Paulo 

compra 4,690 milhões, quer dizer, quatro e meio bilhões de reais, tudo por Bolsa 

Eletrônica de Compras. Não há mais aquela compra antiga do tempo em que algumas 

prefeituras ainda fazem, manual, tudo é feito através de sistema eletrônico. Pode girar, 

por favor.  

Aqui, vale a pena, em relação à arrecadação tributária, que chegou a 89, quase 

90 bilhões de reais, no ano passado. Uma queda de três por cento, esse ano já em 

relação ao ano passado, aliás. E como os senhores sabem, todo o Brasil foi rebaixado 

pela Standard & Poor´s que faz as análises de avaliação da economia do mundo. 

Rebaixou o Brasil e ao rebaixar o Brasil, evidentemente, rebaixou São Paulo, também.  

Então, pra dizer o seguinte: há um limite que São Paulo pode suportar e que ele 

consegue trabalhar sem influencia do restante do Brasil. Há um outro limite que não é 

possível. Por mais que São Paulo consiga produzir superávit, se o Brasil inteiro fechar 

em déficit, esse déficit acaba influenciando a nota de São Paulo, mesmo que São Paulo 

tenha superávit. Pode girar, por favor.  

No ano passado, 2015 (2014?), nós atingimos a maior taxa de investimento do 

setor público, 25,7 bilhões de reais de investimento público, né. Portanto, um 

investimento recorde para o estado de São Paulo. Todos nós sabemos que ainda muito 

aquém do que poderia ser necessário, não só para São Paulo, mas pra todo Brasil, mas é 

disparado o maior estado do Brasil em investimento. 
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 E vale a pena também reparar nos investimentos estrangeiros feitos no Brasil. 

São dados interessantes. Reparem nesse número ali. No próximo quadro, por favor.  

No próximo quadro, nós temos qual é o percentual das pessoas que investiram 

no Brasil, em empresas estrangeiras, o quanto que investe em São Paulo. Então, tudo o 

que foi investido no Brasil, 43% foi investido em São Paulo. É uma coisa 

impressionante, quase metade do investimento privado estrangeiro. E aí tem... Pode 

girar, por favor. As concessões, os principais investimentos das concessões rodoviárias, 

distribuição de gás, que é um futuro importante pra São Paulo e para o Brasil. 

Como os senhores sabem, o sistema de gás que a gente utiliza é o sistema da 

Bolívia. A renovação do contrato é em 2019. Há uma previsão de um forte aumento do 

gás. Portanto, São Paulo está buscando uma alternativa, chamada “Rota 4”, que é um 

investimento privado que vai buscar o gás lá no Pré-Sal e que, nesse instante, é o maior 

investimento privado do país, perto de 10,5 bilhões de reais da Cosan, no estado de São 

Paulo. Aí... Pode girar, por favor.  

Eu selecionei algumas das principais obras e os volumes de investimentos. 

Principal, claro, pela... que se tornou famosa, o Rodoanel. São Paulo começa a 

imaginar, agora, já um anel por fora do Rodoanel, que certamente vai ser necessário. O 

macroanel, quer dizer, um anel já por fora do Rodoanel. Estamos acabando lá a metade 

da... a (Ininteligível.) anunciou ontem, a metade da obra concluída já do trecho norte, de 

6,7  bilhões. Pode girar, por favor.  

Várias obras de metrô. Como eu disse há pouco, evidente que a situação 

nacional influencia, também, a cadência de recursos de investimentos de São Paulo. 

Mas muitas estações estavam em obras e outras em obras de concessões ou PPP. Então, 

tem sido possível continuar as estações. Pode girar, por favor.  

Essa é a linha quatro. Aí temos aí breve um resumo da linha cinco, seis, 18. Aí, 

mobilidade urbana. Pode girar, por favor. Linha dois, 15, 17, com as estações, os 

volumes de investimentos embaixo, 11, 7 e 5 bilhões. Só aqui nesta página tem quase 

30 bilhões. E as concessões dos trens intercidades; que está, nesse instante, sendo 

realinhado um novo formato pra poder dar vazão, mas esse é o crucifixo que foi 

inicialmente pensado, de Americana até Santos e de Sorocaba até o Vale do Paraíba. Os 

dois principais cortes intercidades, os trens metropolitanos. Pode girar, por favor.  
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Esse é um outro dado que eu acho que vale a pena  pra todos os paulistas 

perceberem por que aqui em São Paulo cresceu mais que outros estados e teve mais 

desenvolvimento. Certamente, esse é um dado importante. Quer dizer, de tudo que foi 

investido em pesquisa e desenvolvimento no Brasil, 73% foi em São Paulo. Então, é um 

número muito grande. Praticamente, ¾ do que se investe em pesquisa e 

desenvolvimento. Aí tem recurso público e também recurso privado. Pode girar, por 

favor.  

E aí nós temos, pra que se tenha uma ideia do PIB Nacional, em tudo o que o 

Brasil produz, a parte azul é indústria e manufaturado, 45%, o restante é “commodities”. 

E da parte de manufaturado, São Paulo responde, também, por ¾. Quer dizer, então, 

tudo o que é industrializado ou manufaturado, São Paulo responde por ¾. Aí, vale a 

pena mencionar uma estrutura da Junta Comercial de São Paulo, que uma das 

montagens. Pode girar essa página, por favor. Ah, está numa outra, numa outra... No 

meu aqui está diferente. Pode girar mais uma outra, por favor, vamos ver.  

Aí... Esse dado que eu queria mostrar. Reparem que este dado tem chamado 

atenção porque eu acho que vale a pena pra todos nós, brasileiros, percebermos. Tudo o 

que se ouve, em todo o lugar que você vai, é uma sensação de crise, crise, que nada dá 

certo, que está tudo fechando, tá tudo errado, vai parar, vai parar o Brasil e tal... Eu 

chamo atenção pra esse dado. Essas não são grandes empresas, são pequenas empresas, 

pessoas que abriram novas empresas na Junta Comercial de São Paulo, de janeiro a 

junho desse ano em relação a janeiro a junho do ano passado. E vocês vão ver que São 

Paulo aumentou em 2,35 o número de empresas abertas esse ano com relação ao ano 

passado. Qual é a explicação? Por que que o paulista tem essa vocação de empreender, 

mesmo na dificuldade? É um pouco do nosso histórico de convivência da origem do 

estado de São Paulo, mas certamente porque a somatória do que eu falei há pouco, de 

ter a legislação mais moderna, que os senhores mesmos ajudam a produzir, de ter a 

infraestrutura mais bem postada, de ter um parque tecnológico diferenciado, 

universidades, Fapesp, enfim, tudo isso vai agregando valor junto com uma governança 

mais tranquila, que permite que as pessoas sintam-se seguras em produzir o seu 

investimento. Pode girar, por favor.  

Uma das instituições que tem lá na nossa Secretaria, que o contrato é com a 

Secretaria,  e os senhores acabam de aprovar aqui, inclusive uma alteração, é a Investe 
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São Paulo. O presidente Juan Quirós está aqui, o Clóvis também.  A Investe, nem todo 

mundo em São Paulo sabe, é uma empresa, é uma OS contratada pelo estado de São 

Paulo, para ajudar pessoas que queiram investir em São Paulo. E esta Investe todos os 

dias recebe novas pessoas que querem investir em São Paulo e ela, portanto, abre as 

portas de São Paulo. Ela menciona e anuncia novos espaços físicos que são feitos nos 

municípios, onde tem gás e onde não tem gás, onde tem acesso, onde não tem acesso, 

qual a vantagem tributária tem pra pessoa investir. E eventuais demandas surgidas pelas 

empresas, a Investe, de maneira institucional, recebe a demanda, produz um processo e 

esse processo passa por um formato de três secretários de estado, Fazenda, 

Planejamento, presidida por nós no Desenvolvimento Econômico e, eventualmente, a 

gente altera uma tributação. Se o governador concordar, então, emite um decreto e a 

gente pode atrair novas empresas de São Paulo. Pode girar, por favor.  

Reparem nas grandes empresas. Eu falei das pequenas empresas. Reparem nas 

grandes empresas. Entre o valor anunciado no ano passado e o valor anunciado este ano, 

Deputado Itamar, o senhor que é um... tem tanto afeto aí às coisas relacionadas à 

questão de investimento, reparem que praticamente triplicou o total de investimentos 

privados em empresas grandes vindas pra São Paulo. O que está acontecendo, 

nitidamente? É uma grande atração pelo dólar alto. O dólar produziu... como o valor do 

dólar está muito alto, as pessoas que são estrangeiras aproveitam esse momento pra 

fazer grandes investimentos. Então, novas empresas estão se instalando, mesmo com 

crise aparente.  

Por que eu chamo atenção disso? Porque, por vezes, as pessoas estão olhando o 

movimento de um lado e não percebem o movimento que está acontecendo do outro. A 

gente está prestando atenção na crise, mas tem gente que está prestando atenção nas 

oportunidades que a crise gera, dentre elas essas empresas aí, que esse ano vão crescer 

165% no estado de São Paulo em novos investimentos, né. Quase 10 bilhões de novas 

indústrias instaladas em São Paulo. Pode girar, por favor.  

Esse é o total de empregos, gerados por essas empresas. Eu estou me referindo a 

só empresas que passaram pela Investe São Paulo. Ou seja, de 4000 empregos gerados 

no ano passado para 9950 empregos gerados este ano.  

Eu dizia, ontem, na reunião que fizemos lá na Investe São Paulo, que quando a 

gente fala esses números eles parecem tão fora da realidade que você, às vezes, fala: 
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“Olha, esse é um número... Não é possível. Todo mundo falando uma coisa e vocês 

falam uma coisa complemente diferente, não é?” Pode girar, por favor.  

Então, eu pedi pra colocar as marcas das empresas que se instalaram, porque 

certamente muitas pessoas poderão se associar e ver, alguns conhecem onde foram 

instaladas: a Sky, a Danone, a Atento, enfim, a Unilever. Várias delas foram instaladas, 

agora, nesse primeiro semestre e outras lançaram as suas pedras fundamentais. Pode 

girar, por favor.  

E eu coloquei ali, inclusive as fotos, Araraquara, Itirapina, Porto Ferreira, Mogi 

Guaçu, Cosmópolis, Jaguariúna. Pode girar. Campinas, Lorena, Jacareí, Mogi, 

Valinhos, nem vi a última lá. (Risos.) Iracemápolis.  

O SR. – (Inaudível.) 

O SR. MÁRCIO FRANÇA – Não, pode deixar. Sorocaba, né?  

O SR. – (Inaudível.) 

O SR. MÁRCIO FRANÇA – A Sky mesmo. Pode girar, por favor. Indaiatuba, 

Iracemápolis, São Carlos, Itupeva, Sumaré, Piracicaba.  

Reparem como o eixo do desenvolvimento pega muito toda região de Campinas, 

evidentemente, toda região de São José, onde tem os principais polos da educação do 

estado de São Paulo. Rodovias, polos da educação. Itaberá, Valinhos, Guarulhos, São 

Carlos, Taubaté, Sumaré, Americana, Itapetininga, enfim, mencionamos algumas aqui 

porque quando eu fazia essa palestra em alguns lugares, as pessoas diziam: “Márcio, só 

você está vendo essas empresas, não é possível que essas empresas estejam se 

instalando porque em todo o lugar que eu vejo, em todas as matérias que eu vejo são 

matérias negativas e o Brasil está parado...” Está parado de um lado, mas tem outro lado 

que está andando. Pode girar, por favor.  

Esse é um resumo do que a Secretaria tem como a área de atuação. 

Empreendedorismo, ciência, tecnologia e inovação, ensino técnico, ensino superior, 

desenvolvimento regional e estímulo, que era antigamente a parte especial relacionada à 

questão de artesanato, a gente esticou essa fala para economia criativa, que é o grande 

mote dos principais países do mundo, no sentido de futuro. Pode girar, por favor. 
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Aqui, tem um sistema paulista de ambiente em inovação, com vários parques 

tecnológicos. Pode girar, por favor.  

Reparem, são 28 iniciativas no estado, 20 incluso no sistema de PAC, portanto, 

já aprovados e oito em negociação entre estado e prefeituras, formalizando as 28, né. 

Várias, aqui, cidades que já têm os parques tecnológicos.  

Com o parque tecnológico oficializado, o parque passa a ter o direito a ter alguns 

benefícios fiscais em relação a quem não tem o parque tecnológico, inclusive, com 

apoio financeiro. Tudo isso é fruto da legislação que os senhores mesmos aprovaram 

aqui. Pode girar, por favor.  

