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AUDIOTEXT SERVIÇOS E CIA. LTDA. - ME 

 

COMISSÃO DE EDUCAÇÃO E CULTURA 

28.06.2016 

 

A SRA. PRESIDENTE - RITA PASSOS - PSD - Havendo número regimental, 

declaro aberta a 7ª Reunião Ordinária da Comissão de Educação e Cultural da 2ª Sessão 

Legislativa da 18ª Legislatura. Registro a presença dos nobres deputados: Marcia Lia, 

Carlos Giannazi, Leci Brandão, Gilmaci Santos, Welson Gasparini, Aldo Demarchi e 

Rita Passos aqui, na Presidência. 

Solicito ao secretário a leitura da ata da reunião passada. 

 

A SRA. MARCIA LIA - PT - Pela ordem, Sra. Presidenta. 

 

A SRA. PRESIDENTE - RITA PASSOS - PSD - Pela ordem, deputada Marcia 

Lia. 

 

A SRA. MARCIA LIA - PT - Solicito que não seja lida a ata porque não há 

necessidade, poderíamos passar necessariamente a oitiva do nosso secretário. 

 

A SRA. PRESIDENTE - RITA PASSOS - PSD - Está certo. É regimento o 

pedido de Vossa Excelência. Os deputados que forem favoráveis permaneçam como 

estão. Aprovado. 

Segundo, ordem do dia. A presente reunião foi agendada para ouvir o 

excelentíssimo senhor secretário de estado da Educação do estado de São Paulo, 

professor Dr. José Renato Nalini, sobre o andamento de sua gestão e a demonstração e 

avaliação do desenvolvimento de ações, programas e metas afetos a sua pasta nos 

termos do artigo 52 A da constituição do estado de São Paulo. 

Quero então cumprimentar o nosso secretário que já está aqui. E vou então passar 

a palavra para o nosso secretário, Dr. Nalini. Antes disso eu quero justificar também a 

justificativa do deputado Roberto Engler. Com a palavra o nosso secretário. 

 

O SR. JOSÉ RENATO NALINI - Muito boa tarde. Queria cumprimentar com 

muito respeito, consideração a todos os senhores deputados. A Presidente Rita Passos, a 
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vice-presidente Leci Brandão, aos dignos membros desta comissão de educação e 

cultura, aqueles que estão presentes, deputada Marcia Lia, deputado Welson Gasparini, 

deputado Carlos Giannazi, deputado Aldo Demarchi, deputado Gildaci, Gilmaci Santos. 

E desde logo agradecer a Assembleia Legislativa pela presteza com que examinou o 

nosso plano estadual de educação, um plano que foi elaborado durante muito tempo em 

outra gestão. Contou com a participação de mais de 70 entidades. E houve um 

testemunho efetivo da disponibilidade da pasta em abrir um diálogo democrático com 

todos os interessados. Até a undécima hora para provação desse plano foram ouvidas e 

atendidas as reivindicações das categorias de classe.  

Então é um plano estadual de educação que honra São Paulo, honra a Assembleia 

Legislativa e coloca o nosso estado no conjunto daqueles coirmãos da federação que 

levaram a sério os propósitos do plano estadual de educação. Um plano que é muito 

bom que se diga, um projeto de nação. Nem de estado, nem de governo, é um projeto 

muito abrangente porque todos nós temos consciência absoluta de que a educação é a 

chave para a resolução de todos os problemas brasileiros. Não há problema brasileiro 

que não passe pela seriedade com que deve ser encarada a educação. Então a 

Assembleia Legislativa está de parabéns por ter conseguido levar a cabo essa missão de 

aprova rum plano que interfere com a vida direta de mais da metade da população 

bandeirante. 

Eu vou tomar a liberdade, se os senhores me permitirem, de fazer uma 

pequeníssima exposição a partir da qual eu estou aberto a responder tudo aquilo que eu 

puder. Porque é evidente que não tenho ainda a totalidade das informações de uma pasta 

que é o maior organismo governamental que existe nesta República Federativa do 

Brasil. Não há um organismo que tenha mais de quatro milhões de alunos, que tenha 

quase 400 mil pessoas na folha de pagamento, porque nós temos 300 mil em atividade, 

mais de 100 mil inativos, cinco mil e quinhentas escolas. Então é realmente uma 

empresa cuja administração faz com que seja um enorme desafio responder por essa 

pasta. 

Talvez o principal resultado, o principal êxito obtido nesses cinco meses em que 

estou na Secretaria de Educação, tenha sido aprovação desse plano estadual de 

educação. Nós temos aprovadas 21 metas, enquanto que o plano nacional de educação 

tem apenas 20 metas. Nós avançamos, isso o Brasil inteiro reconhecerá assim que o 

plano vier a ser divulgado com a sua sanção, promulgação. Nós avançamos em relação 

ao plano nacional. Nós tínhamos até mais duas outras metas que foram excluídas com 
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consenso, obteve-se o consenso possível. Mas mesmo assim nós estamos à frente do 

plano nacional.  

Como afirmei, mais de 70 entidades representativas do magistério, do 

funcionalismo, das instituições privadas, da área cultural, da universidade, participaram 

dessa discussão. Os professores, os diretores os supervisores de ensino, os funcionários 

da rede estadual, os dirigentes das 91 regionais de São Paulo também opinaram em 

relação ao plano por meio de uma consulta pública realizada pelo meu antecessor, 

professor Hermann, a quem eu rendo homenagem. Porque só quem sucede uma pessoa 

pode verificar o trabalho desenvolvido. E eu tenho visto que o professor Hermann fez 

um trabalho muito sério, praticamente perdeu a saúde afrente da pasta, fez visitas, fez 

visitas devolutivas, elaborou tudo aquilo que seria possível em termos de planejamento, 

diante da complexidade e da dimensão da Secretaria da Educação. Mas o plano e que é 

algo que deve ser trabalhado, deve ser implementado, porque nós temos no Brasil o 

vezo de aprovar leis ambiciosas, pretenciosas, muito abrangentes e depois nós não 

conseguimos implementar. Agora nós temos que trabalhar todos juntos e aqui a postura 

da Assembleia Legislativa é imprescindível para a concretização do plano. 

É um plano que inova quando inclui um novo modelo de formação de professores 

e de servidores. Cria um centro de estudos avançados para formação de docentes em 

parceria com universidades, tanto as universidades municipais, como as estudais, as 

federais, que garantam a certificação dos cursos. E estabelece também parceria para que 

nós possamos nos valer dos grandes centros de formação de professores que estão a 

cargo das entidades privadas.  

A Secretaria da Educação tem também por missão a fiscalização, a coordenação 

do trabalho das entidades do ensino particular. E nós precisamos fazer parcerias para 

que todos tenham o mesmo foco que é o aprimoramento contínuo da educação da rede 

pública, principalmente. Porque a rede pública é destinada a atender os mais carentes. 

São exatamente os mais vulneráveis que depende da rede pública. Nós precisaríamos 

inverter essa equação cruel, Sra Deputada, que é hoje o pobre estuda na rede pública, no 

ensino fundamental e médio e depois não tem condições de ingressar na universidade 

pública, que por ser nicho de excelência, fica reservado aqueles que puderam cursas as 

escolas privadas de maior qualidade. Nós precisamos inverter essa equação cruel. E para 

isso, precisamos fazer com que todos reflitam em termos do que deva ser uma educação 

de qualidade.  
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É bom que nesse ponto eu possa esclarecer aquilo que foi questionado por má 

interpretação de um artigo que escrevi quando não tinha se quer a intenção de responder 

pela educação, área pela qual sempre me interessei porque sou professor antes de ser 

magistrado. Comecei a lecionar em 1999 enquanto ingressei no Ministério Público 

apenas em 73 e só em 76 eu me tornei juiz por outro concurso público. Mas a educação, 

diz a constituição da república, é direito de todos. Todos têm direito a educar. Seja em 

que faixa etária, em que fase da vida estiver. Só que esse direito de todos é um dever do 

estado, da família, em cooperação com a sociedade. Foi isso o que quis dizer quando 

chamei a atenção da família que não pode negligenciar aquilo que compete a ela. 

Preparar crianças e jovens que respeitem os professores, esses heróis que se sacrificam e 

que estão mantendo em nível o qual possível adequado a nossa sociedade, a educação 

pública de São Paulo. 

Então o foco do nosso plano é formar professores especialistas, auxiliar na 

condução dos alunos do ciclo um para o ciclo dois. É um rito de passagem que traz 

muitos problemas porque o adolescente já não se satisfaz com o nível das nossas 

escolas, isso não é um fenômeno brasileiro, mas nós que precisamos resgatara as 

diferenças, precisamos acabar ou reduzir com as desigualdades sociais, para nós esse é 

um desafio imenso, fazer com que o jovem também se interesse pela educação e que 

tenha nele despertada a curiosidade intelectual que permite hoje a qualquer pessoa, Sra. 

Deputada Leci, fazer consulta direta pelas redes sociais e ter acesso as maiores 

universidades do mundo, as maiores universidades do mundo.  

Por isso nós precisamos investir também na preparação do nosso aluno para que 

domine mais de um idioma. Nós não podemos mais ser monoglotas, nós precisamos ter 

acesso a essa exuberância da cultura universal. Então é muito importante que nós 

façamos com que os nossos alunos do ciclo um tenham interesse na continuidade no 

ciclo dois e também fazer com que haja uma redivisão, atendendo ao objetivo da 

constituição e que cada entidade da federação cuide daquilo que lhe é próprio. Todos 

em regime de parceria, de colaboração, mas sem a necessidade de uma atuação 

supletiva daquele que teria a incumbência de apenas um dos graus da educação. 

Nós também temos que investir na concretização da meta cinco, que prevê 

alfabetização de todas as crianças no máximo até o segundo ano do ensino fundamental. 

Nós estamos muito próximos a meta de universalização do ensino fundamental para 

toda a população, de seis a 14 anos, durante o período estipulado pelo plano estadual de 

educação. Essa é uma meta em que nós estamos até mais avançados, mais adiantados do 
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que o restante da nacionalidade. E um destaque do projeto é a implantação de um plano 

de carreira. Eu peço a colaboração da Assembleia Legislativa para que todos, 

principalmente as categorias interessadas, consigam um estatuto de magistério, um 

plano de carreira, uma consolidação de leis que faça com que seja mais simplificada a 

administração de um corpo do magistério que tem praticamente todo o alfabeto nas suas 

categorias.  