Algumas instituições, que os senhores já conhecem, a Fapesp e, aqui, eu faço só 

um reparo, uma ênfase para a Fapesp. A Fapesp é uma fundação de amparo à pesquisa, 

como os senhores sabem,  que é responsável por gerenciar um por cento de ICMS, 

gerado diretamente da fonte, quer dizer, a pessoa fez a compra, no instante seguinte, um 

por cento da Fapesp, né, do ICMS. E ela tem um orçamento acima de um bilhão de 

reais/ano. Orçamento que os senhores mesmos aprovaram anos atrás, na Constituinte. E 

desse valor, ela decide como vai ser aplicado. 

Nós estamos, acabamos de fazer a mudança da presidência da Fapesp. O 

Professor Celso Lafer saiu, entrou o professor Goldenberg, um dos maiores cientistas do 

país. E o professor está com uma nova missão, que é fazer desse investimento das 

pesquisas do estado, direcionar mais pra área de investimento tecnológico e técnico, e 

também nas tais pesquisas aplicadas, que possam ao final delas resultar num novo 

produto ou numa nova forma de agir. Porque como esse recurso vai pra Fapesp, eles 

têm autonomia na gestão do recurso, claro que a academia, as principais reitorias, todos 

eles fazem partem da Fapesp,  e eles tentam puxar cada um para o seu lado, em cima das 

pesquisas. E o nosso interesse, interesse, eu lembro a vocês, que é importante, aos 

deputados, que 1988, quando a Fapesp tinha 0,5 só de orçamento, foram os deputados 

estaduais que ampliaram de 0,5 pra 1,0, dobraram o orçamento da Fapesp, e à época a 

fala era a seguinte: “Esse meio a mais era exatamente pra Fapesp aplicar em pesquisa 

técnica e tecnológica aplicada e não apenas acadêmica”. Pra que pudéssemos ter, por 

exemplo, todo Sistema Paula Souza apoiado, o IPT apoiado, nossos institutos de 

pesquisas apoiados. E essa é a nossa grande luta conseguir fazer... 
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O SR. ABELARDO CAMARINHA – PSB – Pela oportunidade... 

O SR. MÁRCIO FRANÇA – Pois não, Deputado Camarinha. 

O SR. ABELARDO CAMARINHA – PSB – Esse um por cento é o mesmo 

equivalente ao CDHU? 

O SR. MÁRCIO FRANÇA – Exatamente. 

O SR. ABELARDO CAMARINHA – PSB –O que o CDHU recebe... 

O SR. MÁRCIO FRANÇA – Exatamente o que a Fapesp recebe. 

O SR. ABELARDO CAMARINHA – PSB – ... a Fapesp recebe? 

O SR. MÁRCIO FRANÇA – É. Portanto, é uma grande responsabilidade 

gerenciar esse valor. As três universidades que eu falei, USP, Unicamp, Unesp. Existem 

mais duas separadas, que tem uma em Rio Preto, de Medicina, e uma em Marília, a 

Famema, lá do Camarinha. São três grandes universidades, que junto com o Sistema 

Paula Souza, formam aquele meio milhão de alunos, que eu falei pra vocês, aliás, falei 

agora há pouco em uma outra reunião. 

 Esse sistema aí nosso do estado de São Paulo é uma coisa pra ter orgulho, esse 

sistema tem meio milhão de alunos públicos em rede gratuita. Esse é o maior sistema 

público do mundo, gratuito. Existem outros sistemas públicos, mas gratuitos, com essa 

quantidade de pessoas, não têm. Então, é um sistema... evidentemente, que isso equivale 

a 12% da arrecadação do estado, quer dizer, não é pouca coisa.  

Todos nós, paulistas, todos nós, os mais simples, também contribuem pra que 

toda essa gente possa estudar. E eu acho que é uma grande tarefa de todo mundo, que 

estuda e que teve a oportunidade e a honra de estudar nessas instituições, devolver um 

pouco desse conhecimento para o estado de São Paulo, já que todos fizeram o esforço 

pra que eles pudessem estudar de maneira gratuita. Pode girar, por favor, que esse já foi, 

já foi.  

Aí. Agora, eu faço uma menção especial porque eu acho que, do ponto de vista 

de futuro, e a Comissão quando se reúne deve pensar no que existe e também no futuro, 

eu vejo como uma grande chance para o futuro essa nova autarquia que os senhores 

autorizaram já há uns dois anos, a Univesp.  
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Agora, faz duas semanas o Governo Federal, o Ministério da Educação, 

autorizou, finalmente, os cursos de graduação. Na Univesp, presidente, há dois cursos 

de Engenharia e quatro cursos de graduação (Matemática, Física, Química e Biologia). 

E na nossa visão a única chance que nós temos de universalizar o ensino público 

universitário é no sistema a distância porque, claro, se nós gastamos, façam as contas, 

12 bilhões pra manter a estrutura da USP, Unicamp, Unesp e Fapesp, aliás, e Paula 

Souza, elas atendem 500 mil alunos, mas vagas novas por ano são 30, 35 mil. Ora, se 

nós formamos 450 mil alunos por ano, só nós no estado, públicos de ensino médio, 

significa que pra eu conseguir atingir todo mundo eu teria que ter umas 15 vezes essa 

estrutura, 15 vezes 12 bilhões é mais do que orçamento do estado de São Paulo. Então, 

essa conta não vai fechar nunca. Nós nunca teremos fôlego pra garantir vagas 

presenciais no padrão USP, Unicamp, Unesp e Paula Souza pra todos os jovens do 

estado de São Paulo. E é claro que é nossa tarefa buscar isso. E a maneira mais simples 

e mais moderna, não é uma invenção nossa, é o que fez Cingapura, é o que fez a Coreia, 

e que se faz em Londres, hoje, é o que fez Joanesburgo, onde o Mandela se formou, 

inclusive, no ensino a distância. O grande futuro está aí.  

A partir da autorização federal, que saiu há duas semanas, o governador 

autorizou que nos planejássemos uma grande ampliação da Univesp pra garantirmos o 

seguinte: que as pessoas no estado de São Paulo... nós possamos ampliar aqueles polos 

presenciais que já existem com polos conveniados entre as prefeituras e o governo do 

estado. Nós treinamos funcionários das prefeituras pra ajudar a manter o curso 

presencial, são os tutores, e aí em qualquer cidade, que a Deputada Marcia Lia tenha 

influencia, ou que o Camarim tenha influencia, enfim, qualquer deputado tenha 

influencia, feito o convênio com o estado... a gente, certamente, terá salas ociosas à 

noite, em especial, a preparar sala, para o prefeito, duas, três, cinco salas, treina cinco, 

seis, oito, 10 monitores da prefeitura e abre o sinal. Porque o mais caro, Deputado 

Itamar, já foi feito que era a gravação das aulas. Essas aulas todas, desses cursos aí, os 

três primeiros anos já estão prontos. Então, significa que alguns cursos estão completos 

já conosco, transmissíveis. Então, a pessoa pode captar em qualquer lugar do estado de 

São Paulo, abrir uma faculdade lá em Santa Fé, pública e gratuita, no padrão da 

Univesp, que é um padrão USP porque eles eram contratados da USP, e você vai ter, 

portanto, pra qualquer menino que saia do terceiro ano do ensino médio, se ele quiser 



14 
 

  
 

fazer uma dessas faculdades, ele tem o direito de fazer sem o vestibular. Porque hoje 

eles fazem isso com o vestibular.  

E depois em cima desses quatro, seis, aliás, nós planejamos para o ano que vem 

a implantação de gestão pública. Por que gestão pública? Porque a gente percebe que 

tem pouca gente... como esse mundo da gestão pública profissionalizou, de maneira 

muito rápida, tem pouca gente pra poder gerenciar prefeituras, máquinas estatais. As 

pessoas têm boa vontade, querem participar, mas quando elas entram no poder público 

não sabem fazer. E não é fácil você aprender a mexer com pregão, com regras públicas, 

que muitos não sabem. 

Então, a gente pediu e eles fizeram todo o curso de gestão pública. Vai se 

acrescentar ali àqueles seis o sétimo curso de gestão pública, e aí nós pedimos ao Paula 

Souza... e devemos fundir o sistema de técnico também com a Univesp. De maneira que 

a Univesp e isso, evidentemente, vai passar aos senhores pra ver se os senhores 

concordam, que os senhores aqui falam em nome da população de São Paulo, que a 

Univesp amplie a sua atuação pra ela fazer graduação e fazer, também, ensino técnico, 

tecnológico a distância, que na minha visão é a única chance que nós teremos de fazer 

de maneira rápida a ampliação necessária. 

Para os senhores terem uma ideia, nessa previsão, nós teremos a chance de 

termos em um ano de 33 mil, 35 mil. Então, multiplicamos por 10, e em dois anos ou, 

no máximo três anos, 350 mil alunos. Com 350 mil, nós estamos chegando perto dos 

450 mil que se formam no ensino público. Então, quer dizer, mais uns quatro ou cinco 

anos nós teremos a universalização do ensino técnico ou universitário público gratuito.  

O SR. ABELARDO CAMARINHA – PSB – Secretário... 

O SR. MÁRCIO FRANÇA – Pois não.  

O SR. ABELARDO CAMARINHA – PSB – O Instituto Paula Souza... Quantas 

Fatecs o Centro Paula... 

O SR. MÁRCIO FRANÇA – Setenta e seis Fatecs e 240 e poucas Etecs.  

O SR. ABELARDO CAMARINHA – PSB – Tem... 

O SR. – (Inaudível.)  
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O SR. MÁRCIO FRANÇA – Perdão. Tem 218 e 65.  

O SR. ABELARDO CAMARINHA – PSB – Tem 218 Fatecs?  

O SR. MÁRCIO FRANÇA – Isso. 

O SR. ABELARDO CAMARINHA – PSB – Parabéns.  

O SR. MÁRCIO FRANÇA – Tem 218 Etecs e 65 Fatecs. E tem “n” salas 

descentralizadas, mais 282 que vão somar àquelas de cima, que é como se fosse uma 

preparação pra ser Etec, né.  

O SR. ABELARDO CAMARINHA – PSB – Setenta e três mil alunos equivale 

quase à USP?  

O SR. MÁRCIO FRANÇA – Sim, quase a USP. A USP são cem mil anos. Mas 

o que eu quero dizer é o seguinte: lá pra trás quando o estado pensou nisso, no governo 

pra trás, foi um avanço importante. É uma instituição muito importante. Mas a verdade 

é que ela, mesmo sendo importante, ela também tem um custo, que não é tão caro 

quanto à USP, Unicamp e Unesp, mas ela também tem um custo alto, claro. Então, na 

moderna educação, seria difícil a gente pensar em multiplicar isso por 10, por 20, que 

teria que multiplicar por 20. Quer dizer, em vez de termos 218 escolas, teremos que ter, 

talvez, sei lá, quatro mil escolas. Daqui a pouco você montou uma outra rede pública, 

gigante, como é a área da educação, e aí você começa a fazer prédio novo, começa a ter 

problemas com o prédio velho, que não está tão atualizado como deveria estar. Porque 

um prédio novo de Fatec e Etec está atualizado, mas os prédios antigos às vezes não 

estão atualizados. Num dá pra você ter uma escola técnica, como eu vi lá em Marília, 

por exemplo, são exemplos de boas escolas, mas é um prédio junto, foi adaptado, é uma 

locação. Então, tem Etec e Fatec juntos. 

As escolas modernas de tecnologia têm que ter lousa digital em todas as salas de 

aula. É impensável você não ter sala de aula, hoje, Deputado Celino, com lousa digital 

porque os meninos que vão pra sala de aula não são mais como nós fomos no nosso 

tempo. Eles chegam à sala de aula e é tudo muito moderno na vida deles e a sala de aula 

é antiga. Então, nós temos uma sala de aula do século XIX, um professor do século XX 

e um aluno do século XXI. É isso que nós temos. Quer dizer, e é claro que ele tem 

dificuldade em compreender, não tem paciência de ouvir aquilo. 
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Quem já assistiu a uma aula em lousa digital sabe o que eu estou dizendo. É uma 

diferença absoluta de uma coisa pra outra, não é. A Viviane Senna tem sempre usado 

uma referência, que vale a pena lembrar, “se um piloto de avião de 1930 viesse pra hoje, 

caísse no nosso país e fosse ao aeroporto, ele talvez não conseguisse nem ligar um 

avião, porque é tudo diferente de como era antigamente. Se um médico fosse fazer uma 

cirurgia hoje, num hospital qualquer, nosso aqui de ponta e fosse fazer uma cirurgia, ele 

certamente teria dificuldade porque as cirurgias de hoje são todas eletrônicas, todos os 

instrumentos são eletrônicos. A única profissão, que está igual hoje de como era 70 anos 

atrás é a sala de aula, a sala de aula é a mesma, se um professor chegar ele pega lá, tem 

uma lousa, um giz e, evidentemente, que os meninos não estão mais sintonizados 

naquele ponto”.  

Então, as nossas escolas técnicas e, claro, numa sequência na nossa própria rede 

da educação, têm que ser a ponta da tecnologia. É o que combina com São Paulo. Então, 

lousa digital, ar-condicionado, wi-fi têm que ter em todas as escolas, têm que ter. É 

tarefa. Mas se nós ficarmos ampliando Etecs, ampliando Fatecs, ampliando... nós não 

conseguimos dar conta de tudo. 

Então, a ideia é... foi essa orientação que a professora Laura  recebeu da gente no 

começo do ano, vamos acabar as que estão em obras, completar as que têm 

compromisso do governador, claro, as obras que ele se comprometeu, mas depois nós 

vamos ampliar  no ensino a distância. Fazer um ensino a distância com qualidade, com 

qualidade de padrão internacional, como é feito em Londres, que é o melhor do mundo, 

e a gente, então, ter a chance de poder fazer por convênio, inclusive possibilitar que 

mais tarde São Paulo faça um segundo passo, Deputado Itamar. São Paulo, Deputado 

Adilson Rossi (Ininteligível.) São Paulo, não tem, ao longo dos anos, São Paulo foi 

muito favorecido pelo sistema de federação porque nós exportamos o nosso produto, 

que vimos há pouco, mais de 70% da produção industrial do Brasil é exportada para o 

Brasil. São Paulo exporta para os outros estados. Exporta sem tarifa, é claro, porque está 

dentro do Brasil.  

Agora, as pessoas não tiveram o grau de desenvolvimento que tem em São 

Paulo. E chegou a hora da gente, também, ajudar os outros estados a terem o mesmo 

grau de conhecimento que nós temos. É importante isso. E a maneira mais simples é 

permitindo que nosso ensino a distância, que já está gravado, que possa ser cedido para 
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os outros estados. Um menino que está lá na Ilha do Marajó ou uma criança ou um 

rapaz que esteja lá em Ararindeua.   

O SR. ABELARDO CAMARINHA – PSB – (Ininteligível.) 

O SR. MÁRCIO FRANÇA – É... Uma pessoa... se ele tiver a chance de fazer 

engenharia lá no meio da Amazônia, com o sinal de wi-fi, com sinal de transmissão de 

satélite, é muito melhor pra vida dele. E uma vez por semana ou uma vez por mês ele 

vai até a escola de referência pra fazer a aula presencial. Com isso, nós vamos devolver 

ao Brasil um pouco do que o Brasil deu também pra São Paulo porque pra nós também 

é importante que as pessoas tenham o conhecimento pra lá, pra também não necessitar 

vir aqui, hoje. Boa parte das nossas vagas, porque como as vagas são universais, todos 

podem disputar. Quando a USP abre o seu vestibular, vem pessoas do Brasil inteiro e 

passam, evidentemente. Aí eles passam na USP e, naturalmente, eles não têm condição 

financeira. Às vezes, nem de morar em São Paulo. São meninos muito simples. 

Dependem de uma ajuda. A USP ajuda um pouco pra que eles se mantenham lá, mas aí 

onera o orçamento da USP.  

O SR. ABELARDO CAMARINHA – PSB – Secretário, no ITA, o Ceará foi o 

estado que mais colocou alunos.  

O SR. MÁRCIO FRANÇA – É... Claro. Ou seja, nós temos aí um grande 

desafio e eu quero mencionar aqui os APLs já reconhecidos, são os arranjos produtivos. 

Esse é um programa importante do governo de São Paulo. Eu sinto que há pouca 

divulgação desse assunto. As pessoas não sabem muito bem como funciona, mas todas 

as regiões, praticamente, têm arranjos produtivos e não sabem que têm, mas têm. Se eles 

estiverem organizados e reconhecidos pelo governo do estado, eles podem ter ajuda 

financeira do governo pra comprar maquinário, implementar coisas novas...  

Ontem, por exemplo, eu recebi o prefeito de Registro com a programação de um 

novo parque tecnológico dentro de um novo APL. Eles estavam tratando sobre 

pupunha, palmito. A região tem muito palmito, enfim. E tiraram do que sobra do 

palmito uma fibra que produz uma resina, uma espécie de um tecido, que é a última 

moda pra se fazer móveis. É uma espécie de um couro. E tem, portanto, uma grande 

demanda, mas eles não têm o maquinário pra fazer aquilo.  
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Então, o governo de São Paulo ajuda, eles compram o maquinário e vão produzir 

lá. E acho que é importante que os parlamentares que têm muito conhecimento do 

estado todo que ajudem as regiões a se inscrever nesse formato de APL já do estado de 

São Paulo. Por favor, pode girar.  

Esses são os parques tecnológicos, não é. Ah, perdão, esse aí é o Patem, aquele 

programa do IPT que ajuda os municípios quando têm dificuldades técnicas. Vou citar 

de novo porque vale a pena. Nós pedimos ao IPT. Os senhores devem estar andando 

pelo estado de São Paulo, certamente conhecem diversas prefeituras que têm 

dificuldades... sabem que você transformar a luz das ruas em luz de “led” facilita e 

barateia, mas quando você começa uma licitação disso já vem Ministério Público, 

Tribunal de Contas, delegado de polícia...  

O SR. ABELARDO CAMARINHA – PSB – Câmara Municipal... 

O SR. MÁRCIO FRANÇA – ... jornal. Todo mundo bate e dá uma sensação 

que vai vir uma coisa errada.  

Então, nós pedimos para o IPT fazer um formato, agora, dele preparar o... ele faz 

a análise da cidade, identifica quantos pontos vão ter pra trocar por “led” e entrega o 

edital pronto na mão do prefeito se ele quiser pra fazer a licitação. Um edital preparado 

pelo IPT é diferente. O Ministério Público respeita, percebe que tem uma certa 

consistência. Quer dizer, a ideia é fazer isso como modelagem e também acho que a 

gente pode fazer isso no estado de São Paulo inteiro, em muitas cidades.  

Não sei se os senhores sabem, mas a troca de todas as lâmpadas da cidade por 

“led”, em média, reduz de 35% a 45% da conta de luz. E portanto, todo o investimento 

feito é pago em 18 meses. Se todo mundo trocar tudo, em 18 meses você troca o que 

você deixou de gastar pela nova lâmpada, né. E dali pra frente você obtém uma 

diminuição no gasto.  

Neste instante, há três grandes empresas internacionais, basicamente chinesas, 

que são os controladores disso no mundo, que estão pra se instalar em São Paulo as 

indústrias pra vender esse “led”, porque sabem que nós temos necessidade. Pode girar, 

por favor.  
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O Via Rápida Emprego, que os senhores já conhecem, que é o mais famoso e aí 

vale a pena lembrar que está... eu ia pedir uma gentileza a cada um dos senhores. Está 

aqui pra ser aprovado os três novos modelos de Via Rápida 18, Via Rápida Expressa e 

Via Rápida Econômico. Esse programa Via Rápida ele é muito bem pensado para um 

curso mais curto, em vez de um curso Etec e Fatec, mas ele tem um problema. Ele é um 

programa sem um foco específico. Então, ele é infinito. Nós pegamos alguns casos de 

jovens, tem uma senhora em especial que eu vi, que ela fez quatro cursos de Via 

Rápida, porque como o Via Rápida tem uma remuneração de 400 e poucos reais por 

mês, a pessoa se inscreve. Vai tomar um café, assisti lá o programa, mesmo que seja de 

açougueiro, não tem vaga de açougueiro, mas eu faço o curso, está na minha cidade, eu 

faço o curso. Funciona como uma renda, Deputado Davi.  

Então, a nossa ideia é criar o foco pra três assuntos: Via Rápida Econômico. É 

um Via Rápida que treina especificamente presidiários, que estão no regime semiaberto, 

pra que eles possam se preparar pra fazer a troca de louças e de metais em todos os 

banheiros públicos das escolas e redes do contorno de onde estão os presídios. Eles 

sejam preparados pra fazer essa troca que o estado vai patrocinar a troca de tudo isso, do 

mesmo jeito que eu falei com relação à questão do “led”, se você fizer a troca de metais 

e louças por formato mais moderno você economiza muito, mas não tem que faça. As 

prefeituras, hoje, não têm condições.  

Então, as pessoas que estão no regime semiaberto vão ser treinadas. Hoje, 

existem 40 mil pessoas no regime semiaberto, 30 mil delas têm emprego e 10 mil não 

têm emprego, não têm pra onde trabalhar. E está aumentando esses 10 mil. Vai chegar a 

15 mil na metade do ano que vem. Então, claro, se não tem emprego pra quem não tem 

nada, imagina pra quem está no semiaberto.  

Então, a ideia é treinar esses rapazes, esses moços. No Via Rápida Econômico 

eles vão treinar só, especificamente, louças e metais. E no Via Rápida Expresso eles vão 

treinar só pintura. O que que é? Formar equipes de pessoas que estão no semiaberto pra 

ir pintando unidades de educação, de saúde, Santa Casa, nas cidades do contorno de 

onde estão os presídios. Eles certamente servem pra fazer isso. Muitos prefeitos já 

fazem isso, mas nós vamos fazer de uma maneira institucional. O estado de São Paulo 

vai fazer, é uma mão de obra que, cada vez que eles fazem, eles ganham e ao mesmo 
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tempo, também, ganham remissão na pena, parte da pena é abatida conforme eles 

trabalham.  

O SR. ABELARDO CAMARINHA – PSB – E qualifica, também. 

O SR. MÁRCIO FRANÇA – E qualifica. E o Via Rápida 18, que é a grande 

novidade. Ele é um Via Rápida específico, só pra jovens de 18 anos. Esse programa foi 

implantando quando eu fui prefeito, lá em São Vicente. O assessor do Davi, o sargento 

Barreto é que teve a oportunidade de fazer, inicialmente. Foi um programa, São 

Vicente, não sei se os senhores sabem, era a cidade mais violenta do estado de São 

Paulo, durante muitos anos, e a partir da implantação do programa foi caindo, caindo e 

ficou, não ficou nem entre as cem primeiras, né. Ele praticamente pega todos os jovens 

em situação de vulnerabilidade, com 18 anos, e cria a chance deles fazerem o 

alistamento civil, que é o que está previsto na Constituição e que muita gente nunca 

prestou atenção, porque das disposições transitórias. É uma ideia, na verdade, original 

do ex-Deputado José Gregori, que foi quem me sugeriu isso lá pra trás. A gente 

implantou na cidade e a ideia, agora, é começar a fazer no ano que vem toda a zona sul 

de São Paulo, que é a zona mais violenta do estado de São Paulo, é a mais carente da 

capital e nas dez cidades mais violentas do estado de São Paulo. E no segundo passo, 

ampliando, até chegar 100% do estado de São Paulo.  

Pra vocês terem uma ideia, a Polícia Militar de São Paulo tem 90 mil homens, 

resumidamente. Desses 90 mil homens, você tem que tirar: 10 mil bombeiros, depois 10 

mil que são florestal, rodoviário, enfim. Aí tem 25 mil que estão no administrativo, 

licença, férias. Em resumo, sobram 45 mil. Dos 45 mil, você tem que dividir isso em 

turno porque eles trabalham 12 por 36. Então, a todo instante não tem os 45 mil na rua. 

É por isso, embora a violência em São Paulo tenha diminuído muito, a sensação de 

violência não diminuiu.  

Então, esses jovens, embora eles não tenham nenhuma tarefa de violência, 

porque eles não fazem papel nenhum de segurança pública. Mas o simples fato deles 

estarem andando na rua, com radiocomunicação, diminui muito a sensação nas ruas. 

Porque eles passam a ter uma ocupação, todos os dias, remunerada, monitorada e, claro, 

está aqui nas mãos dos senhores pra aprovação. É um programa que a gente gostaria de 

implantar a partir do ano que vem. Pode girar, por favor.  
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 A Sutaco, como os senhores sabem, foi extinta, aqui, pela Assembleia 

Legislativa (Ininteligível.) do governador. A Sutaco é um organismo interessante. Ela 

também foi pensada, lá pra trás, e é importante saber por quê. Existem em São Paulo 

cadastrados, Deputado Adilson, 80 mil artesãos. Veja, é um número importante. Maior 

do que, praticamente, todo o sistema de siderurgia ou automobilístico, 80 mil artesãos 

que vivem da sua atividade de artesanato. E muitos deles dependem de nota fiscal pra 

poder vender seus produtos, porque quando vai vender pra uma rede grande a rede não 

aceita a venda se não tiver nota fiscal.  