Nós não podemos ter tantas distinções na carreira doo magistério, nós precisamos 

tornar o magistério uma carreira atraente. Eu vejo às vezes com muita preocupação, que 

percorrendo classes de aluno eu costumo perguntar: quem é que quer ser professor aqui? 

E não encontro uma grande receptividade. Quando professor é aquele profissional que 

precisa ser estimulado a partir da alfabetização. Esse é o professor que desperta a 

criança, que faz com que ela tenha sede de saber. Se o professor conseguir fazer isso nos 

primeiros anos, nós não teremos problemas porque aí o próprio alunado, o próprio ser 

educando não se satisfará com o mínimo. Ele pretenderá sempre avançar, não é? 

Não vamos também fazer com que esse problema da merenda seja equacionado 

em várias etapas. Primeiro a minha visão pessoal é de que uma Secretaria da Educação 

deveria cuidar de educação, da atividade fim. Nós precisaríamos ter no estado agências 

de licitação que cuidassem de toda a licitação do governo, entre elas merenda, 

transporte, porque não é possível que nós desviemos pedagogos da sua atividade fim 

para elaborar licitações. Quando nós sabemos que a lei de licitações no Brasil, com a 

melhor das intenções, ela dificulta, ela é complexa, ela não é alguma coisa que 

amadores possam se desincumbir dela. Então além de pleitear ao Tribunal de Contas, a 

própria Assembleia, aos setores técnicos do governo que nos auxiliem a nos 

desvencilhar dessa incumbência que não é pedagógica, que não é didática, que não tem 

a ver diretamente com a educação.  

Nós estamos procurando fazer com que nós tenhamos uma merenda. Esse nome 

merenda deve ser até eliminado pela sua conotação pejorativa. Nós temos que falar mais 

em alimentação escolar, em refeição para o estudante. Nós gostaríamos de fazer com 

que essa refeição se tornasse cada vez mais apetitosa, cada vez mais sedutora para não 

ter o problema da carne, não é deputada Ana Lia, que sempre me fala, mas tenho a 

promessa de que nós estamos eliminando essa... Ainda hoje eu vi no nosso clipping que 

uma escola em Penápolis faz aquilo que eu acredito que seja o ideal, manter horta com 

os cuidados e o carinho dos próprios alunos que depois consomem aquilo que eles 

semearam, viram crescer, eliminaram a erva daninha e depois comem com prazer. E 
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aprender a se alimentar de todas as verduras, de todos os legumes. Com isso nós vamos 

tornando as crianças mais saudável com interesse por um combate a obesidade. E acaba 

essa história de isso eu gosto, isso eu não experimentei, mas não vou comer. Não 

gostos, mas não experimentei, vou experimentar e se eu gostar passo a ser consumidor. 

Então o que nós conseguimos, a Janaína Rueda, que é uma ex aluna de uma escola 

estadual, Maria José, dona de restaurantes na capital, ela criou 20 pratos com 

ingredientes frescos e já distribuídos nas unidades de ensino. Ela aceitou esse desafio, 

veio verificar o que é que nós temos na nossa nutrição. Que existe uma regulamentação 

até federal, não somos só nós os que cuidamos disso. E ela vai permitir que nos 

próximos meses as crianças da rede pública tenham mais opções na refeição servida 

diariamente nas escolas. O piloto vai ser realizado já no mês de agosto. E as receitas 

escolhidas, elas priorizam alimentos frescos, nutritivos, já distribuídos nas unidades. E 

tudo isso pode ser feito na própria escola, manipulado na própria escola. Para quem não 

sabe, eu acredito que todos os senhores deputados saibam, a Janaína foi eleita uma das 

dez mulheres referência da cozinha brasileira pela revista “Exame”. 

Bem, além disso nós estamos fazendo com que as construções a despeito da grave 

crise pelo qual o Brasil atravessa. Nós estamos atravessando uma crise que começou 

como política, passou a ser econômica, infelizmente financeira. A despeito disso nós 

estamos tentando fazer com que a gestão se caracterize pelo diálogo. Eu tenho infinita 

vontade de ouvir a todos os interessados. Não me recuso a conversar com ninguém. 

Tenho feito seguidas reuniões com todas as categorias representadas pela Secretaria de 

Educação pedindo a elas colaboração para que nos auxiliem com projetos. É óbvio que 

uma rede com mais de cinco mil escolas cuidando de quatro milhões de crianças, ou 

aproximadamente, servindo dois milhões de refeições diariamente. É óbvio que se na 

nossa casa existe algum problema, é óbvio que sempre vai haver algum problema em 

uma rede. Ela é incontrolável enquanto um organismo vivo, dinâmico, complexo.  

Mas é por isso mesmo que nós temos que nos unir e fazer com que os problemas 

que existem não são negados, sejam atenuados. Nunca vai haver o quadro ideal, porque 

a nossa ambição é sempre superior a nossa força de combater aquilo que é 

inconveniente, ou que não se mostra adequado aos nossos projetos. Mas nós tentamos 

fazer com que o diálogo seja permanente, retomando o contato direto com o alunado. E 

se é possível conversar com quase quatro milhões, pelo menos os grêmios estudantis 

que são a representação natural do alunado na rede pública. Eles foram estimulados. 

Nós fizemos um projeto novo de eleição dos grêmios. Estive pessoalmente na posse de 
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muitos grêmios, fiquei entusiasmado com as propostas dos alunos de participar da 

gestão da escola, de colaborar, de trazer a sua voz que é a voz mais importante, já que 

tudo que se faz em termos de educação pública é contemplando o aluno. 

Além disso, nós também fizemos uma consulta democrática em relação ao 

pagamento do bônus, um tema extremamente polêmico, não é toda a categoria que 

concorda com essa bonificação por resultado. Esse é um temam que está aberto, deve 

ser discutido. Assim como a questão do mérito, da prova de mérito. Nós precisamos 

obter consensos possíveis. Não se pode sonhar, não é factível atender igualmente a 

todos os interesses. Até porque a humanidade é heterogênea. Graças a Deus nós somos 

todos irrepetíveis, não há ninguém igual. Mas nós precisamos tentar conseguir 

consensos mínimos. E democracia é isso, é tentar fazer com que haja consensos 

possíveis. E aquela parcela que não foi imediatamente atendida em uma pretensão, 

ainda que lhe pareça mais legítima, a sua missão será tentar convencer a maioria de que 

a sua opção é a correta e tentar se converter na maioria para fazer com que a sua 

manifestação, a sua opinião seja aquela a ser observada na próxima revisão do assunto.  

Nós também conseguimos fazer a despeito dessa enorme dificuldade que os 

senhores testemunham, ampliação do quadro de funcionários. Conseguimos do 

governador autorização para realização de concurso de 1878 diretores de escola, isso é 

alguma coisa que estava nos pleitos desde o primeiro dia em que ouvi os sindicatos. 

Também foi autorizada uma contratação temporária, fundamental para suprir ausências 

pontuais de professores em decorrência de motivo de saúde, licença maternidade. 

Nós temos um grande número de defecções, de áreas, porque os professores ficam 

estressados, ficam doentes e quantas vezes ficam angustiados pelo temor de virem a ser 

agredidos verbal ou até fisicamente naquela alteração, mutação para pior dos costumes 

da nossa sociedade e que isso é alguma coisa que contém pertinência com a educação 

completa, com aquela educação que começa em casa.  

Foram autorizadas contratações de dois mil docentes e 1.061 agentes de 

organização e de serviços escolares. Para o atendimento dos alunos dos anos finais, do 

ensino fundamental e das três séries de ensino médio, serão chamados ainda 1.500 

profissionais de educação básica dois, além de 500 professores de educação básica um 

que vão lecionar para alunos dos anos iniciais. E a chamada vai abranger também o 

quadro de apoio escolar. Serão contratados temporariamente 990 agentes de 

organização escolas, 71 agentes de serviço em diversas regiões do estado. Tudo ainda 

insuficiente diante da dimensão da rede, mas eu tenho insistido com o governo para que 
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nós possamos também abrir frentes de trabalho. Para que esses que hoje ainda, 

infelizmente engrossam as filas do desemprego, possam vir a auxiliar para atividades 

administrativas internas dentro das escolas.  

Como eu havia dito, nós estabelecemos um diálogo muito franco, muito aberto 

com os sindicatos, temos tido colaboração. Muitos dos atendimentos tópicos, aquilo que 

eu tenho dito, resultam exatamente do pleito dessas categorias. Eu recebi todas as 

entidades sindicais, em conjunto e isoladamente, porque às vezes há sindicatos que não 

querem conversar com outras categorias. Então foram 13 reuniões nesse período. 

Nós também estamos fazendo com que haja a continuidade no limite do possível 

da inauguração de novos prédios escolares. Houve, realmente, um freio no ritmo que 

nós gostaríamos de desenvolver, em virtude de dificuldades financeiras mesmo. Os 

senhores têm acompanha acelerada e refreável queda da arrecadação e o erário ele se 

torna insuficiente para fazer tudo aqui que nós gostaríamos de fazer. Mesmo assim 

houve a continuidade também das instalações das creches porque a creche é como se 

tem dito, é o passo inicial. O aluno de uma creche escola que começa naquele design tão 

sedutor mesmo, tão agradável, tão bonito, essa criança quando ela for para o ensino 

fundamental, ela vai saber exigir um ensino de qualidade, um ensino compatível com as 

instalações que ela inaugurou com esse projeto de creche escola.  

E eu tenho visto que a iniciativa de alguns municípios que já fazem com que a 

creche escola seja conciliada com os primeiros anos do ensino fundamental, que esse 

padrão já se mantém. Então é muito importante que nós estimulemos essa visão 

holística da educação, com que nós façamos com que todos se interessem pela escola, 

colaborando com a diretoria. Porque a diretora ela é a alma da escola. Nós verificamos 

que há escolas que nada obstante as dificuldades enfrentadas por toda a rede, a 

iniciativa, o pioneirismo, o entusiasmo, o poder de motivação da diretora contamina a 

comunidade. Eu vejo até, Sr. Deputado Welson, comunidades bem carentes que tem 

necessidade de praticamente tudo, de saneamento básico, de moradia, de emprego, 

colaboram com a escola quando encontram na escola uma dessas diretoras 

vocacionadas, idealistas, entusiasmadas.  

Mas eu não queria cansar os senhores e dar oportunidade também para que os 

senhores façam as suas observações. Nós estamos tentando fazer aquele que é viável. 