Então, foi pensando, lá pra trás, nessa autarquia, Sutaco, que agora foi extinta, 

que dá suporte a esses artesãos. Anda com eles no estado em feiras e, eventualmente, 

quem conseguir fazer venda para o exterior ou venda para grandes lojas... Quem compra 

muito? O sistema Pão de Açúcar compra, o sistema da Tok & Stok compra artesanato. 

Então, a Sutaco emite nota fiscal e repassa para as pessoas. Como ela foi extinta, foi 

criada uma superintendência dentro da Secretaria, que a partir de agora vai poder 

gerenciar e continuar ajudando os artesãos, mas vale a pena lembrar que mais de 80 mil 

pessoas, todos os dias, né, saem de suas casas pra poder trabalhar com essa área de 

atividade, aqui. Pode girar, por favor.  

Essa é uma novidade também importante para o ano que vem, que o governador 

também concordou, e vai ser feito. A Fapesp, que eu falei há pouco, reclama também 

que a gente não demanda deles... a gente fala: “Fapesp, nós queremos que vocês façam 

pesquisas que sejam interessantes ao governo de São Paulo”. “Sim, mas quais são as 

pesquisas?” Há uma linguagem própria dos pesquisadores que o governo, claro, não 

está acostumado com o formato que eles têm. Então, o governo vai criar um formato 

que chamará “Eficiência”, um programa. Em cada secretaria dessas que os senhores 

estão vendo aqui, haverá um cientista colocado à disposição da secretaria. Esse é um 

formato que veio de Israel, e tem muito resultado lá porque lá também tem um formato 

desse de aplicação de recursos diretos, na pesquisa. E assim como tem um procurador 

geral em cada secretaria, haverá um cientista em cada secretaria, que fará a demanda da 

secretaria, do semestre, e no semestre demandará à Fapesp pra que a Fapesp possa 

apoiar eventuais pesquisas pra secretaria.  

Vamos dar um exemplo claro, aqui, por exemplo, presídios. Secretaria de 

Administração Penitenciária. Será que não tem um jeito de pesquisar um jeito de trancar 



22 
 

  
 

o sinal de celular nos presídios? Deve ter, deve ter, é claro que tem. Agora, precisa ter 

pesquisa, dinheiro pra pesquisa pra que a tecnologia brasileira possa fechar o sinal de 

celular nos presídios. Igual a esse assunto, tem em cada uma das secretarias. E os 

cientistas chefes passarão a responder.  

Quem são esses cientistas chefes? São professores das próprias universidades 

colocadas nas secretarias. Não são funcionários novos, são funcionários que já estão no 

quadro. Pode girar, por favor.  

Outros órgãos vinculados à secretaria, IPT, Ipem, Fapesp eu já falei... Pode girar. 

O Ipem é uma fundação que tem, embora seja o estado de São Paulo, ela é 

absolutamente gerenciada com todos os funcionários, enfim, pelo Ministério da Ciência 

e Tecnologia, e cuida da energia nuclear. Então, embora esteja vinculado à Secretaria de 

São Paulo, ela é 100% vinculada ao Ministério da Ciência e Tecnologia. Ela trabalha 

muito na área de atividade nuclear, em especial, radiofármacos. Aqueles que servem pra 

fazer exame de cancerologia. Pode girar, por favor. É isso.  

Bem, em rápidas palavras eu que me propus aqui a conversar com os senhores. 

Estou à disposição, aqui, pra esclarecimentos e muito entusiasmado, aqui, com o 

desafio, que essa que é a maior secretaria do Estado de São Paulo, por força do tamanho 

do estado de São Paulo. Muito obrigado. (Palmas.) Ah, tem um pequeno vídeo aqui... 

Pode girar, por favor. Esse... É que o Deputado Itamar esteve presente. Começa de 

novo, por favor. Um minutinho, um minutinho, segura um pouquinho aí. Eu vou 

esclarecer. Um dos itens que fez o Brasil recuar nessa volta, aqui, de sair daquela 

análise da Standard & Poor´s, de recair a nota do Brasil, é por conta da burocracia do 

estado. Não é uma coisa do Governo Federal. É de todo o lugar. Usaram como 

referência a Junta Comercial de São Paulo. Em média, pra pessoa abrir uma empresa 

levava 123 dias. Esse era o relatório da Standard & Poor´s que deu origem à nota 

recaída do Brasil.  

Agora, uns 15 ou 20 dias atrás, nós inauguramos um novo sistema, que é 

modelado no sistema chileno, que é o mais moderno que tem no mundo... 

O SR. ABELARDO CAMARINHA – PSB – (Ininteligível.) 

O SR. MÁRCIO FRANÇA – Hã? 
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O SR. ABELARDO CAMARINHA – PSB – ... 13 documentos no Chile...  

O SR. MÁRCIO FRANÇA – Isso. E esse filme mostra o que vai acontecer. A 

partir de agora, qualquer cidadão, junta ele e mais uma pessoa, evidentemente, e abre a 

sua empresa de responsabilidade limitada direto pelo celular, direto pelo celular, de 24 

horas a 48 horas, pela Junta Comercial de São Paulo. E o vídeo, na verdade, ilustra essa 

nova conquista das pessoas aqui em São Paulo. Por favor, pode girar agora. É o 

comercial desse assunto.  

* * * 

É exibido vídeo (comercial) 

* * * 

O SR. MÁRCIO FRANÇA – Só pra finalizar, presidente, se o senhor me 

permitir, reparem que só cem cidades têm convênio com a Junta Comercial.  

Portanto, de 645 ainda tem muita cidade que não tem o convênio. Sem o 

convênio com a Junta, não pode ser feita essa abertura desse jeito rápido, não é.  

Então, seria muito importante que os prefeitos, os senhores que têm contato, 

pudessem ajudar a explicar aos prefeitos que não tem nenhum prejuízo, efeito... adéqua 

o sistema aderido dele ao nosso sistema, porque quando a pessoa vai dar uma entrada, 

sei lá, lá em Sumaré pra abrir uma padaria é preciso saber se na legislação municipal a 

padaria poderia ser feita naquele local. Isso só se os dois dados estiverem completos. 

Então, cem cidades estão já. Existem cidades grandes, como Campinas, enfim, 

estão no sistema. Existem cidades pequenininhas. Então, é possível fazer com cidade 

grande ou pequena, mas é importante que os prefeitos façam o convênio. Muito 

obrigado. (Palmas.) 

O SR. – Pela ordem, senhor presidente... 

O SR. PRESIDENTE ITAMAR BORGES – PMDB – Eu quero registrar aqui, 

também, já passou por aqui o Deputado Caio França, que é o vice-presidente da Frente 

Parlamentar de Empreendedorismo, Deputado André do Prado, está aqui o Deputado 

Celino Cardoso, Deputado Davi Zaia, Deputado Adilson Rossi, já havíamos registrado 

Deputado Hélio Nishimoto, Deputado Reinaldo Alguz, a vice-presidente dessa 
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Comissão, Deputada Marcia Lia, e o Deputado Carlos Neder, Deputado Camarim, 

também, que participa conosco, aqui.   

Antes de abrir, aqui, já está inscrito o Deputado Reinaldo Alguz e, na sequência, 

os demais deputados. 

 Eu queria apenas, de forma bem objetiva, vice-governador e secretário Márcio 

França, dizer da satisfação e do quanto é... simplifica e facilita a gestão e o resultado 

quando tem o histórico que o senhor tem. Histórico de ex-deputado, ex-prefeito e hoje 

vice-governador, liderança desse país e que viveu experiências e, constantemente, serve 

de exemplo muitos dos seus trabalhos realizados, seja em São Vicente, seja no mandato 

de deputado e agora como vice-governador.  Dizer que os programas da secretaria têm 

tido avanços importantes, eu vejo aqui, já falei do Juan, vejo aqui o Maurício e a equipe 

da secretaria, mas eu queria destacar... e eu tenho participado na condição de presidente 

dessa Comissão e na condição de coordenador da Frente Parlamentar do 

Empreendedorismo, junto com o Caio França e os colegas que apoiam, de momentos 

importantes lá na Investe com o secretário que nos recebeu sobre inovação, temos um 

grupo de trabalho, sobre internacionalização, aliás estivemos lá num evento importante 

e temos desenvolvido um grupo de trabalho lá na Investe São Paulo, com o Juan e toda 

a equipe e demais parceiros da Frente Parlamentar. Todas as instituições que fazem 

parte. Também sobre lei geral, educação empreendedora. 

 E queria destacar, vice-governador, esse programa e o trabalho com relação à 

abertura de empresas, dizer que os programas aqui apresentados, como por exemplo o 

Via Rápida Empresa, Via Rápido Emprego são apenas alguns de tantos outros, como 

Patem e as nossas universidades, a Paula Souza, que vêm sendo desenvolvidos. 

Parabéns pela sua gestão! Quero agradecer o apoio que foi dado pra Lei 15.099, 

aprovada nessa Casa e sancionada pelo governador, no início do ano, que trata 

exatamente de um dos pontos que o senhor colocou hoje, aqui, sobre inovação 

tecnológica. E essa lei garante 20%, no mínimo, dos recursos para pesquisa e inovação 

tecnológica para as micro e pequenas empresas. E o senhor não só apoiou como 

solicitou informações dos institutos pra que pudessem, das universidades, informar 

como é que foram investidos, de que forma eles estão avançando. E o senhor acabou 

usando alguns exemplos, como a Segurança, o celular na Segurança, tantos outros que 
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podem ser desenvolvidos por micro e pequenas empresas e nós sabemos o quanto isso 

vai ampliar mais o leque e atingir quem mais precisa.  

E a outra lei, pra finalizar a minha intervenção, é com relação ao Plano Estadual 

de Educação Empreendedora. Essa lei está sendo finalizada num estudo de um grupo de 

trabalho lá na Secretaria da Educação, com trabalho da frente parlamentar e o apoio da 

sua secretaria. E dizer que é muito importante que conclua esse trabalho. Professor 

Herman está coordenando esse grupo com a sua equipe, com a participação da frente 

parlamentar. Está aqui o Silverio Crestana que representa a frente parlamentar lá nesse 

grupo. E nós temos avançado bastante nesse sentido. 

Queria apenas fazer, aqui, duas solicitações. E aí fica no seu comentário seguinte 

e na sequência eu já passo para o Deputado Reinaldo Alguz. Uma é com relação a esse 

acompanhamento dos recursos pra inovação, que o vice-governador e secretário 

continue essa ação que já vem desenvolvendo pra que nós possamos não só ter essa 

destinação, mas esse monitoramento de que forma a secretaria pode nos auxiliar, seja 

em uma parceria com o Sebrae ou com outras instituições a monitorar, a fazer esse 

diagnóstico desses recursos que vêm sendo investidos lá pra inovação, pra pesquisa. E o 

outro ponto que eu queria colocar não é direto da sua secretaria, é da Secretaria da 

Fazenda, mas o senhor preside a Desenvolve São Paulo. O Doutor Milton é o diretor, 

mas o senhor preside o conselho. Com todo respeito aos pontos de vista em todos 

sentidos, mas eu entendo que essa forma de conduzir a economia tirando o dinheiro e 

aumentar o juro, que foi uma opção do ministro Levy, eu acho que ela não vem ao 

encontro do que nós precisamos, num momento como esse. Eu sou defensor de que 

temos que ter recurso na economia e juro menor. E de que forma... a Desenvolve São 

Paulo acaba atingida porque o recurso diminui, ela depende de intermediação com 

BNDES e com outras operações, mas de que forma a Investe São Paulo pode ir na 

contramão, como estamos indo aí nessa questão de número de empresas e tantos outros, 

pra disponibilizar mais recursos pra que novos investimentos, pra que novas 

oportunidades possam acontecer e isso possa avançar ainda mais? O próprio Banco do 

Povo é um instrumento que nós precisamos incrementar e ficaria aí esse pedido de 

apoio, não só para o secretario, mas para o vice-governador e para o homem público que 

o senhor é, a sensibilidade que tem.  
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Passo a palavra, então, por questão de ordem. Tá escrito, aqui, inicialmente, o 

Deputado Reinaldo Alguz.  

O SR. REINALDO ALGUZ – PV – Obrigado, presidente. Eu queria 

cumprimentar nosso vice-governador e secretário, Márcio França.  

Algumas observações que eu tinha pra falar, o nosso presidente tocou no 

assunto. Mas que eu queria compor algumas que ele não tocou e que eu achei de suma 

importância na sua explanação o fato de nós começarmos a utilizar tudo o que o estado 

financia da parte intelectual, a parte de pesquisa pra que ocorra integração com o estado.  