Mas eu repito... 

 

GIANNAZI - Pela ordem. 
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O SR. JOSÉ RENATO NALINI - A Secretaria da Educação do Estado de São 

Paulo é uma empresa cuja o gigantismo, cuja a complexidade, demanda a colaboração 

efetiva de todos. Nós sabemos dos pontos falhos, das vulnerabilidades, mas nós 

gostaríamos que houve uma participação maior na solucionática. A problemática nós 

conhecemos, Sr. Deputado Carlos Giannazi, o que nós precisamos é de apoio para 

enfrentar as questões dentro do quadro atual que a Assembleia, a caixa de ressonância 

das aspirações populares, melhor do que ninguém tem como termômetro daquilo que 

acontece no nosso estado. 

 

O SR. CARLOS GIANNAZI - PSOL - Pela ordem. 

 

A SRA. PRESIDENTE - RITA PASSOS - PSD - Pela ordem, Sr. Deputado 

Carlos Giannazi. 

 

O SR. CARLOS GIANNAZI - PSOL - Eu só gostaria de fazer a primeira 

intervenção, acho que talvez também a Sra. Deputada Leci Brandão, porque nós somos 

líderes e daqui a pouco vai começar a reunião de líderes, não estamos com um debate 

sobre a LDO. Então nós não vamos ter a oportunidade de ficar mais tempo aqui no 

debate, no importante debate com o secretário Nalini, já agradecendo a presença dele, 

do secretário, de todos os presentes, deputados e deputadas da nossa comissão.  

Secretário Nalini, eu gostaria de fazer só algumas considerações aqui. Uma delas 

é em relação a um dos grandes princípios da educação nacional que... E eles está 

inscrito, logicamente, no nosso plano estadual de educação, na nossa constituição, na 

LDB, no plano nacional, enfim, que é o princípio da gestão democrática do ensino 

público no Brasil inteiro. E eu vi que V. Exa. ali no quadro citou a questão da gestão do 

diálogo, que existe toda uma preocupação de V. Exa. nessa direção, de abri o diálogo e 

uma tentativa de quebrar essa estrutura autoritária que existe no funcionamento da 

Secretaria Estadual de Educação, que é uma estrutura autoritária histórica, inclusive. 

Histórica, sobre tudo nas diretorias de ensino. E eu torço muito que essa gestão seja 

colocada em prática na ponta, lá nas escolas e sobretudo nas diretorias de ensino.  

Então dentro disso eu gostaria de dizer o seguinte, que ontem nós, por exemplo, 

recebemos aqui uma comissão de alunos, de professores, de funcionário, de pais de 

alunos de algumas escolas que participaram das ocupações no ano passado, das 
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ocupações contra a reorganização, contra o fechamento de escolas. E essas pessoas, 

alunos e professores, sobretudo, estão sendo perseguidos por escolas, por diretorias de 

ensino. Há um processo de perseguição de transferência compulsória desses alunos e de 

perseguição também aos professores que chega a um nível de perseguição na vida 

funcional desses educadores e dessas educadoras.  

Então eu gostaria que V. Exa. tomasse alguma providência em relação a isso, 

chamasse esses alunos, esses professores para uma reunião. E que providências sejam 

tomadas imediatamente porque senão isso coloca em cheque, em choque, todos os 

princípios, todo o trabalho que V. Exa. está desenvolvendo na secretaria, que é muito 

bom. Eu sei que V. Exa. tem uma equipe fazendo esse trabalho, uma equipe competente 

trabalhando a questão da gestão democrática. Mas nós temos que fazer chegar na ponta, 

nas nossas escolas, porque não é isso que vem acontecendo. Sobretudo, com muitas 

intervenções das diretorias de ensino. Repito, quase todas elas autoritárias, até porque 

nós temos dirigentes antigos, dirigentes que foram nomeados, indicados por deputados, 

por partidos políticos, que não tem nenhum compromisso mais com a educação, que 

estão petrificados nessas diretorias de ensino. 

Então o primeiro ponto é em relação as perseguições dos alunos que fizeram as 

ocupações. Quero fazer essa denúncia pública, eles estão sendo perseguidos, alunos e 

professores da Escola Estadual Fernão Dias, alunos e professores da escola Emídio de 

Barros, estão nessa situação. Esse é um ponto fundamental que deve ser revisto, a 

secretaria tem que fazer alguma coisa, alguma intervenção. 

E o outro ponto é em relação, eu gostaria de citar aqui um caso ainda de 

autoritarismo. A escola estadual de Taboão da Serra, Maria Aparecida Negro, tinha 

cedido as suas instalações para abrigar um curso pré-vestibular, um cursinho desses que 

existem em várias regiões do estado, esses cursos que não cobram mensalidade. Esse 

curso é o Emancipa, um curso que é uma rede de cursinhos populares. A escola cedeu, 

parece que houve a aprovação do conselho de escola, a escola agiu corretamente 

cedendo, as escolas devem estar abertas para os trabalhos da comunidade, em todos os 

níveis, aos sábados e aos domingos. No entanto, a diretoria de ensino de Taboão da 

Serra, de uma forma autoritária proibiu, enquadrou a diretora dizendo que ela não estava 

autorizada, nem o conselho de escola a liberar a escola para o funcionamento de um 

cursinho pré-vestibular que... Sra. Deputada Leci Brandão, preparando os alunos para 

ingressar na universidade pública. Então esse é o nível de autoritarismo que nós temos 

na rede estadual de ensino, sobretudo nas diretorias de ensino. Então esse caso, eu 
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gostaria também que V. Exa. tomasse algum tipo de providência, conversasse com a 

dirigente, ou o dirigente, não sei quem é de Taboão da Serra, a Escola Estadual Maria 

Aparecida Negro, foi proibida de ceder as suas instalações aos sábados para a rede de 

cursinhos populares Emancipa.  

E também há uma dificuldade, esse cursinho reclama que há um processo também 

de perseguição na escola estadual Castro Alves, que fica na região norte da cidade, que 

tem muita dificuldade ali o curso funciona, mas com muita dificuldade. Porque a 

diretoria, nãos ei se a norte um ou dois, também faz um processo de perseguição. Então 

essas duas questões que eu gostaria de levantar em relação a gestão democrática no 

ensino público.  

Gostaria ainda, senhor secretário Nalini, de levantar aqui algumas questões 

relacionadas aos professores categoria O, V. Exa. falou das letras, da divisão das 

categorias e é algo que nós lutamos há muitos anos aqui para resolver. Houve aí um 

pequeno avanço, sem dúvida nenhuma, em relação ao tempo de contratação, de um ano 

para três anos, três anos e alguma coisa. Porém a duzentena continua, agora 180 dias, 

mas é uma espécie de duzentena, ela muda de nome, quarentena, duzentena, mas ela 

existe. Ou seja, esse intervalo de praticamente um ano letivo em que o professor fica 

afastado, fica proibido de voltar à escola, à rede estadual. Nós temos que avançar 

definitivamente nessa área, acabando com a duzentena. E também nós temos que 

garantir algo que ficou pendente que é a utilização do Iamspe pelos professores 

categoria O. São milhares de professores, servidores públicos que não tem assistência à 

saúde e estão expostos a essa perversa e nefasta duzentena, que isso é um absurdo. Nós 

já apresentamos projetos de lei, inclusive tem um de nossa autoria tramitando aqui, o PL 

C24 que acaba com a duzentena definitivamente e também garante o direito do 

professor categoria O de utilizar o hospital do servidor público, enfim, o Iamspe. Então 

eu gostaria que V. Exa. me falasse um pouco sobre isso, que medidas estão sendo 

tomadas para que nós pudéssemos avançar mais ainda. Avançamos um pouco, sem 

dúvida nenhuma, nós temos que avançar mais para resolver a situação do professor 

categoria O. E também dos agentes de organização escolar, situação gravíssima esses 

servidores que são responsáveis pelo funcionamento das escolas, cuidam dos 

prontuários dos professores, dos alunos, do pagamento de todos os servidores da 

educação, ele que abrem e fecham as escolas. Sem os agentes não há funcionamento de 

nenhuma escola pública do estado, no entanto eles são marginalizados com salário base 

de 970 reais, é o salário de uma pessoa que trabalha em uma secretaria de uma escola, 
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com tanta responsabilidade. Com vale refeição, conhecido como vale coxinha de apenas 

oito reais. 

E por fim, só para terminar a minha explanação, eu sei que os Srs. Deputados 

todos farão intervenções, Sr. Presidente... Sr. Presidente, eu estou achando que o Nalini 

era o presidente do Tribunal de Justiça, agora ele é o secretário de educação, desculpa. 

Secretário, na verdade, que V. Exa. desse alguma explicação de porque não foi 

feito ainda o pagamento da prova de méritos, os servidores que foram aprovados na 

prova de mérito ainda não receberam. Fala-se que o governo Alckmin está dando um 

calote nos professores, nos servidores da educação que foram aprovados e não 

receberam. E também em relação ao estágio probatório, também, que o professor, os 

servidores que passaram pelo estágio probatório também não estão recebendo. Eu 

gostaria que V. Exa. explicasse se há previsão, como está essa questão. Então era isso. 

Muito obrigado. 

 

A SRA. PRESIDENTE - RITA PASSOS - PSD - Antes do secretário responder, 

eu gostaria de deixar registrado, o deputado também João Paulo Rillo, que chegou 

minutos depois da abertura dessa sessão.  

 

O SR. JOSÉ RENATO NALINI - Posso responder, Presidente? 

 

A SRA. PRESIDENTE - RITA PASSOS - PSD - Pode responder. 

 

O SR. JOSÉ RENATO NALINI - O deputado Giannazi, queria primeiro 

agradecer a V. Exa. que faz tanto pela educação, inclusive a questão da inclusão, V. 

Exa. é campeão da inclusão. Nós temos tentado atender a legislação de sua autoria. 

 

O SR. CARLOS GIANNAZI - PSOL - Ia falar, é a nossa Lei 15.830. 

 

O SR. JOSÉ RENATO NALINI - Isso, 15.830. Estamos fazendo o possível para 

cumpri-la e ampliando as nossas parcerias. Chegar o dia em que ela será plenamente 

cumprida sem nenhuma ressalva, nenhum esbarro. 

Em relação a questão da ocupação, queria primeiro dizer o seguinte, a escola 

pública, ela serve aos carentes, aos hipossuficientes. Então quando se ocupa uma escola, 

quem é que está prejudicado? Não é aquele aluno do Porto Seguro, não é o da Vera 
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Cruz, não é do Cervantes, não é o do Dante Aliguere, são os pobrezinhos que ficam sem 

aulas. 

Quando o estado retoma a escola, isso não é da minha gestão, mas nós temos o 

levantamento da depredação, do vandalismo praticado, quebra de câmeras, quebra de 

carteiras, destruição de computadores. E tudo isso vai onerar ainda mais o depauperado 

orçamento reservado a educação.  

Então eu acho que a ocupação precisa ser repensada. Vamos fazer manifestações, 

mas paralisar aula, impedir que a maioria frequente as aulas. Então uma coisa é 

perseguição, a secretaria não tem nenhuma orientação de perseguir, ao contrário. As 

duas escolas que V. Exa. mencionou, Fernão Dias e Emílio de Barros, elas foram 

momentaneamente ocupadas. E graças a um diálogo frutuoso, frutífero, exitoso, 

mantido com a nova assessoria da secretaria, houve desocupação espontânea, 

voluntária, sem nenhum problema.  

Outra coisa é o que aconteceu no passado com os crimes de dano. Quem destrói 

alguma coisa que é do povo e de uso específico, não é uma praça de uso comum do 

povo, que todos tenham acesso. Mas quem invade um próprio público destinado a 

educação e causa prejuízo, cometeu um crime. Então paralisar crime de ação pública, 

não é atribuição da Secretaria da Educação. Então nós não podemos paralisar inquéritos 

policiais, nem ações penais que venham a ser movidas contra indivíduos que não são 

nem da rede pública, são pessoas de outras origens, e que ocuparam as escolas com 

outras finalidades e causaram um grande dano ao patrimônio público. Então são duas 

situações diferentes. 

 

O SR. CARLOS GIANNAZI - PSOL - Só um aparte, secretário Nalini. Eu estou 

me referindo aqui as ocupações que foram feitas no ano passado contra o fechamento de 

escolas. Foram 250 escolas ocupadas em todo o estado. Eu visitei umas 70 escolas e vi 

um alto nível de organização dos alunos, com equipe, não vi nenhum tipo de 

depredação. 

Talvez em outro momento, em uma outra situação isso possa ter acontecido, mas 

as ocupações políticas que foram, inclusive, tiveram o apoio do Ministério Público, da 

Defensoria Pública, até mesmo dos desembargadores que proibiram a reintegração de 

posse que o estado desejava fazer. Então eu acho que deve ter algum equívoco. Não 

aconteceu isso no Fernão Dias, nessas escolas, que como eu disse elas ocuparam, as 

escolas foram ocupadas pelos seus próprios alunos para denunciar o fechamento de 
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escolas, um projeto que já foi enterrado e tenho certeza que V. Exa. não irá trazê-lo de 

volta. Eu estou dizendo isso. Agora, esses alunos não podem ser criminalizados, não 

podem ser punidos. Nem os professores, é disso que eu estou falando. 

 

O SR. JOSÉ RENATO NALINI - Posso garantir a V. Exa. que a Secretaria não 

tem essa orientação. E sempre que soube, não é a primeira vez, quando se ouve alguma 

notícia em contrário, nós entramos em contato com o dirigente e advertimos de que isso 

não existe, é página virada. Mas que houve depredação, vandalismo e crime de dano. E 

inclusive, os gastos eu posso enviar a V. Exa. mostrando o que significou... 

 

O SR. CARLOS GIANNAZI - PSOL - Mas não pelos alunos desse movimento. 

 

O SR. JOSÉ RENATO NALINI - Por alguém que ocupou, alguém que entrou 

na escola... 

 

O SR. CARLOS GIANNAZI - PSOL - Os alunos que ocuparam não fizeram 

isso... 

 

O SR. JOSÉ RENATO NALINI - E se aproveitou do momento para fazer isso. 

Em relação a escola Maria Aparecida Nigro, eu vou verificar. A orientação da 

Secretaria, inclusive essa gestão tem saído assim, enfática, até insistente no 

revitaliciamento, na revitalização da escola da família. Eu acho que é um programa que 

precisa ser intensificado, porque nós temos prova de que quando a família frequenta a 

escola, essa escola é preservada, essa escola é respeitada, essa escola é amada. A escola 

tem que ser um centro de convergência de todos os interesses da comunidade. 

Principalmente quando é uma finalidade pedagógica e educativa. 

 Em relação a esses cursinhos, nós também estamos cuidando de fazer com que 

haja uma intensificação na implementação da escola digital. Ou seja, nós temos já a 

maior parte... O alunado quase todo, mas os professores também têm o celular, que V. 

Exa. está consultando aí e tem condições de fazer o diário de classe já pelo celular, 

controlar a frequência dos alunos, controlar a interação.  

Então tudo isso vai também permitir que nós façamos uma preparação intensa 

para que nós tenhamos mais alunos nossos no Enem. Eu tenho procurado todas as 
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universidades, primeiro as públicas e depois as particulares para que coloquem o Enem 

como critério.  

Uma coisa que a Assembleia poderia ajudar era fazer com que o vestibular tivesse 

uma data só, para impedir que os alunos tivessem que ficar correndo, fazendo vários, 

pagando várias taxas para disputar uma vaga. E a classificação permitiria que o aluno 

escolhesse entre USP, Unicamp, Unesp, Univesp e as outras que entrassem. Então esse 

treino, para que nós possamos chegar com mais preparo e mais rapidamente à 

universidade, é uma política que eu faço questão de que os senhores todos auxiliem, 

vamos participar disso. 

A categoria O, o senhor viu que nós, esses dias, tentamos reduzir. Agora só faltam 

três direitos para equiparar a categoria O, a todos os demais servidores, que é ATS, a 

licença prêmio e o Iamspe. Eu prometo que eu vou continuar insistindo. A questão de 

não ter sido ainda ampliado esse hall de direitos, não são benefícios, são direitos 

legítimos, é a situação do devo não nego, pagarei assim que possível. Porque o 

orçamento foi muito afetado pela queda de arrecadação. Não importa, nós temos 31% 

da arrecadação do ICMS destinada a educação, senão entram os recursos. Isso também 

entra no atraso da prova do mérito, nós temos os cálculos, vão ser pagos, esse valor vai 

ser pago. Inclusive a prova de mérito desse ano será realizada. Nós vamos pagar... Eu 

tenho pressionado constantemente as secretarias de Fazenda e Planejamento para que 

nós possamos cumprir essa obrigação.  

É ruim estar in mora. Eu tenho, assim, particularmente, a esperança de que a 

renegociação da dívida para com a união nos traga um alívio e que nós possamos 

atender a essas e a outras reivindicações legítimas. Em relação a estágio probatório eu 

também não tenho aqui as informações detalhadas, mas eu prometo informar a vossa 

excelência.  

Nós temos estimulado todos os sindicatos, os parceiros, as ONGs que tem trazido 

propostas de aperfeiçoamento e que todos nos ajudem a trazer aquilo que seja factível, 

que nós possamos realizar. Ninguém quer fazer com que a educação ande mal, ao 

contrário. A única obra imperecível é a da educação, é da formação do ser humano. 

Tudo mais o tempo pode destruir. Agora, esse patrimônio intelectual que é a nossa 

obrigação oferecer as próximas gerações, desse nós não declinamos. 

 

A SRA. PRESIDENTE - RITA PASSOS - PSD - Pela ordem agora, Sra. 

Deputada Marcia Lia. 
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A SRA. MARCIA LIA - PT - Eu estou repassando para o Sr. Deputado Rillo, 

que ele precisa voltar para a comissão e depois dele eu faço a minha pergunta. 

 

O SR. JOÃO PAULO RILLO - PT - Cumprimentar a deputada Rita Passos, 

Presidente da Comissão, os demais deputados e o nosso secretário de educação, Dr. 

Nalini. 

Infelizmente o dia de hoje, essa última semana antes do recesso, ela é muito 

complicada porque você tem uma coincidência de comissões. Nós estamos votando a 

LDO agora, pedi suspensão, sou da Comissão de Finanças, para vir rapidamente. Então 

teria outras perguntas para dialogar com o senhor, mas eu vou me focar em uma só, até 

porque me sinto contemplado com os questionamentos feitos pelo Sr. Deputado Carlos 

Giannazi. E acredito que a Sra. Deputada Marcia Lia, Leci Brandão e os demais 

deputados irão complementar os questionamentos aqui da Assembleia.  

A minha pergunta, secretário, é muito objetiva. Eu participei sexta-feira de um 

debate organizado pela Anpuh Associação Nacional dos Professores de História, dos 

historiadores, na PUC em que o tema era escola sem partido. Um sintoma de retorno 

autoritarista que tem acontecido em várias Assembleias pelo Brasil e que eu sinto que 

depois isso estava adormecido em São Paulo e depois da ocupação aqui na Assembleia, 

do protagonismo do Movimento Estudantil Secundarista, especialmente, volta a ganhar 

uma força essa ideia, na minha opinião, estapafúrdia. Eu gostaria de saber de V. Exa. 

qual é a opinião do senhor sobre esse... Tem projeto tramitando aqui na Assembleia, 

escola sem partido. 

Para contextualizar quem está acompanhando o debate, aqui pela web, escola sem 

partido é um consolidado, um ajuntamento de regras que tem por objetivo cercear 

professores que por acaso coloque posições religiosas, políticas e culturais que na visão 

do aluno, do pai do aluno, vai contrariar suas convicções. Ou seja, um absurdo, um 

retrocesso, nós voltamos ao século XIX se isso for implementado. 

Está sendo questionado na justiça, muitos juristas se manifestaram 

contrariamente, inclusive já é tema do STF, eu gostaria da posição do senhor que pode 

ajudar muito no debate aqui na Casa. 

 

O SR. JOSÉ RENATO NALINI – Sr. Deputado Rillo, antes de vir para cá eu 

estava respondendo uma indagação de V. Exa. em relação ao aditamento de uma creche 



17 
 

escola em Euclides da Cunha Paulista, que se insere também nessa situação de 

conjuntural carência de recursos para terminar com o mesmo ritmo, a tempo e a hora as 

nossas creches, as nossas escolas. 

Em relação a escola sem partido, basta verificar a minha história pessoal, o meu 

amor ao pluralismo, que é um dos princípios da educação, para que V. Exa. tenha bem a 

noção de que a escola pública é laica, igual para todos, pluralista, universal.  