Eu confesso, aqui, secretário e vice-governador, Márcio França, que a sua presença 

aqui, a explanação e os dados que o senhor nos trouxe nos traz uma satisfação muito 

grande. Não só isso como surgiram inúmeras indagações que eu gostaria de fazer, que o 

tempo fica restrito e por causa disso até gostaria de propor, até presidente, se houvesse 

uma possibilidade de nós termos uma interação maior, porque eu vi inúmeras ações que 

vão beneficiar o estado e que nós, parlamentares, poderíamos estar atuando pra ajudar 

no desenvolvimento de todo esse processo.  

Eu vejo uma dificuldade, tanto dos deputados em atuar juntos com o governo 

como a sociedade usar essa estrutura, como o senhor está fazendo essa integração, e 

pelo seu posicionamento, dá pra ver perfeitamente que o objetivo é moderno, integrar 

toda a sociedade ao conhecimento pra que, na prática, ocorra realmente dados efetivos 

que reconstruam e dados efetivos que o senhor apresentou.  

Então, também essa integração com os deputados e a classe, e a classe política, 

os prefeitos e vereadores pra que a gente pudesse encontrar uma sinergia pra construir e 

ser como São Paulo sempre foi a locomotiva desse país. Parabéns por toda explanação. 

Eu teria inúmeros dados aqui, mais essa de integrar a tecnologia e o conhecimento com 

fatos reais pra beneficiar o estado na produção.  

Um outro fato que me chamou muito atenção foi a preocupação real de formar 

pessoas. E aí vem uma preocupação minha, da escola de ensino a distância, com os 

monitores que serão preparados porque o único mecanismo que nós temos de fazer, nós 

damos ênfase à formação, e aqui eu queria deixar uma preocupação que eu tenho 

trazido. O ser humano é formado de duas realidades muito importantes: o 

desenvolvimento da capacidade da inteligência teórica e da inteligência prática. Nós 
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desenvolvemos muito inteligência teórica e não tanto a prática. E retornar esse 

equilíbrio do desenvolvimento dessas duas inteligências seria essencial para uma 

melhor capacitação das pessoas porque isso levaria as pessoas a uma realidade. E 

também um outro fator seria que déssemos possibilidade, com uma aula mais prática, do 

indivíduo se conhecer. Porque hoje eu percebo que a nossa educação, em um contexto 

total, ele se desenvolve caminhando para um processo do social. Somos iguais e somos, 

como pessoas, mas eu sou único como indivíduo.  

Então, o ser humano é uma pessoa única e ao mesmo tempo social. E quando 

nós deixamos essas aulas práticas eu acabo não me conhecendo do que que sou de 

diferente, e eu não me conheço naquilo que eu sou, eu tenho a oportunidade de inovar e 

descobrir realmente aquilo que eu posso produzir de uma maneira diferente.  

Então, é uma pequena colocação que eu gostaria de contribuir pra que nesses 

ensinos a distância, que iremos ter teorias, e no monitoramento, no desenvolvimento do 

monitoramento que a gente possa pensar nessa capacitação de descoberta de cada 

indivíduo naquilo que ele possa se contribuir, que é uma preocupação que eu tenho. 

Mas eu queria, aqui, elogiar e até sugerir que o senhor pudesse vir, talvez, aqui, não vou 

falar mensalmente, mas trimestralmente pra gente até acompanhasse, pra dar essa 

injeção de ânimo, com os dados, e que eu queria recorrer, se fosse possível, nos fornecer 

todos esses dados que pra nós é de suma importância. Parabéns! 

O SR. PRESIDENTE ITAMAR BORGES – PMDB – Deputado Hélio 

Nishimoto e, na sequência, Deputado Carlos Neder, e depois Deputado Celino Cardoso. 

O SR. HÉLIO NISHIMOTO – PSDB – Cumprimento, senhor presidente, 

Deputado Itamar Borges, nosso secretário do Desenvolvimento Econômico e vice-

governador Márcio França, demais deputados e assessoria do secretário, todos os 

presentes aqui. 

É admirável a visão e a capacidade de trabalho de V. Exa., juntamente com a sua 

assessoria, eu quero enaltecer isso e agradecer desde já porque nos momentos em que 

estive na secretaria, já de algum tempo atrás, desde a instalação do parque tecnológico, 

no Vale do Paraíba, na cidade de São José dos Campos, todo desenvolvimento que nós 

tivemos lá, um dos melhores parques tecnológicos do estado de São Paulo e do Brasil. 

Também quando busquei a Secretaria e a Investe São Paulo. Fomos recebidos de uma 
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forma muito especial e atenderam rapidamente aquilo que nós precisávamos. Exemplo, 

da Tecsys, uma empresa de tecnologia, que trabalha com equipamentos de tevê a cabo 

que ia pra Minas Gerais, devido ao incentivo de lá, e a Investe São Paulo, a Secretaria, 

rapidamente, tomou junto com a Secretaria da Fazenda providências e nós conseguimos 

segurar, no Vale do Paraíba, essa empresa de alta tecnologia, assim como a Aerovale 

Investimentos, que está sendo feito lá no centro, a aeroespacial na cidade de Caçapava. 

E também nos últimos dias, quando procuramos o vice-governador pra falar sobre a 

empresa de semicondutores, algo que poucas empresas produzem aqui no Brasil, pra 

produção de equipamentos, como computadores, celulares e outros equipamentos de 

tecnologia e V. Exa. também abriu as portas. E nós estaremos lá pra inaugurar, 

provavelmente uma expansão do parque tecnológico da Universidade do Vale do 

Paraíba. Essa empresa de semicondutores. Então, uma sala limpa que está sendo 

preparada pra isso. 

Então, nós queremos agradecer todo esse atendimento rápido. Mas eu queria  

destacar alguns pontos que eu considerei, assim, muito importantes, nesse momento, né, 

em que o estado de São Paulo se destaca aí no cenário econômico, confirmando esse 

dobro de PIB anual, comparado à Argentina, é algo fora de série. E também essas ações, 

principalmente na área de educação, que a Univesp está planejando, né, essa 

Universidade Virtual de São Paulo. E também o Via Rápida Empresa, algo que vai 

facilitar muito as empresas se instalarem e abrirem, então, novos trabalhos, novas 

frentes aí.  

Eu queria, realmente, parabenizar por tudo isso. E também, como o Deputado 

Reinaldo Alguz, se possível solicitar uma cópia dessa apresentação pra que a gente 

tenha esses dados conosco, né, em mãos porque sempre somos solicitados nessa... sobre 

informações referentes à economia do estado de São Paulo e isso seria de muita 

utilidade pra todos nós. Se possível, eu gostaria de receber. E parabéns ao senhor e a 

toda a sua assessoria.  

O SR. PRESIDENTE ITAMAR BORGES – PMDB – Antes de passar para o 

Deputado Carlos Neder, informar que o secretário Márcio França, nosso vice-

governador, já disponibilizou e já está em poder da Comissão que a apresentação será 

encaminhada pra todos os colegas dessa Comissão e quem mais solicitar que, 

porventura, não for da Comissão também será. Portanto, já fica aí o encaminhamento 
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pra todos da Comissão e na sequência quem mais solicitar. O Deputado Davi Zaia já 

solicitou pra que possa receber, também. Com a palavra, Deputado Carlos Neder. 

O SR. CARLOS NEDER – PT – Muito obrigado, senhor presidente. Também 

solicito cópia, na condição de suplente em exercício. Quero cumprimentar o secretário, 

Márcio França, e dizer a V. Exa. que o Deputado Davi Zaia e eu coordenamos uma 

frente parlamentar, com mais de 30 deputados, que se dedica a analisar situações dos 

institutos públicos de pesquisa e as fundações públicas do estado de São Paulo.  

E nós solicitamos, em fevereiro/março desse ano, a possibilidade de uma 

audiência com V. Exa. na medida em que esta frente parlamentar, além de ser composta 

por deputados, ela conta também com as chamadas “entidades colaboradoras”. Uma 

delas aqui presente, que é o Sindicato dos Trabalhadores em Ciência, Tecnologia e 

Inovação, que acompanha o setor privado, sobretudo nessa área de ciência e tecnologia. 

E solicitamos, também, a possibilidade de uma participação nossa em uma reunião do 

Consip e do Comciti. Consip, pra quem não conhece, articula os institutos públicos de 

pesquisa e o Comciti é o órgão maior do debate de ciência, tecnologia e inovação no 

estado de São Paulo.  

Então, eu tenho aqui cópia dos dois ofícios encaminhados a V. Exa. e pediria, se 

possível, que nos consigamos fazer uma reunião ainda ao término desse exercício pra 

discutir os temas que vêm sendo tratados pela frente. Muito obrigado. Posso... Tem 

alguém da sua assessoria?  

 O SR. MÁRCIO FRANÇA – Tá. Claro. (Ininteligível.) A gente vai marcar pra 

semana que vem, marcar vocês lá...  

O SR. CARLOS NEDER – PT – Tá ok. Muito obrigado.  

O SR. PRESIDENTE ITAMAR BORGES – PMDB – Antes de passar a 

palavra, eu queria pedir 30 segundos, aqui, pra registrar a presença, com muito orgulho 

da minha cidade, tomou posse como deputado federal jovem, o Abner Fontele. Por 

favor, Abner. É o parlamento jovem da Câmara Federal, como tem o parlamento jovem 

aqui da Assembleia, que tomaram posse agora em setembro e fica até setembro do ano 

que vem. (Palmas.)   
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Não tinha visto ele ainda, está tendo um evento de jovens aqui na Casa e ele veio 

participar e com muita honra nos visitando aqui. Parabéns.  

O SR. ABNER – (Ininteligível.) hoje inaugurar a frente parlamentar da 

juventude aqui na Assembleia. 

O SR. PRESIDENTE ITAMAR BORGES – PMDB – Muito bom. Parabéns, 

viu, Abner. Bem-vindo aí.   

O SR. ABNER – Obrigado.  

O SR. PRESIDENTE ITAMAR BORGES – PMDB – Com a palavra, 

Deputado Celino Cardoso.  

O SR. CELINO CARDOSO – PSDB – Boa tarde a todos. Eu vejo que você vai 

ter concorrente pra disputar voto com você logo mais. (Risos.) Mas eu queria 

cumprimentar, na pessoa do nosso presidente Itamar, todos os nossos pares, 

cumprimentar Doutor Márcio França, nosso vice-governador e secretário. Dizer que o 

governador Geraldo Alckmin foi duplamente feliz por escolhê-lo como vice-governador 

e como secretário de uma Secretaria tão importante.  

Queria me desculpar, que eu cheguei um pouco atrasado, mas nós tivemos uma 

reunião. Há poucos dias, que o senhor falou bastante da Secretaria. Então, a gente tem 

realmente que agradecer e parabenizar pelo brilhante trabalho que o senhor vem fazendo 

com toda a sua equipe à frente da Secretaria.  

Eu queria tocar num ponto aqui. Eu cheguei, o senhor estava falando sobre as 

Etecs. Existe uma programação de concluir aquelas que estão iniciadas, começar e 

construir aquelas que estão programadas e depois que nós vamos trabalhar no ensino a 

distância, né. 

Nós estamos vivendo, hoje, um momento aí, creio de mal-entendimento com 

relação à reorganização da rede estadual de educação. Quando eu digo, assim, mal-

entendimento, eu como estou no sexto mandato, eu lembro aí a questão de pouco mais, 

quase 20 anos atrás, quando nós reorganizamos o ensino fundamental, que nós 

separamos os alunos da primeira e quarta séries dos de quinta e oitava. Eu lembro que 

foi exatamente o mesmo desgaste e a falta de entendimento e de compreensão de muita 



31 
 

  
 

gente. E com o passar do tempo, a gente viu que era a decisão correta. E eu creio que é 

o que está acontecendo hoje, né.  

Então, eu tenho conversado bastante com o secretário da educação, no sentido 

que a gente apoia, só que seja feito de uma forma escalonada, porque é possível até 

fazer sem transferir um aluno de escola, dentro do mesmo ciclo, não é.  

Mas o que eu quero dizer para o senhor é o seguinte: com certeza, a Secretaria 

de Educação irá disponibilizar muitos prédios. Na minha área de atuação, por exemplo, 

que é a região noroeste da capital, a gente atua ali da Freguesia do Ó, que fica ali perto 

da Marginal até o fim da Vila Brasilândia. E a gente sente que lá no fim da Vila 

Brasilândia, no lugar mais periférico, falta escola. Ainda tem ainda uns locais que... que 

é onde está tendo maior crescimento demográfico e tudo mais. Já aqui perto da 

Marginal, um bairro um pouco mais antigo e tal, nós já temos escolas ociosas. E o meu 

apelo a V. Exa. é no sentido de que essas escolas que, certamente, serão 

disponibilizadas, ou seja, são regiões que não têm jovens na idade escolar, então não 

justifica, às vezes, você ter duas escolas abertas, sendo que se tiver 12 salas de aula em 

cada uma, tem ocupadas três salas numa escola, quatro na outra. Quer dizer, certamente, 

serão disponibilizadas. É que a gente pudesse fazer um esforço no sentido de montar 

Etec nesses prédios, que nós sabemos das dificuldades que os nossos jovens têm pra 

fazer uma faculdade. Pelo menos eles podendo fazer um curso técnico, já se abre 

alguma porta de emprego, uma perspectiva melhor pra vida desses jovens.  