Quem pretenda uma educação direcionada para qualquer confissão ou para 

qualquer orientação, pode escolher as escolas confessionais, as escolas particulares que 

o pluralismo, a convivência entre todas as orientações é um dos princípios da nossa 

constituição. A nossa escola, a escola pública, é uma escola aberta para que cada qual 

exponha dentro do currículo nacional comum, da base nacional comum e regular que 

está sendo discutida com toda a liberdade aquilo que entender pertinente. E nós vamos 

continuar a incentivar a diversidade. Acabei de mencionar, nós todos somos 

heterogêneos, irrepetível, a homogeneidade é própria de formigueiro, de colmeia, não 

da espécie humana. Então V. Exa. pode ficar tranquilo que da pasta, enquanto lá estiver, 

não haverá nenhuma recomendação, nenhum incentivo, nenhum estímulo a que haja 

qualquer freio a disseminação do conhecimento. 

 

A SRA. MARCIA LIA - PT - Pela ordem, Sra. Presidente. 

 

A SRA. PRESIDENTE - RITA PASSOS - PSD - Pela ordem, Sra. Deputada 

Marcia Lia. 

 

A SRA. MARCIA LIA - PT - Gostaria de cumprimentar o secretário de 

Educação, Dr. Nalini, dizer que é um prazer enorme recebê-lo nesta Casa e 

especialmente dialogar sobre as questões da educação com vossa excelência.  

Como foi dito aqui, um assunto que me interessa muito é a questão da merenda 

escolar e desde o ano passado nós temos trabalhado essa questão por uma série de 

reclamações que nós recebemos lá na nossa região. Eu já estive várias vezes lá na 

Secretaria de Educação conversando, inclusive, com a equipe técnica. Fui muito bem 

recebida, várias questões foram esclarecidas. E V. Exa. trouxe uma informação que eu 

coloco como sendo extremamente importante que é de um projeto piloto que será feito 

para melhorar a qualidade nutricional da merenda que está sendo oferecida aos nossos 

alunos. Eu fico extremamente satisfeita. Mas eu gostaria de perguntar algumas coisas a 
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vossa excelência. Por exemplo, o piloto será feito em agosto e qual é o prazo para 

implantação tendo em vista que, vamos dizer assim, a situação é emergencial. Nós 

temos conversado com muitos alunos, alunos das escolas estaduais, alunos das Fatecs, 

das Etecs e a situação é bastante grave na questão... 

 

O SR. JOSÉ RENATO NALINI - Estão me trazendo a informação, adiantando 

já. 

 

A SRA. MARCIA LIA - Está bom. E em uma das visitas que eu fiz à Secretaria 

de Educação, eu conversei com a Célia e depois com a Georgia e elas me disseram com 

todas as letras que uma das dificuldades que tinham para a mudança e eu fiz até algumas 

sugestões a ela para mudança. Era a questão da logística e a questão da compra dos 

produtos, da merenda como eles fariam, por exemplo, como o estado atenderia uma 

escola lá no Pontal do Paranapanema outra lá no Vale do Ribeira, outra lá no Vale do 

Paraíba, na questão da entrega de alimentos frescos. 

Nós até conversamos a questão da regionalização que no edital da licitação 

pudesse ter a questão da entrega regionalizada, conversamos com V. Exa. também a 

respeito disso. E elas me disseram que isso não seria fácil de fazer e muito menos 

conseguiria ser feito isso em menos de um ano e meio, dois anos, devido ao estoque 

existente lá no centro de distribuição de Cajamar. Eu até quero reiterar o meu pedido 

para visitar Cajamar. Já fiz essa solicitação várias vezes ao pessoal técnico lá e eu 

gostaria imensamente de poder ir até Cajamar para conhecer o centro de distribuição. E 

já solicitei isso por várias vezes.  

Então gostaria de saber como é que vocês superaram essas questões colocadas 

como sendo dificultosas para avançar na questão do processo licitatório e na 

eventualidade do processo da Janaína ser vitorioso e ser implementado, qual seria o 

tempo para essa implementação. E como vocês driblaram a questão da licitação e a 

questão também da logística. Essa é uma questão. A outra questão que eu faria já foi 

feita pelo Giannazi, que é a questão do professor categoria O, eu já me sinto 

contemplada. 

Uma outra situação que eu gostaria de conversar como senhor, que me deixa 

muito preocupada, é que o ano passado nós tivemos uma mobilização muito grande dos 

alunos, dos estudantes que ocuparam algumas escolas em decorrência de uma 

reorganização que não foi dialogada com a base, que não foi dialogada com os 
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professores, com os alunos. E que traria muitos transtornos para os alunos de uma forma 

geral e para as famílias desses alunos. E por alguma razão isso foi suspenso, o 

governador, junto com o secretário Hermann suspenderam e depois o secretário 

Hermann acabou deixando a secretaria e V. Exa. assumiu. Porém, há notícias de que 

não tem mais a reorganização dos moldes planejada pelo secretário, porém ela acontece 

de forma velada. Há um fechamento de salas de aula que tem sido constante.  

Inclusive tem uma informação e eu gostaria de saber se é verídica. De que o 

Ministério Público contestou essa reorganização que ninguém está vendo, mas que estão 

sofrendo e sentindo em relação a ela, porque ela não está sendo noticiada, mas na 

prática tem acontecido. E nós temos informações de que algumas escolas e alguns 

municípios estão passando por esse fechamento de salas de aula, o que é extremamente 

prejudicial.  

Quando nós fizemos, Dr. Nalini, a Audiência Pública para debater o plano 

estadual de educação na minha cidade, lá em Araraquara, nós ouvimos e temos tudo isso 

gravado aqui na Comissão de Educação porque nós fizemos essas Audiências Públicas 

pela Comissão de Educação e nós tivemos o relato de vários professores da rede. Eu me 

lembro bem de um relato de uma professora que começou a falar e depois ela começou 

a chorar porque ela estava extremamente incomodada porque ela dizia que a aula dela 

era de sociologia, mas que ela não tinha condições nenhuma de em uma sala, com 

aquela quantidade de alunos, de debater temas afetos as questões sociais.  

Enfim, outras questões de falta de manutenção da escola, problemas gravíssimos 

que foram relatados lá em Araraquara, aqui em São Paulo também, na audiência que eu 

participei. E eu acredito que em todas as cidades onde essas audiências públicas 

aconteceram, nós devemos ter tido a reclamação dos professores. Então como é que se 

dá essa reorganização de fato? É uma informação que eu acho que seria muito 

importante que nós tivéssemos. 

E outra questão, eu sou contra o bônus, apesar de 90% dos professores terem 

colocado o bônus neste momento, acredito que é uma coisa muito de momento, porque 

estão sentindo a questão da crise. Mas o ideal seria que ao invés do bônus ser por 

resultado, porque também acho muito injusto a forma como é feita a aferição desse 

resultado, que isso pudesse ser incorporado ao salário do professor. Porque o professor, 

via de regra, grande maioria deles tem formação universitária. E todas as outras 

categorias profissionais, com curso superior, todas ganham mais do que os professores. 

Então é extremamente injusto isso e nós temos que ter um plano de carreira, de fato. 
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Conte conosco para elaborar esse plano de carreira, porque nós temos que fazer com 

que aqueles que formam a nossa nação, tenham respeito, tenham salários dignos e 

consigam minimamente comprar um livro para se atualizar, comprar um 

microcomputador para se atualizar. E com os salários que eles ganham eles não têm a 

menor condição. 

Só para o senhor ter uma ideia, a minha mãe é aposentada do estado, eu já disse 

isso. O valor que eu pago mensalmente para ela no plano de saúde é maior do que o 

salário dela. Só para o senhor ter uma ideia disso. Então é uma situação desesperadora e 

acho que precisamos parar para pensar nos salários dos professores, ter um plano de 

carreira, para que a gente incentive realmente. Porque daqui a algum tempo, nós não 

teremos mais ninguém querendo dar aula nas escolas estaduais, municipais, federais, 

enfim. Se nós não atentarmos para essa questão que é muito grave. Por enquanto é isso. 

 

O SR. JOSÉ RENATO NALINI – Sra. Deputada Marcia Lia, agradeço também 

o seu interesse pela merenda. Eu vejo que nós já conversamos bastante sobre isso. 

Inclusive estou devendo para a senhora acertar aquelas visitas. Vou a região de 

Araraquara... 

 

A SRA. MARCIA LIA - PT - Tenho uma reunião com o senhor me agosto. 

 

O SR. JOSÉ RENATO NALINI - Ótimo, nós marcamos. Esse plano da Janaína, 

ele começou logo que nós entramos lá porque para a felicidade nossa ele é muito amigo 

de um assessor, Dr. Wilson, ela é muito amiga e ele a convenceu. O plano é muito 

ambicioso, deputada, porque ela já fez... Primeiro ela verificou o que nós tínhamos lá, 

esse estoque. E ela falou: “como é que eu posso transformar isso que nem todos 

apreciam”, mas eu queria também dar um testemunho. Chego em toda a escola e falo: 

“como é que está aqui?”, eles gostam muito da merenda. Comem bastante, comem cada 

vez mais. Eu vou sempre conversar com as merendeiras. Porque eu falo: “o ingrediente 

que a senhora usa é amor, não é?”. Já almocei ali com as crianças. Então a Janaína com 

o seu talento, ela já elaborou algumas das receitas e ela pretende disseminar, até pela 

rede com as merendeiras, ensinar como fazer.  

Nós temos também um projeto muito interessante que é de envolver outras chefes 

de cozinha, fazendo até quase que um festival gastronômico da refeição escolar. Mas aí 

traindo as avós, as mães, as tias, para que nós pudéssemos resgatar aquelas receitas 
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peculiares. Por exemplo, nós sabemos que alguma região de São Paulo, o aluno 

questionado pela diretora: “como é que está a refeição, alimentação?”, ele falou: “está 

faltando farinha”. Então nós gostaríamos de trazer essas coisas. 

Algo que a senhora mencionou com razão, a questão da logística, nós estamos 

tentando estabelecer alguns sistemas que nos permitam conferir maior autonomia a cada 

diretoria, a cada escola. Porque a diretora, ela sabe, por exemplo, onde comprar melhor, 

quem fornece melhor, qual o melhor alimento, o que se produz naquela região... 

 

A SRA. MARCIA LIA - PT - Até porque ela é dona de casa. 

 

O SR. JOSÉ RENATO NALINI - Então, isso nós encontramos aqueles entraves 

do excesso de legislação, do excesso de normatividade, do excesso de fiscalização do 

Tribunal de Contas. Eu tenho conversado constantemente com o conselheiro Dimas 

Ramalho, com o conselheiro Roque Citadini, vamos ver se nós podemos importar outras 

sistemáticas de regionalização. Hoje mesmo a secretária adjunta não veio me 

acompanhar porque ela está conversando com a Raquel, secretária da Educação de 

Goiás que tem um projeto assim para nós vermos o que vale. O Rio Grande do Sul tem 

uma destinação de verba para, eles chamam “as caixas escolares”, para que a merenda 

seja também uma atribuição diretamente impulsionada e até administrada pelos país. 

Porque o pai e a mãe querem que a criança tenha um bom alimento. Então, isso tudo, 

nós estamos abrindo várias áreas para tentar resolver. 

Uma coisa que a Assembleia poderia nos ajudar também, é a questão da 

agricultura familiar. Porque nós temos assim informações de que nós não teríamos 

agricultura familiar organizada em grupos confiáveis de cooperativa, que pudesse 

fornecer a quantidade que nós precisamos para implementar os 30% de gasto de 

agricultura familiar. Nós precisaríamos ou flexibilizar essa lei ou permitir que essa 

agricultura fosse através de um credenciamento que não precisasse de tanto CNPJ, 

tanta... Porque aí quando nós complicamos, nós abrimos espaço para que as coisas não 

funcionem. 

 

A SRA. MARCIA LIA - PT - Na verdade, se o V. Exa. me permite, nós fizemos 

um diálogo com o Tribunal de Contas do Estado, fizemos um diálogo com o senhor e 

fizemos um diálogo com o Dr. Smanio no sentido de que nós possamos criar um 

protocolo de como é que... Porque se houver uma parceria da Secretaria de Agricultura 
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com a Secretaria de Educação e se isso for para a base planejado, que o assentamento A 

possa produzir X quantidade de cenoura, que será adquirido. Se ele tivesse a garantia de 

que aquele produto vai ser adquirido. E se houvesse um planejamento ordenado no 

sentido de que a cooperativa X, o agricultor X vai produzir tantas toneladas de 

determinado alimento, eu tenho impressão que o estado de São Paulo conseguiria... E 

tem recursos do PNAE para isso. Nós estamos perdendo recursos. O Governo do Estado 

de São Paulo está perdendo tempo e dinheiro nessa questão da compra por intermédio 

do Penai. 

Nós vamos fazer, fizemos esses diálogos, vamos fazer algumas formações pelo 

interior do estão de São Paulo, em algumas regiões em parceria com o Tribunal de 

Contas, em parceria com o Ministério Público para nós criarmos, ouvir um pouco as 

pessoas e criar uma sistemática para adquirir pelo Penai. 

 

O SR. JOSÉ RENATO NALINI - Nós precisamos de mais gente pensando, mais 

gente ajudando para poder implementar. Porque a dimensão da rede é uma coisa que 

dificulta. V. Exa. sabe que às vezes falo: não há ideia nova, na verdade, alguém já 

pensou, alguém já tentou e ainda não deu certo. Mas nós já tivemos no passado, na 

secretaria, a transferência de verba para as Associações de Pais e Mestres. E eles 

enfrentaram tanto problema com a prestação de contas, porque contratavam 

merendeiras, depois as merendeiras entravam na justiça de trabalho. Há pessoas que 

hoje fogem da Associação de Pais e Mestres porque não querem ter essa 

responsabilidade, mas nós estamos pensando nisso. Então o plano é bem abrangente. E 

quanto a visita à distribuição de Cajamar, eu também ainda não fui, vamos juntos, 

vamos marcar e quem mais quiser vai junto. 

A questão da reorganização, eu posso dizer a V. Exa. que não há reorganização 

velada, não há subterfúgio, não há fuga. O que existe e que nós temos, assim, um 

levantamento, por exemplo, Araraquara nós temos 6.484 vagas, vagas. E... Está ficando 

mais alto do que a deputada. E aí há um número fictício de jovens fora da escola. O que 

nós precisamos enfrentar são todos esses clamores por falta de vaga, que nos ajudasse a 

trazer o jovem para a escola. Você conhece alguém que não está na escola e que deveria 

estar? Então traga, traga o nome dele, onde ele mora e que nós garantimos vaga.  

A rede pública do estado de São Paulo tem hoje cerca de 600 mil vagas. Ou seja, 

salas ociosas. E o número de jovens que não está cursando a rede pública, fala-se sem 

muita... Porque nós somos pobres em pesquisa, o nosso censo não bate com o censo do 
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IBGE, o MEC tem outro número. Por quê? Em um universo de quase quatro milhões, 

nós temos aquele que faltou hoje, aquele cujo o pai mudou, a família que mudou de 

bairro, gente que se matricula e não frequenta, gente que passa a frequentar. Então são 

dados que nos pedem, até dentro do próprio governo e que nós falamos: “quantos alunos 

hoje estão fora da escola?”, “não sei”. Se alguém tiver o número, exato, por favor me 

traga. Fala-se em 250 mil. Mas o que eu garanto para a senhora, deputada, é que há 

vaga. A rede tem condições de abrigar mais 600 mil alunos. E o número que se diz que 

não frequenta, a tal geração nem-nem, gente que não vai nem a escola e nem trabalha e 

eu não sei o que faz durante o dia todo... 

 

A SRA. MARCIA LIA - PT - Eu sei o que faz, anda nos bairros periféricos 

utilizando droga. E não há nenhuma, inciativa dos poderes constituídos para resolver 

esse problema. Se eu andar em alguns bairros na cidade de Araraquara, eu digo para V. 

Exa. onde tem criança fora da escola, criança que está, depois, começa a escurecer a 

tarde, eles começam a sair das tocas para usar droga nas esquinas dos bairros periféricos 

da cidade. Eu posso andar com o senhor em todos eles, eu conheço um a um e eu sei 

dizer para o senhor aonde estão esses jovens. Agora eu precisaria ter... 

 

O SR. JOSÉ RENATO NALINI - A senhora viu o jornal desses dias mostrando 

a perturbação dos pancadões junto as universidades, não é? Então nós temos 

responsabilidade? Sim. A escola não está atraente, a escola não está segurando o jovem. 

No ensino fundamental eles são crianças ainda, tem uma certa disciplina, autoridade. O 

jovem que já começa a descortinar o mundo e vê que nós só transmitimos informações 

de uma forma, assim, verborrágica, em um monólogo, então esse perde o interesse. Esse 

é o grande desafio do Brasil, fazer com que o nosso aluno descubra por si mesmo de 

que a única porta real para acender, para acesso aquilo que ele considera essencial que a 

nossa sociedade de consumo mostra para ele que é essencial, é o estudo, ainda não há 

outro. 

 

A SRA. MARCIA LIA - PT - Eu sei, mas na disputa com o crime, nós 

perdemos. 

 

O SR. JOSÉ RENATO NALINI - Porque o crime está oferecendo aquilo que 

nós não oferecemos. Então o que nós temos? Esse é o grande desafio. Isso que me fez 
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aceitar essa aparentemente escolha insensata, podendo ficar mais cinco anos no tribunal 

eu venho enfrentar a educação. Por quê? Porque eu acredito que essa seja a solução para 

todos os problemas brasileiros. Mas... Então não há reorganização. Em relação ao 

bônus, V. Exa. tem razão, é alguma coisa que precisa ser discutida. Enquanto não se 

pode eliminar, mudar a regra do jogo em pleno jogo, nós precisamos sim mudar os 

critérios para fazer com que haja realmente a avaliação do resultado e não seja alguma 

coisa automática. Isso também está sendo estudado, deputada, mas qualquer sugestão é 

muito bem-vinda. 

 

A SRA. PRESIDENTE - RITA PASSOS - PSD - Pela ordem agora, inscrito 

aqui, o deputado Aldo Demarchi. 

 

O SR. ALDO DEMARCHI - DEM - Cumprimentar o secretário, na certeza 

absoluta que ele terá sucesso como teve à frente do Tribunal de Justiça, nessa pasta 

importante para o nosso estado que é a educação. E dizer o seguinte, secretário, 

infelizmente o senhor esteve na minha cidade há 20 dias e nós falamos por telefone que 

eu estava aqui na Casa. Aí eu pedi uma audiência para o secretário da Educação. E o 

Bene, nosso assessor parlamentar, disse que eu só poderia ser atendido dia nove de 

agosto. É que nós temos também o nosso recesso... 

 

O SR. JOSÉ RENATO NALINI - Ele tem... Fala comigo. Eles me blindam sem 

eu pedir, viu Bene.  

 

A SRA. MARCIA LIA - PT - Minha agenda também é nove de agosto. Eu acho 

que é coincidência.  

 

O SR. JOSÉ RENATO NALINI - Me blindam seu eu pedir. É só ver se eu estou 

lá... 

 

O SR. ALDO DEMARCHI - DEM - Mas só a tua presença aqui já... Eu vou 

tentar colocar esses assuntos por ordem aqui, principalmente do objeto da discussão, da 

presença de V. Exa. aqui. Em primeiro lugar, eu acho, só para não perder a 

oportunidade, a contrapartida das crianças próximo dos traficantes, da droga, seria 

realmente ampliar o período integral das escolas. Porque nós fizemos aí o estatuto da 
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criança e do adolescente copiada de países aí superdesenvolvidos como o Japão, mas lá 

a criança, adolescente, ela fica oito horas na escola. E aqui as crianças não podem 

trabalhar, evidentemente que fica quatro cinco horas na escola, depois ficam na rua à 

mercê dos traficantes.  

E segundo lugar, já para também aproveitar a oportunidade, que isso é uma coisa 

que eu defendo. Eu tenho uma lei aprovada em 2011 que é, eu vou deixar aqui com a 

sua assessoria, autoriza o Poder Executivo a instituir o programa de horta nas escolas.  

Em 2011, um abaixo assinado de todos, não só dos membros da comissão que eu 

e a Ana do Carmo, nós somos assim dentro da... Na coordenação de uma frente que nós 

temos aqui com mais de 30 deputados que defende a agroecologia. Eu tenho certeza que 

essa Comissão poderia dar um apoio muito grande no que diz respeito não só a horta 

nas escolas, mas principalmente a esses 30% da produção da agricultura familiar. 