Então, o senhor como secretário, como vice-governador, gostaria de fazer esse 

apelo de que fosse feito estudo, nesse sentido. Que esses prédios que forem, realmente, 

disponibilizados, que são prédios do governo do estado, já estão prontos.  

Eu vi aqui e aconteceu isso conosco, lá na Vila Brasilândia, quando a gente lutou 

pra levar uma escola técnica, nós não tínhamos prédio, hoje já temos. Quando o Serra 

foi prefeito de São Paulo, ele disponibilizou terrenos pra nós construirmos e nós 

construímos, mas na época nós iniciamos com salas descentralizadas.  E eu vi que, pela 

explanação que foi feita aqui, que o senhor ainda tem hoje 282 salas descentralizadas. 

Quer dizer, isso mostra realmente que nós temos potencial pra usar esses prédios e abrir 

novas escolas técnicas para os nossos jovens. Então, esse é um apelo que eu queria 

fazer.  
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O outro apelo é sobre o Via Rápida. Em primeiro lugar, um agradecimento, que 

nós falamos com a sua assessoria depois da nossa reunião e eles já disponibilizaram 

uma carreta do Via Rápida que vai lá para o bairro de Taipas, que é região noroeste. 

Mas eu queria falar sobre o Via Rápida 18. O senhor falou que vai iniciar na zona sul e 

eu queria fazer um apelo, que a gente... que não fosse especificamente pra uma região 

de São Paulo, mas que nós pudéssemos ver, pontualmente, em toda cidade de São Paulo 

quais são os bairros mais problemáticos, que nós temos jovens com maior 

vulnerabilidade.  

Então, de repente, em vez de ir tudo pra zona sul, né, que a gente pudesse pegar 

algum bairro mais complicado na zona leste, outro na zona norte. Nós temos, por 

exemplo, Vila Brasilândia, que tem os maiores índices lá de jovens com todo o tipo de 

problema, que a gente pudesse fazer isso. É um apelo.  

E pra finalizar, eu queria fazer aqui um apelo ao senhor sobre o desenvolvimento 

do turismo no estado de São Paulo, que é uma área que eu sei que o senhor atua, foi 

secretário de turismo e é uma atividade econômica, que o governo do estado pudesse 

olhar um pouco mais para o turismo no nosso estado. Eu sei que os recursos estão 

difíceis, mas eu sinto que nós temos um potencial turístico muito grande e que tem sido 

pouco explorado no estado de São Paulo. Não só tem sido pouco explorado porque não 

tem muitos investimentos do governo do estado como não existe, por parte do estado, 

um mecanismo de facilitar a vida do empresário da área do turismo.  

Quando a gente vê esse trabalho maravilhoso que o senhor fez à frente da Junta 

Comercial de São Paulo pra agilizar a abertura de uma firma, que ações como essa 

pudessem ser feitas no segmento do turismo, sobretudo na Secretaria do Meio 

Ambiente, que trata qualquer projeto turístico no estado de São Paulo. O senhor 

conhece um pouco, o senhor conhece muito bem (Risos.), até mais do que isso que eu 

estou fazendo.  

Hoje, o senhor como secretário de desenvolvimento econômico e como vice-

governador, que pudesse olhar um pouco porque é um segmento que gera emprego, que 

traz riquezas, né, e a gente vê que São Paulo virou uma cidade só de você estar 

trabalhando e tal e não tem um incentivo nessa área do turismo. Então, esse apelo que 

eu queria estar fazendo a Vossa Excelência.  
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Do mais, só parabenizar, agradecer e pedir que Deus o abençoe e que o senhor 

possa continuar dando essa enorme contribuição para o desenvolvimento de São Paulo. 

Muito obrigado. 

O SR. PRESIDENTE ITAMAR BORGES – PMDB – Obrigado, Deputado 

Celino Cardoso. Com a palavra, Deputado Davi Zaia.  

O SR. DAVI ZAIA – PPS – Bem, boa tarde a todos. Cumprimentar o Deputado 

Itamar, presidente dessa Comissão, os deputados todos da Comissão e o vice-

governador e secretário Márcio França. 

Eu não pude chegar ao início pra ver toda a apresentação, mas tenho certeza de 

que são muitas atividades que a Secretaria concentra na área do conhecimento, da 

pesquisa e também do desenvolvimento do estado de São Paulo, da Desenvolve São 

Paulo e da Investe São Paulo.  

Cumprimentar, também, toda a assessoria. Cumprimentando, aqui, o Juan 

Quirós, né, que preside a Investe São Paulo.  

Eu vou... queria só fazer uma observação na exposição que eu vi sobre a questão 

do Via Rápida, né. Primeiro parabenizar, secretário, pela iniciativa de estar sempre 

ajustando. Essa área de qualificação profissional depende muito de sempre ter novas 

iniciativas senão... eu ouvi a fala que o senhor fez, as pessoas começam a fazer o curso 

só porque tem lá uma bolsa e é muito difícil de ajustar isso. Esses programas exigem 

sempre um processo de avaliação contínua pra gente poder estar sempre testando a 

eficácia deles e garantindo que eles sejam de fato efetivos.  

Mas parabenizar pelo Via Rápida 18. Eu acho que é um programa que fazia 

falta, aqui. Na outra crise econômica que nós tivemos,  o Mário Covas era o governador. 

Ele lançou as frentes de trabalho, que cumpriram papel importantíssimo, principalmente 

aqui na grande São Paulo. Depois, quando fui secretário, nós tivemos a oportunidade de 

levar isso para o interior, em pequenas escalas. Mas nas crises de emprego, né, quando o 

emprego está bom, o jovem de 18 anos já é o que tem menos emprego. A estatística já 

mostra que é alto. Quando nós temos crise, isso é muito pior. Então, o jovem de 18 anos 

tem muita dificuldade de entrar no mercado de trabalho. Então, esse programa eu acho 

que ele é, assim, de fundamental importância, porque não só ele permite que o jovem 

adquira uma qualificação melhor, e isso tenho certeza de que vai ser complementado se 
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a gente tiver mais Fatecs, mais Etecs, que são também as escolas técnicas, que são 

fundamentais. E acho até que a observação do Deputado Celino é totalmente pertinente, 

nessa área, e muito adequada. Mas se a gente puder nesse momento emergencial 

oferecer uma alternativa pra esses jovens eles vão estar não só tendo uma oportunidade 

de se especializar mais, começar num emprego e depois ter a perspectiva mais fácil de 

um emprego, como numa hora decisiva que o jovem está buscando definir na vida, ele 

tenha a garantia de que ele vai se definir pelo lado bom.  

Então, acho que... parabenizá-lo pela iniciativa de lançar esse programa. E 

vamos dar uma analisada, aqui, se a gente puder colocar um pouco mais de recurso 

nesse programa eu acho que é um programa que vale a pena. 

Então, nós estamos aqui discutindo orçamento, acho que vamos dar uma 

acompanhada nisso aí pra ver o que que é possível. E parabenizá-lo pela atuação. Nós 

participamos de um debate no domingo e uma das colocações feitas lá era de que nós 

precisávamos de bons técnicos nas diversas áreas. E eu acho que nós precisamos de 

bons políticos. V. Exa. fez essa observação lá e a experiência está aí. Né. Precisa ser um 

bom político, conhecer a realidade do seu povo, conhecer a realidade do seu estado e aí, 

sim, juntar-se pessoas que possam ter boas ideias, bons conhecimentos, agregar isso 

tudo e produzir boas ações. É o que V. Exa. está fazendo na Secretaria. Parabéns.  

O SR. PRESIDENTE ITAMAR BORGES – PMDB – Obrigado, Deputado 

Davi Zaia. Com a palavra, Deputada Marcia Lia. 

A SRA. MARCIA LIA – PT – Uma boa-tarde, vice-governador, secretário de 

Ciência e Tecnologia. Dizer que é um prazer enorme, em nome da nossa Comissão, 

recebê-lo aqui, hoje, nesta Casa, onde nos traz aí a exposição do trabalho que vem 

desenvolvendo à frente da Secretaria. E agradecer pelo trabalho que vem realizando 

pela população de São Paulo e dizer que algumas informações que a gente obteve, aqui, 

hoje foram muito prazerosas, muito importantes e que vamos esmiuçá-las um pouco 

mais e quem sabe até procurá-lo, num futuro próximo, pra que a gente possa estreitar aí 

a relação com os municípios, em que temos um trabalho sendo realizado pra que 

possamos, inclusive, disponibilizar essas facilidades que a vossa secretaria tem trazido 

pra nossas prefeituras. Muito obrigada pela sua presença, aqui. É um prazer enorme. 

O SR. MÁRCIO FRANÇA – Obrigado.  
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O SR. PRESIDENTE ITAMAR BORGES – PMDB – Obrigado, Deputada 

Marcia Lia. Então, vamos agora... Deputado Carlos Cezar, quer a palavra? Com a 

palavra, Deputado Carlos Cezar.  

O SR. CARLOS CEZAR – PSB – Deputado Itamar Borges, cumprimentar V. 

Exa., deputados membros da Comissão, nosso vice-governador e secretário de 

Desenvolvimento Econômico, Ciência, Tecnologia e Inovação do Estado de São Paulo, 

Márcio França, nosso líder. Apenas agradecê-lo pela presença e parabenizá-lo pelo 

brilhante trabalho que vem sendo realizado à frente dessa Secretaria, que é tão 

importante, que cuida de áreas tão importantes, não apenas no desenvolvimento, mas 

também da Fundação Paula Souza, das Etecs, das Fatecs que trazem, como já foi 

colocado aqui, pelo Deputado Davi Zaia, uma importância muito grande, sobretudo para 

os jovens. É impressionante o número desses jovens que fazem as Etecs, que saem das 

Etecs e das Fatecs e mais de 90% deles já saem com emprego garantido.  

Então, é fundamental. E a pasta de V. Exa. tem mostrado resultados 

extremamente exitosos, e é isso que nós precisamos para o estado, é essa pujança, essa 

visão nova, inovadora e que V. Exa. eu tenho aprendido nesse tempo todo no PSB, tem 

nos ensinado e continuará contribuindo muito para o estado de São Paulo. 

Apenas cumprimentá-lo e parabenizá-lo pelo brilhante trabalho.  

O SR. PRESIDENTE ITAMAR BORGES – PMDB – Deputado Hélio 

Nishimoto pediu mais uma vez a observação.  

O SR. HÉLIO NISHIMOTO – PSDB – Sim, por gentileza, presidente. É só 

porque eu me lembrei agora que... um assunto importante relacionado à Fatec me 

chegou um tempo atrás, deve ter chegado ao conhecimento do secretário, também. O 

Centro Paula Souza tem nesse trabalho de formação profissional dos nossos jovens, 

principalmente, algo muito importante. E eu fui procurado por jovens e estudantes da 

Fatec e também por lideranças, como os professores e coordenadores, sobre um assunto 

que eu considero, assim, bastante relevante, caso seja realmente legal. Parece que a 

legislação não impede o tecnólogo de participar de concurso em nível superior e parece 

que dentro das contratações do estado, acho que pra estágio, se não me engano, é 

referente a estágio no estado de São Paulo, nos vários órgãos do estado de São Paulo e 

suas autarquias. E parece que tem sido restrito isso aos estudantes da Fatec.  
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Então, queria pedir um esclarecimento, depois, de buscar esse conhecimento pra 

ver se realmente tem fundamento isso e tendo se pudermos alterar essa forma de 

possibilidade para os estudantes da Fatec, que são do próprio estado, estudantes do 

próprio estado, que eles também tenham essa oportunidade de participar dos estágios e 

outros concursos que, porventura, ocorram no estado. Obrigado.  

O SR. PRESIDENTE ITAMAR BORGES – PMDB – Antes de passar, aqui, 

para o nosso vice-governador e secretário possa responder e irmos concluindo o nosso 

encontro, essa reunião, eu queria apenas reforçar aqui, secretário, dois pontos: primeiro, 

já agradeci sobre a Lei de Inovação e solicitar, aqui, aquelas informações que foram 

colhidas dos institutos que pudessem ser passadas pra Frente Parlamentar, com relação 

às destinações, o percentual, os valores,  a quantidade de empresas, micro e pequenas 

empresas que foram beneficiadas com os 20% da Lei 15.099.  