Porque as prefeituras sabem das cooperativas que ela tem e que funcionam dentro da lei. 

E nós estamos, já fizemos a primeira audiência, secretário, na cidade de Ibiúna, 

que é a capital da agroecologia, nós fizemos essa nossa frente fez porque não vai ser 

desse deputado nem da Ana do Carmo que somos aí os coordenadores, mas da frente. 

Nós vamos aí tentar fazer, com essas discussões de quem faz realmente essa produção, 

nós estamos discutindo, vamos fazer três audiências públicas para fazer um instrumento 

legal para regulamentar essas cooperativas. Mas muitas, porque eu falo que o exemplo 

da minha cidade tem uma cooperativa de mais de 120 produtores e não tem onde 

colocar o produto, porque realmente não existe uma política definida nesse sentido. 

E também para não gastar muito tempo eu queria, só porque discutiu-se aqui a 

merenda escolar, tentar contribuir com isso. A regulamentação dessa lei porque nós 

fizemos aqui, não são só os deputados da frente, mas todas as entidades que fazem parte 

dessa discussão na frente parlamentar, fizeram um abaixo assinado em 2013, o palácio 

do governo, para regulamentar essa lei. Porque a lei sem regulamentação não tem 

prática. Então eu vou deixar, ver se a pasta do senhor der uma... V. Exa. pegou, 

evidentemente isso aqui, essa lei foi aprovada em 2011.  

E outra coisa que eu gostaria mais, isso é uma coisa que eu gostaria de tratar com 

o senhor na minha ida lá, é com respeito a minha diretoria regional que ela tem mais de 

69 escolas. A diretoria regional de Educação de Limeira. E eu pedi para desmembrar, 

porque é uma região que tem muitas escolas. E o que está acontecendo é que o pessoal, 

o que dá um suporte a essa diretoria é também uma diretoria, um Núcleo Regional de 

Tecnologia Educacional que funciona na minha cidade que dá um suporte para essa 
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diretoria, para que os diretores e os coordenadores não fiquem na estrada pagando 

pedágio para ir fazer as reuniões na diretoria de Limeira. Então fiquei muito triste em 

saber que a secretaria estava doando isso para o Paulo Souza. É um prédio antigo... 

 

O SR. JOSÉ RENATO NALINI - Do Chanceler Raul Fernandes, não é? 

 

O SR. ALDO DEMARCHI - DEM - Não, não é. É a Escola Estadual Irineu 

Penteado, é uma escola menor. Essa que o senhor falou... 

 

O SR. JOSÉ RENATO NALINI - Essa eu ia falar para V. Exa agora. Não tem 

sentido deixar aquele monstro enorme desocupado. 

 

O SR. ALDO DEMARCHI - DEM - Mas lá já está definido, viu? Já tem, até o 

projeto lá, secretário. Eu falei com a professora Laura Laganato, já tem até o projeto 

para não haver tec lá nesse lugar que o senhor está falando. Entendeu? 

Agora, a Escola Estadual Irineu Penteado que está há 20 anos sem aula e funciona 

o núcleo regional de tecnologia, esse que foi oferecido para o Paula Souza, mas não 

serve para o Paula Souza. E a professora já falou que não vai aceitar isso. Agora o que 

não pode é fechar esse núcleo que não está dando despesa nenhuma, pelo contrário, esse 

deslocamento dos diretores e dos coordenadores é que causa um custo e desnecessário. 

Já que não vai desmembrar a diretoria, então que não feche esse núcleo aqui, lá em Rio 

Claro.  

E finalmente, na minha cidade houve uma coisa de dez dias, uma chuva de 

granizo muito forte. E tem uma escola lá que, infelizmente, ela tem muito vidro grande, 

uma escola já antiga. E a diretora fez até um custo lá de como vai ter que fazer isso. 

Porque ela é uma estrutura alta, vai ter que alugar, inclusive os pais de aluno fizeram. 

Eu vou deixar aqui um orçamento e ver também o que o senhor pode fazer no sentido de 

repassar esse recurso que não é muito, mas para a escola resolver o problema. Porque 

onde está quebrado os vidros os alunos ou não ficam pelo frio ou não ficam pelo sol ou 

não ficam pelo vento ou não ficam pela chuva. Então eu vou deixar aqui. 

E também, só para finalizar, nós tivemos uma reunião com o senhor, logo que o 

senhor assumiu a nossa diretoria aqui. E nós estávamos falando sobre o senhor estudar 

uma forma mais eficiente, sei lá, para nomeação desses diretores regionais. Eu não sei 

como esses diretores, de uma forma geral, estão nesses lugares, mas eu acho que nós 
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deveríamos... O senhor falou que ia pensar nisso, não sei se é através de um concurso, 

de uma preparação, mas eu sei que tem várias regiões que, infelizmente os diretores não 

estão ajudando nada o senhor. É uma extensão da sua administração lá no interior. 

E eu agradeço a atenção e a paciência dos colegas de ouvirem essas... Se o senhor 

puder fazer algum comentário eu agradeço.  

 

O SR. JOSÉ RENATO NALINI - Deputado, muito obrigado pela participação. 

O senhor é parceiro desde sempre. Eu fico muito feliz com essa notícia de que vamos 

ter também aí audiências públicas. A agroecologia é uma coisa essencial. Eu até acabei 

me desviando, não falei para a deputada Marcia Lia que o Itesp também pode ajudar 

nisso, nos assentamentos. Eu falei com o Marco Pila, com o Arnaldo Jardim, com o 

Senar, o Fábio Sales Meireles. Eu estou chamando todo mundo, deputado, para ajudar. 

A educação não pode ser assunto de um grupo de uma só pessoa, menos ainda, a 

sociedade inteira tem que participar. 

 

A SRA. MARCIA LIA - PT - As políticas quando elas funcionam de forma 

integrada, elas funcionam muito melhor, os projetos caminham de forma muito mais 

eficiente. 

 

O SR. JOSÉ RENATO NALINI - Outro olhar, outra concepção. Então eu acho 

que nós vamos chegar em alguma coisa boa.  

Deputado Aldo Demarchi, a questão do ensino integral está comprovado que é 

melhor. Está comprovado. Só que hoje o que impede que nós ampliemos na medida do 

que seria necessário? A insuficiência de recursos.  

Nós, com queda de arrecadação não teríamos condições de levar o mesmo padrão 

para as escolas que já se prontificaram, já porque elas são consultadas, elas se habilitam 

a adotar o ensino integral.  

O que nós temos verificado é que em alguns municípios, as prefeituras estão 

propiciando um ensino integral com o deslocamento do aluno para outro edifício, isso 

está funcionando de forma muito boa em Lins, graças a iniciativa da secretária de 

Educação do município de Lins. Então esse também é um projeto. 

Porque o que interessa é que a criança, o aluno, tenha uma atenção integral. Por 

que o ensino integral funciona? Porque a tarde, para quem estuda de manhã ou de 

manhã para quem estuda a tarde, ele tem atividades lúdicas, ele tem esporte e ele tem 
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aquilo que se chama projeto de vida ou consulta inspiracional que é o aluno poder 

mostrar quem ele é, se descobrir quem ele é. Ele aperfeiçoar seus talentos, etc.  

 

O SR. ALDO DEMARCHI - DEM - Pela ordem, Sr. Presidente. Existe algum 

período integral que tenha a Secretaria da Educação um convênio com a Paula Souza ou 

não? 

 

O SR. JOSÉ RENATO NALINI - Tem também. 

 

O SR. ALDO DEMARCHI - DEM - Este seria o ideal. 

 

O SR. JOSÉ RENATO NALINI - Porque aí ele tem o ensino técnico. Nós temos 

muita parceria, aliás, é apenas uma questão estratégica do ensino técnico no estado da 

Secretaria de Educação, mas nós trabalhamos juntos e com muita objetividade e 

consenso em relação as finalidades da educação. 

Quanto a diretoria regional, eu ouvi lá quando estive em Rio Claro, eu percebi que 

Rio claro não gostou que seja Limeira a sede... Mas vamos ver, se não for possível fazer 

com que Rio Claro também tenha, nós vamos não desativar esse núcleo aí e vou 

recomendar ao dirigente de Limeira, que ele que se locomova, é só um, para fazer as 

reuniões em Rio Claro, não fazendo com que o professorado de Rio Claro tenha de se 

locomover. 

O senhor mencionou uma coisa aí que realmente nós recebemos muitas 

reclamações em relação... O dirigente é, realmente, o representante da Secretaria em 

cada local de trabalho. E o mínimo que se espera é que ele esteja entrosado, que ele 

esteja, na verdade, vestindo a camisa da educação. Que não tem partido, que não tem 

governo. É um projeto nacional, um projeto de nação.  

Hoje a escolha do dirigente ela recai sobre aqueles que fizeram uma certificação. 

Então para evitar que a escolha fosse apenas uma indicação, favoritismo e tal. Mas é 

que a Secretaria, Sr. Deputado. V. Exa. sabe melhor do que eu, é uma Secretaria em que 

nós somos reativos, nós cuidamos de correr para socorrer aquilo que aparece com uma 

urgência. E nisso nós vamos, às vezes, nos atrasando naquilo que deveria ser essencial 

de planejamento, de reestruturação. Mas aos poucos nós estamos verificando que há 

muita coisa a ser modificada e sem nenhum personalismo nós vamos enfrentar essas 

pequenas deficiências que derivam de falta de comprometimento pessoal e vamos 



29 
 

começar. Já tem um grupo fazendo esse estudo, não vamos fazer uma enorme alteração. 

Mas alguns pontos para mostrar que existe uma nova gestão, uma nova orientação, uma 

nova diretriz. Isso vai acontecer em breve. E eu espero que isso dê um novo alento 

aqueles que estão trabalhando e não tem a colaboração de quem deveria estar a postos, 

pronto a socorrer a sua equipe nos momentos de necessidade. 

 

A SRA. PRESIDENTE - RITA PASSOS - PSD - Pergunto se tem mais algum 

deputado que gostaria. Sra. Deputada Leci Brandão. 

 

A SRA. LECI BRANDÃO - PCdoB - Obrigada. Cumprimento a Sra. Presidente, 

demais deputados. Ao deputado Welson Gasparini, deputada Marcia Lia. Dr. Nalini, 

quero confessar que eu gosto muito de ouvi-lo. Muito. Eu me lembro que a algum 

tempo atrás, o senhor comparecia lá no Colégio de Líderes, o senhor então presidente do 

Tribunal de Justiça. E eu me lembro também que o senhor ia lá fazer bastante 

reivindicação pelo pessoal do Tribunal da Justiça. E agora o senhor é secretário de 

Educação. É claro que o senhor como presidente do tribunal, o senhor tinha muitos mais 

poderes, indiscutivelmente. 