E um outro ponto que nós também gostaríamos que o secretário apoiasse é a 

implementação da Lei de Compras Governamentais, que dá o direito do tratamento 

diferenciado às micro e pequenas empresas. Eu estive com o Deputado Davi Zaia, 

quando era secretário, inclusive, tratando desse assunto, com relação a colocá-la em 

prática no governo. Existe uma dificuldade, uma preocupação pela peculiaridade de 

cada secretaria, mas o apoio do secretário, que eu entendo que será muito importante 

para área do desenvolvimento. 

 E reforçar, o Deputado Celino Cardoso colocou com relação ao turismo, outro 

dia nós fizemos aqui uma reunião e esteve aqui o secretário Roberto de Lucena, e em 

outros momentos, o Arnaldo Jardim também esteve aqui, e são duas áreas que estão 

mais do que comprovado de que exigem um recurso muito menor, proporcionalmente 

aos demais, para gerar emprego. O Turismo tem um potencial de geração de emprego a 

um custo muito mais baixo. E a Agricultura também, pela sua força.  

Então, tudo o que puder fazer voltado para o Turismo e para a Agricultura, com 

certeza, e eu sei que o secretário já faz isso, será fundamental pra potencializar o 

desenvolvimento econômico do estado. Então, fica esse pleito aí de que o secretário 

continue nesse caminho, como já vem fazendo pra que essas duas áreas tenham um 

reforço no incremento, como foi colocado aqui já pelos os que me antecederam.  

Vamos ouvir, então, o nosso convidado... 
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O SR. – Pela oportunidade, eu queria... Às vezes, a gente infelizmente tem que 

fazer algumas críticas a alguém, mas acho que nós também temos que elogiar. Eu 

queria, aqui, elogiar a professora Laura Laganá. Parabenizá-la pelo trabalho dela. Fazer 

isso, o senhor que é o secretário da pasta dela, ela é uma pessoa realmente muito 

dedicada, né. 

O SR. MÁRCIO FRANÇA – É verdade. 

O SR. –  Então, os meus cumprimentos à professora Laura. 

O SR. MÁRCIO FRANÇA – Bem, eu quero agradecer, então, o convite, mais 

uma vez, agradecer a todos os deputados da Comissão, presidente Itamar. Dizer que 

estamos sempre à disposição, não só aqui, mas também na Secretaria e nos órgãos 

envolvidos ou relacionados à Secretaria. São muitas estatais diferentes, mas de qualquer 

maneira todas estão com o mesmo espírito de acertar e de poder se colocar à disposição 

da Assembleia Legislativa, dando prioridade àquelas pessoas que representam o povo 

do estado de São Paulo, que são os deputados.  

Quero cumprimentar e mencionar, porque eu vi ali a faixa do DCE das várias 

Etecs e passar para os senhores porque, certamente, essa demanda vai chegar aqui para 

os senhores. Assim como eu disse que a USP, a Unicamp e a Unesp, os alunos que 

passam nessas faculdades, nessas universidades, muitas vezes não têm condição 

financeira de sobreviver, de poder se manter pra fazer o curso. Isso também, claro, tem 

acontecido com as Etecs e com as Fatecs. Quer dizer, são alunos que, por vezes, não 

têm recurso suficiente pra poder sair da sua casa e ir de ônibus até lá e voltar ou 

alimentação, enfim. Isso tem crescido a cada ano uma desistência. O menino passa no 

curso da Etec ou passa no curso da Fatec e ao longo do tempo vai desistindo. Desiste no 

primeiro ano, no segundo, no terceiro. E é claro, como que a gente já está com o curso 

pago e a sala de aula está pronta, você não tem como parar mais. Então, é um espaço 

que fica ocioso e é um espaço caro.  

Então, às vezes, é muito mais vantagem a gente ajudar esse menino ou essa 

pessoa a poder concluir o curso dando-lhe uma ajuda para que ele possa fazer o curso 

até o final. Então, essa proposta está lá com o governador. Esse era um ano bem difícil, 

mas ele está com os números lá, ele se mostrou favorável à ideia. Vai estudar um 
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formato. Não é muito recurso em relação ao que se gasta com a estrutura, mas tentando 

transformar isso em números.  

O Paula Souza custa dois bilhões/ano. Se você levar em consideração que o 

índice de desistência, ao longo do período todo, gira em torno de 40% a 45%, que é 

bastante, você vê que uma parte vai perdendo ao longo e, portanto, esses bilhões de 

reais vão se perdendo, também. Duas coisas acontecem, como eu falei. Primeiro, porque 

já são pessoas especiais. Quem faz Fatec ou Etec é uma pessoa mais qualificada que a 

média porque ela já passou por um vestibular. Então, ela tem, normalmente, a chance de 

arrumar um emprego, de arrumar uma oportunidade melhor. E ele tenta fazer o curso, 

mas quando chega no meio do caminho, ele é chamado por um concurso ou ele vai 

passar numa loja pra trabalhar ou ele vai trabalhar em algum lugar e ele tem que optar 

entre continuar estudando ou seguir a vida dele profissional, tentando sobreviver. E aí 

ele muitas vezes desiste do curso e isso, pra nós, é um total desperdício porque a gente 

perde a aula que está sendo dada, né. Se a sala tem 50 vagas, e só chegam 25, 26 ou 28, 

20 e tantas vagas ficaram ociosas. Primeiro, é dar a chance pra que esses alunos, rapazes 

que vão sair possam complementar o curso no EAD, no ensino a distância, que já seria 

uma coisa de você não perder tudo. Pelo menos, o menino sai dali e vai fazendo o 

ensino a distância até que ele possa, eventualmente, voltar pra sala de aula. E segundo é 

garantir pra esses jovens, os mais necessitados, possam ter uma ajuda do estado pra que 

eles possam se locomover e se alimentar. Uma coisa em torno de 400 e 500 reais, que é 

o que a USP já faz e as outras universidades. E é o que está previsto ser feito para os 

alunos a partir do próximo ano. Vamos ver se a gente consegue orçamento pra isso, mas 

está na previsão e o governo do estado, o governador é favorável.  

Agora, não é simples porque quando você abre essa janela, né. Pra vocês terem 

uma ideia, na área de Etecs e Fatecs mais de 90% dos alunos vêm de ensino público e, 

portanto, é muito mais gente com dificuldade do que as universidades. As 

universidades, boa parte delas, nós estamos chegando agora a 30% oriundos do ensino 

público, as USP, Unicamp e Unesp. Mas a meta é chegar em 50% em 2017, que foi a 

meta que nós demos aos reitores.  

Nós queremos colaborar com as universidades, mas queremos que eles garantam 

os 50% das vagas para os meninos que vêm da rede pública. Vocês sabem, como eles 

têm autonomia de gestão didática, eles não são obrigados a aceitar as nossas regras, mas 



39 
 

  
 

estão aceitando devagarzinho e começaram a aceitar o Enem, começaram a aceitar 

pontuação pra quem vem de ensino público e, agora, estão até estudando a possibilidade 

deles aceitarem meninos que saiam da Fatec, por exemplo, ou da Etec, que possam 

entrar direto nas universidades nossas, públicas, evitando o vestibular. E aí ele 

complementa, ele fez três anos de ensino técnico e, eventualmente, se ele tiver condição 

e tiver vontade, ele pode fazer engenharia, por exemplo, entendeu. Ele complementa 

com a universidade. Vamos ver se a gente consegue fazer isso.  

Então, pra não dizer que eu não percebi vocês aí, eu percebi, tá bom. Eu vi a 

faixa de vocês aí. 

Vale a pena, aqui tem uma observação, não sei quem foi o primeiro deputado 

que falou, mas acho que vale a pena, a do Alguz, é impressionante... Foi você mesmo, 

Deputado Hélio, que a gente mal conhece o estado, mal conhece o estado, ninguém 

conhece bem. É tão grande o estado que ninguém conhece tudo o que tem no estado.  

Eu presido o conselho da Desenvolve São Paulo e fui a uma reunião, uma das 

tantas reuniões de gestão da Desenvolve, e outro dia descobri que tem um fundo, 

aprovado pelos senhores, que já existe, que já está em pleno vigor. E esse fundo tem 50 

milhões de reais, captados por nós, daqui, da Finep, de outros lugares. E esse fundo 

serve para o estado de São Paulo ajudar pessoas que têm ideias novas a partir de 

empresas recém-criadas ou de boas ideias, ainda que não tenham empresas, as chamadas 

“startups”. Meninos que têm ideias sobre alguma coisa tecnológica, de tecnologia e o 

fundo compra ações da empresa, participação. Varia de um até cinco milhões de reais 

dados, portanto, o dinheiro do estado e o estado passa a ser sócio da empresa. Veja: é o 

que tem de mais moderno que eu já assisti. Eu só tinha visto isso na Espanha. O estado 

de São Paulo é sócio de algumas empresas “startups”, em função da genialidade da 

ideia. Porque o menino tem uma boa ideia, mas não tem o dinheiro. O estado entra com 

o dinheiro e compra parte das sociedades. Se der certo, lá na frente vendemos e 

dividimos.  

Portanto, o estado acredita na pessoa e investe o recurso. Pra ter uma ideia, nesse 

caso específico da Desenvolve, eu... um caso, um assunto específico, eles tratam de 

intervenções biológicas com insetos, enfim, pra questão da agricultura, pra substituir 

agrotóxico por outros animais que combatam pragas. Estavam adaptando algum tipo de 

inseto, vespa, enfim, coisas... e criam isso, criam... Começaram com três funcionários, 
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estão com 86 funcionários. É uma empresa que começou com um capital de um milhão 

e pouco, hoje ela vale 200 milhões de reais.  O estado de São Paulo é sócio dela e está lá 

na Desenvolve São Paulo. Quer dizer, pronta pra depois na segunda etapa ser vendida.  

O que eu quero dizer é o seguinte: nós precisamos nos apropriar disso, nós, nós políticos 

todos, pra divulgar para as pessoas, e quem sabe abrir portas para as pessoas que não 

sabem que isso funciona assim, que nem sabem... 

Eu acabei de vir de uma feira, agora pela manhã, da Laura Laganá, lá das Etecs e 

Fatecs. Uma feira que está tendo em São Paulo. É a Feira de Tecnologia. Inúmeras, 

inúmeras, centenas de invenções dos alunos das Etecs e Fatecs. Centenas. Uma mais 

bem bolada que a outra, enfim. E dizia a ela: “Laura, você que está muitos anos aqui 

dentro, que é quase uma instituição do governo de São Paulo, você sabe que existe esse 

financiamento?” Ela falou: “Não sei, Márcio. Não sabia” Não sabia nem da Desenvolve, 

e digo mais, na própria Fatec também tem porque eu fui, agora 15 dias atrás, no 

lançamento de um programa, e assinaram um convênio conosco, na Fatec, 27 empresas. 

Aliás, das 27, nove nem eram empresas, é só uma pessoa que tem uma grande ideia, 

inscreveu-se no edital da Fapesp e recebeu um recurso pra implementar aquela ideia de 

inovação.  

Portanto, essa apropriação dos assuntos do estado é essencial que a gente 

consiga, porque se nós temos que ter esse conhecimento, poder passar para as pessoas 

porque as pessoas não sabem. Tenho certeza de que em Santa Fé do Sul tem lá alguém 

que tem uma ideia boa e que não sabe que tem a possibilidade de pegar um recurso do 

estado, da Fapesp ou da Desenvolve, e poder implementar a sua ideia. Quem sabe dá 

certo. E o estado corre o risco junto ele. Se deu certo, deu; se não der certo, perdemos os 

dois.  

Então, acho importante cada vez mais a gente conseguir se apropriar. Acho que 

talvez valesse a pena, para o Deputado Itamar, se me permite uma sugestão, que a 

Desenvolve viesse fazer uma apresentação igual a esse... tem quatro fundos lá, quatro 

fundos diversos e alguns deles atingem, indiretamente, a área do turismo. Poderia ser 

feito pela área do turismo. 

Vi esses dias um fundo específico do Vale do Ribeira e me chamou atenção.  

Tem o recurso específico do Vale do Ribeira e as empresas que estão lá no Vale não 
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sabem que podem tirar o dinheiro do fundo pra poder fazer investimento em algumas 

áreas, não é. E está na Desenvolve São Paulo, são fundos.  

Então, vale a pena talvez trazer o Milton, pedir pra ele trazer inclusive... porque 

essas operações, esses fundos não são feitos diretamente pela Desenvolve. Ela abre um 

edital e uma empresa privada, especializada em investimento, ganha a concorrência e 

passa a gerenciar aquele fundo. E ela presta conta pra Desenvolve. Então, não é a 

Desenvolve, diretamente, que escolhe essas empresas. Elas vão aos centros tecnológicos 

onde têm, por exemplo, algumas empresas surgindo a partir de incubadoras, enfim, e 

aplicam e decidem lá, em função de “n” circunstâncias, que aquele produto vale a pena 

investir. Eles são super-rigorosos porque eles são auditados.   

Funciona mais ou menos assim: se dá certo, essa empresa que capta o recurso ela 

fica famosa e capta de outros, também. E se dá errado, ela fica famosa negativamente, 

nunca mais capta.  

Então, você pega lá o portfólio das pessoas que fazem isso são altos executivos, 

de grandes empresas, que são analistas desses sistemas. Eles dizem se vale a pena 

postar... Pra você ter uma ideia, nesse fundo que eu vi lá, das “startups”, por exemplo, 

eles estão com 50 milhões, se não me engano, já há um ano e pouco, e só fizeram 

investimento em oito ou nove até agora. Não acharam alguma coisa que valesse a pena 

fazer investimento de novo. E aí erram pouco. Como eles estudam muito, ele erram 

pouco. Tudo o que eles investem dá certo.  

Quero aqui agradecer a intervenção do Deputado Celino e falar que eu vou 

avaliar, também, essa... A história da zona sul surgiu porque, eu não sou da capital, 

aliás, agora sou porque, enfim, estou morando aqui, também, mas todos... Inicialmente, 

eu pensei na zona leste porque ficou aquela coisa da zona leste, depois eu fui lá visitar o 

padre Rosalvino e fiquei impressionado como é que a zona leste é desenvolvida, né, de 

tão organizada, tudo... E depois, conversando com outras pessoas, em especial o 

secretário Floriano, ele falou: “Márcio, o grosso do problema está na zona sul, né, da 

dificuldade de...” Mas certamente haverá espaço pra fazer intervenção específica, em 

alguns lugares que são de comunidades mais pobres e que estão isoladas.  

Aí a ideia de fazer num núcleo só é porque esses jovens, nesse caso aqui, nós 

estamos em oito ou 10 mil jovens que vão atuar todos os dias. Se você os coloca 
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esparramados, você mistura uma área que não está sob intervenção com uma área que 

está em intervenção, você nunca percebe o resultado. Quando você faz em uma área só 

de intervenção, você percebe o resultado. E é claro, eu preciso do resultado pra 

conseguir mais recursos.  

O objetivo final desse programa é atingir 45 mil jovens, no estado de São Paulo 

inteiro, que na minha visão é 100% dos jovens de 18 anos, vulneráveis. Então, a gente 

vai fazer 10 mil, 10 mil, 10 mil, mas é possível abrir um espaço pra que em algum 

lugar, talvez, Brasilândia, especialmente, uma coisa mais assim específica.  

O SR. – Por favor... 

O SR. MÁRCIO FRANÇA – Com relação ao Turismo, eu acho que vale a 

pena mencionar que todos os analistas econômicos do país têm demonstrado que o 

Turismo é área que tem mais chance de crescer, agora, rapidamente. O dólar a quatro e 

pouco, não é, certamente ficou barato vir para o Brasil.  

Nós temos duas grandes dificuldades. O brasileiro tem uma dificuldade muito 

grande como inglês. Pouca gente fala e pouca gente tem... Nem quando você chega ao 

aeroporto, é incrível. As meninas que ficam na primeira recepção, que no resto do 

mundo todo são policiais federais, enfim, aqui são empresas terceirizadas. Enfim, são 

pessoas que não têm o preparo adequado pra receber as pessoas. Enfim, assusta muito a 

questão da violência, a sensação de violência, mas certamente é um dos principais 

focos. 

Então, anteontem estive com o governador e o vi assinando a lei, que está 

encaminhando à Assembleia, e ele me falou: “Essa é sua lei”. Ele fala “sua lei” porque é 

a disciplina daquela lei das cidades de interesse turístico, que deve ter encaminhado aqui 

à Assembleia pra disciplinar, é um grande avanço porque vamos ganhar muito mais 

pessoas a defender a mesma ideia. E eu tenho convicção de que a área de turismo, em 

especial, eventos, é uma área de grande crescimento.  

Na minha programação, que o Deputado Lucena, o Deputado Lucena também 

está planejando, era que nós criássemos distritos turísticos em algumas regiões do 

estado de São Paulo que têm mais a propensão. Algumas são meio óbvias porque 

quando você chega ali naquela região, hoje, de Jundiaí ali no contorno daquele trecho 
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onde tem o Wet´n Wild, enfim, ali está óbvio que há um distrito turístico meio, 

automaticamente, instalado.  

Então, quando você cria o distrito você pode criar benefícios fiscais pra quem 

for lá pra dentro. E aí, claro, você acresce, como foi o formato de Orlando, da Disney, e 

de outros.  

Então, eu não sei se a Assembleia tem outras ideias. Eu defendi, Deputado 

Celino, e tenho insistido que eu acho importante os senhores aqui, pela Comissão, 

talvez (Ininteligível.). Eu sei que circula aqui, pela Assembleia, uma alteração dos 

parques ambientais do estado de São Paulo. E 95% das atividades turísticas de lazer  

estão relacionadas a áreas ligadas a preservação, porque estão perto do mar, estão perto 

do rio, estão perto de áreas de preservação. 

 Ora, os parques ambientais se eles forem gerenciados, exclusivamente pela 

Secretaria de Meio Ambiente, a visão de quem gerencia é uma visão de preservação 

absoluta. Então, muitas vezes, tudo é proibido. E é uma coisa, assim, sem sentido. 

O SR. – ... me desculpa, mas eles proíbem tudo, mas não fiscalizam. 

O SR. MÁRCIO FRANÇA – Pois é, claro.  

O SR. – É aí onde acontece (Ininteligível.) degradação do meio ambiente... 

O SR. MÁRCIO FRANÇA – Eles não têm sequer condições de fiscalizar. 

Então, o que eu sugeri e vou (re)sugerir, eu sugeri ao presidente Capez, mas vou 

(re)sugerir que nessa lei, que está tramitando aqui dentro, que passe a colocar como 

emenda lá dentro, não sei quem é o relator, que o gerenciamento dos parques ambientais 

possa ser feito em conjunto pela Secretaria de Meio Ambiente e pela do 

Desenvolvimento. E o certo seria mesmo ser a do Desenvolvimento e a de Turismo. 

O SR. – Exatamente. 

O SR. MÁRCIO FRANÇA – Quer dizer, um tripé que gerenciasse os parques, 

que aí você teria as duas visões concomitantes. Só você tiver a visão apenas de 

preservação, a pessoa acha que o certo é fechar.  

O SR. – Teria que criar um órgão como o Grapuabe.  
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O SR. MÁRCIO FRANÇA – Exatamente isso. Um colegiado que fosse... 

O SR. – ...desenvolvimento econômico, turismo e meio ambiente. 

O SR. MÁRCIO FRANÇA – Claro.  

O SR. – Qual projeto que é? 

O SR. MÁRCIO FRANÇA –  Existe um projeto que está tramitando que fala... 

Não é isso... A ideia era fazer a concessão da administração dos parques... 

O SR. – Ah, tá. Sei... 

O SR. MÁRCIO FRANÇA – mas... 

O SR.  – 32, acho que 32... 

O SR. MÁRCIO FRANÇA – Não importa qual é a concessionária, mas 

importa que o gerenciamento da concessionária seja feito por um tripé de secretarias.  

O SR. – Pedirei pra Comissão fazer, presidente... 

O SR. MÁRCIO FRANÇA – É. Eu acho que tem um peso importante para o 

futuro, porque boa parte das áreas de turismo são vinculadas às áreas ambientais.  

 E pra finalizar, com relação às escolas ociosas. O professor Herman fez um 

primeiro esboço, que ainda acho que é muito preliminar, e a gente tem muita dificuldade 

de comunicação, certamente, com relação a como se comunicar isso. Começou o estudo 

que ninguém defende, ninguém pode defender, que uma escola com 25 salas de aula 

fique sendo utilizadas uma, duas ou quatro salas. Quer dizer, não tem sentido as outras 

salas ficarem vazias e a um quilômetro depois ter mais outra escola com mais quatro 

salas.  

Então, é claro que você vai ter que realinhar, mas tem que ser feito com 

discussão, com todo mundo sendo ouvido e, de preferência, de maneira gradual. Né. 

Como o deputado mesmo mencionou. E é assim que será feito. Tenho certeza de que o 

governador tem bom senso e assim que será feito.  

 E acho que uma grande alternativa é, de fato, as escolas que ficarem 100% 

ociosas que elas possam ser incorporadas, virarem Etecs ou Fatecs. Certamente, vai 
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agradar muita gente. Em vez de se extinguir a escola, como se está falando, ao 

contrário, se está qualificando a escola. Agora, isso também está no plano de voo do 

professor Herman. Ele me mostrou o primeiro esboço, mas eu digo, eu não vou mexer 

antes de saber, exatamente, em que tempo isso vai ser feito. Se for feito em quatro anos, 

por exemplo, em três anos, vai ser 10% ao ano a gente vai entrando nas escolas que 

estiverem vazias com as escolas Etecs, também. Porque é mais fácil, claro, já está... 

O SR. – Eu já participei dessa discussão lá e eu perguntei: “Quer dizer, vai 

fechar a escola? Qual a destinação desse projeto?” 

O SR. MÁRCIO FRANÇA – Claro.  

O SR. – Fala-se em doar pra prefeitura, um monte... E falaram também em Etec. 

Eu acho que tem que ser Etec.  

O SR. MÁRCIO FRANÇA – É o mais fácil... 

O SR. – É que o estado não tem muitos (Ininteligível.) 

O SR. MÁRCIO FRANÇA – Até porque a prefeitura, hoje, não tem muita 

condição de tocar nada. As prefeituras têm muitas dificuldades financeiras. Então, o que 

é preciso e também eu pedir isso é o seguinte: o Governo Federal lá pra trás, o deputado 

lembrou bem porque eu era prefeito à época, foi uma grande polêmica a 

municipalização. Uma grande polêmica. 

Eu me recordo que eu fui o primeiro município a municipalizar 100%. Saiu a lei 

hoje, eu municipalizei 100% no dia seguinte, 100%. E foi uma grande polêmica. E foi 

um tremendo acerto.  

Boa parte da confusão que está se dando é porque ainda há um grande 

contingente de alunos do estado que estão no ensino de educação fundamental, que 

estão com o estado e que deveriam ser municipalizado. Que municipalizar a prefeitura 

não quis ou refutou. E aí ficou com o estado. Se não me engano, são dois milhões de 

alunos. É bastante. Porque se cada uma fizer a sua parte, certamente, tem chances de 

fazer melhor. 

Então, se o estado se organizar e conseguir cuidar do médio, bem feito, o médio 

e o médio, em regime integral, e o médio com Etec... 
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O SR. – Mas o estado está se propondo a continuar com o segundo ciclo do 

ensino fundamental, também. 

O SR. MÁRCIO FRANÇA – Sim. Sim.  

O SR. – Até porque os municípios não têm condições. Nós só precisamos, 

realmente, separar as salas de aula... 

O SR. MÁRCIO FRANÇA – Claro. Claro.  

O SR. – ... por cada faixa etária. 

O SR. MÁRCIO FRANÇA – Mas eu digo, nós temos que tirar como meta, eu 

acho, disse o professor Herman, incentivar que o prefeito assuma a parte do 

fundamental, porque também não é correto o prefeito não assumir, entendeu. Ele tem 

que... Nós temos que ajudá-lo a gerenciar porque se ele não assume o fundamental, nós 

ficamos com um pedaço pendurado que não é nosso. O nosso era o médio bem feito, 

pronto pra poder, por exemplo, as escolas que tiverem vamos abrir mais para o ensino 

médio. Porque quando você abrir ensino... Hoje, estamos chegando a 10% do ensino 

médio integral, do ensino integral, mas precisaríamos chegar a 100%.  

Então, quando chegarmos a 100%, vai faltar escola, por exemplo. Vai dobrar o 

ano.   

Então, tenho certeza de que está no radar do governador Geraldo essas 

indagações, mas eu vou fazer questão de levá-las, a sua preocupação. Tá bom. Muito 

obrigado aos senhores pela atenção. (Palmas.)  

O SR. – Obrigado. 

O SR. PRESIDENTE ITAMAR BORGES – PMDB – Nós que agradecemos 

ao secretário Márcio França, nosso vice-governador, pela presença. Parabenizamos pela 

exposição. E agradecemos o apoio à Frente Parlamentar e por esta Casa. 

Boa tarde a todos. Está encerrada a reunião da Comissão de Atividade 

Econômica.  

 

*      *      * 



47 
 

  
 

 

 