 

O SR. JOSÉ RENATO NALINI - Nunca tive chefe, viu deputada, agora eu 

tenho. Olha que coisa. 

 

A SRA. LECI BRANDÃO - PCdoB - Pois é. E o senhor é secretário de 

Educação. Eu inclusive quero dizer também que fiquei um pouquinho preocupada, 

alguns dias aí. Eu li que o senhor estava meio, sei lá, que a situação estava meio 

delicada, que o senhor queria deixar a secretaria. Eu falei: “não, deixa não”. Porque o 

senhor tem um perfil democrático, um recorte que o senhor tem muito bom que é a 

questão o diálogo. Sabe por que eu estava falando disso? Eu vou só citar umas coisas 

que o senhor falou aqui, eu até fiz questão de anotar. O senhor falou aqui em 

pluralismo, laicidade, legitimidade, convivência, constituição, diversidade e o senhor 

falou que a educação é imperecível.  

Quando o Rillo fez a pergunta da escola sem partido e pediu a sua opinião, eu 

também fiquei muitíssimo contemplada porque, veja bem, nós estamos falando aqui de 

educação, educação imperecível. No meu humilde entendimento, um país só consegue 
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ter desenvolvimento se ele tiver educação e cultura. Se ele não tiver esses dois pilares 

ele não chega a lugar algum.  

E aí o senhor vê que os professores estão batalhando há muito anos, mas há 

muitos anos mesmo. Eu fiz música para professor lá em 95, dizendo que eles 

precisavam ser mais respeitados e tal, tudo bem. Por quê? Porque diante do cenário que 

nós vemos hoje, porque tudo acontece... A mídia mostra tudo. A maior palavra, a 

palavra que nós mais vemos hoje em dia chama-se corrupção. Roubou aqui, mexeu ali, 

desviou não sei aonde, uma confusão danada. Estão todos metendo a mão. E os 

professores passando uma necessidade incrível. Então já começa ruim daí. 

Porque na verdade, eu não quero aqui falar de nenhuma cidade, especificamente, 

nada disso, eu quero falar do que está acontecendo na nossa realidade. E o senhor é 

secretário de educação do maior complexo de educação da América Latina. São milhões 

de alunos, são não sei quantos mil professores, não sei quantos mil tudo. Muito bem. E 

aí, Dr. Nalini, o que eu digo para V. Exa. é o seguinte, deve ser muito difícil para o 

senhor tentar resolver a maioria das questões que foram colocadas aqui, mas o senhor 

não diz não. O senhor está tentando encaminhar de alguma forma. O senhor sentou com 

a Apeoesp. A primeira coisa que eu fiz no dia que teve aquela audiência aqui, eu 

perguntei para a Bebel, que eu conheço a Bebel há algum tempo. “Bebel, como é o Dr. 

Nalini com vocês?”, “eu gosto, ele conversa com nós, ele ouve, ele senta”. Isso já é um 

diferencial porque não dá para um secretário de Educação chegar e não querer ouvir as 

pessoas, não querer ouvir professor, nem aluno, nem inspetor, nem merendeira, nem, 

servente, nem ninguém, nem inspetor.  

E outra coisa que o senhor falou e eu gostei muito. O senhor tem a chefe aí que 

vai fazer o cardápio, não sei se vai ser gourmet, não sei como vai ser isso. Mas o senhor 

falou das merendeiras, o senhor falou das avós, o senhor falou das tias, das mães. 

Porque ou nós juntamos... A questão social é essa. Tem que ir lá na base perguntar para 

avó do menino qual é... sabe? Se tem a farinha, se vai ter feijão, se vai ter ensopadinho, 

qual é a melhor sobremesa.  

Porque eu me lembro que uma outra que o senhor falou aqui e eu fui lá atrás, 

quando eu estudava, uma coisa chamada caixa escolar. Nós levávamos, sei lá, um tostão 

para a caixa escolar. E a caixa escolar arrumava um dinheirinho bom e todo mundo 

levava os legumes, as verduras, tinha sopa na escola, tinha mingau de fubá, mingau de 

sagu, tinha tudo, era uma delícia. O senhor não encontrava aluno magrinho nem 

raquítico. Ninguém passava fome. Era uma delícia. Tinha tudo isso.  
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Então hoje nós olhamos... Estamos discutindo aqui uma coisa, o senhor falou 

também que não gosta da palavra merenda. Alimentação. Alimentação é importante. E 

essa alimentação o Brasil deu... Deus deu tudo para o Brasil. A terra boa, tudo o que se 

planta dá, tem até samba enredo com isso, tudo o que se planta dá no nosso país e tal. 

Só que tem a agricultura familiar. Aí a pessoa quer ir lá, tem uma hortinha aqui e tal, 

quer levar para apresentar para a secretaria poder negociar. 

E o senhor falou uma coisa que eu me irrito demais, que é a tal da prestação de 

contas que acontece, inclusive quando tem a questão de emenda parlamentar. Disse que 

ia dar uma coisinha pequenininha para uma entidade, coitadinha, o pessoal não sabe 

nem... Aí tem que prestar conta do palito de fósforo, da folha de papel, não sei de quê, 

um monte de coisa. E tem um monte de ladrão nesse país aí, de todos os partidos, diga-

se de passagem, que não prestou conta de nada. Ninguém presta conta de nada. E o 

dinheiro está aí, ninguém sabe para onde vai, cada dia que você abre o jornal é um 

desvio absurdo. E aí fica difícil, Dr. Nalini, para nós tentarmos convencer essa garotada 

que está fora da escola, porque ele vê televisão, ele lê jornal, ele está ouvindo, ele vê... 

Sabe? Vê as mediocridades que a televisão mostra em termos de cultura, porque a 

cultura está um horror também, o senhor sabe disso. Então o que acontece, que exemplo 

que dá? Onde está a referência. É por isso que está essa... Verdadeiramente é uma 

baderna. Porque não tem alimentação, a escola não pode ser ocupada porque os alunos 

ocupam com legitimidade. 

Eu visitei algumas escolas, o senhor sabe o que eu vi? Pai capinando quintal, 

criança concertando janela, gente abrindo salas que estavam fechadas a não sei quantos 

meses, abandonadas lá. Então quer dizer, se teve gente contando que quebraram, eu 

conheço gente também que concerto. Eu conheço gente que concertou, que pintou, que 

lavou, que levou alimento para a escola que de repente não tinha legal. Então nós temos 

que ouvir, não é verdade, os dois lados.  

Mas eu não quero nem tomar muito o seu tempo, eu queria perguntar para o 

senhor, Dr. Nalini, o seguinte, como é que estão as perspectivas da questão da Lei 

10639. Porque nós não temos partido do movimento negro, nós temos partido de tudo, 

mas do movimento negro não tem. Haja vista que nos nossos três poderes a 

representação da raça negra ela é mínima, ela é pífia. Então fica difícil para nós 

discutirmos as nossas coisas. Como eu estou aqui nessa Assembleia desde 2011 que eu 

entrei, eu tenho que brigar por um pedaço, não estou aqui calando cidade, estou falando 

do geral. A questão da Lei 10639, se o senhor... Eu sei que o senhor está ligado nisso aí 
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porque nós falamos naquele dia da audiência pública. Quais são as, sabe, as coisas que 

foram aí feitas, tem alguma coisa encaminhada, como é que vai ficar essa questão? 

Porque é uma lei, 10639. Apenas isso. E quero parabenizá-lo porque o senhor dá 

atenção para todo mundo e isso é muito bom. Muito obrigada. 

 

O SR. JOSÉ RENATO NALINI - Deputada, muito obrigado. O senhor sabe da 

minha, não é só admiração, é da minha estima.  

 

A SRA. LECI BRANDÃO - PCdoB - Obrigada. 

 

O SR. JOSÉ RENATO NALINI - Eu sempre gostei da artista, da mulher 

corajosa, da parlamentar que faz a diferença nesta Casa. E primeiro queria dizer que eu 

me sinto como um servidor, eu sou empregado do povo. Então eu tenho que prestar 

contas, tenho que escutar, tenho que ouvir, não é favor, é como eu vejo a função 

pública, qualquer dela. Sempre repeti para os juízes que eu tive o privilégio de presidir o 

maior Tribunal de Justiça do mundo. Eu sempre disse: “aqui nós temos um patrão sim”. 

Porque às vezes nós perguntávamos para aluno universitário: “o que você vai ser?”, “eu 

quero ser juiz, promotor, porque não tem patrão”, eu falei: “não, tem sim, tem um patrão 

que, de certa forma é muito bom, passivo, mas é o povo”. A quem mais foi dado maior 

responsabilidade, nós temos que corresponder. Então eu faço com o maior prazer. E eu 

gosto de gente, então para mim não é dificuldade nenhuma me relacionar, conversar, 

conhecer. Aprendo.  

Mas em relação a lei, nós vamos e já estamos fazendo... Nós fazemos, além 

daquilo que está sendo estimulado com relação a todos os professores, não só de 

história, não só de português, porque a contribuição que nós recebemos dessa terra 

abençoada de miscigenação, é uma coisa assombrosa que nós temos de interpenetração. 

Eu fiz alguma coisa estou muito confiante que é o contato com todas as embaixadas e 

consulados da África. Porque nós confundimos África, chama África, África. Não é? A 

África como continente americano é um conglomerado de cultural exuberantes, cada 

uma podendo oferecer alguma coisa, cada uma influenciou até uma parte do Brasil. 

Então eu acho que nós vamos ter um grande impulso.  

A senhora converse também com o Zé Vicente para ver o que nós já estipulamos 

para fazer juntos. Eu acho que vai ser auspiciosa essa incursão por veredas que ainda 

nós não exploramos. A senhora pode ter certeza que isso não foi negligenciado também. 
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É que como eu dizia, para apagar incêndio aqui, incêndio ali, nós acabamos não focando 

naquilo que vai produzir os frutos. Por isso eu peço sempre que nós tenhamos um 

momento de trégua para trabalhar juntos. Há problemas? Há. É impossível não haver 

problemas. Mas vamos enfrentando cada qual. E vamos deixando para quem vier 

alguma coisa que mostre que não há necessidade de ruptura na continuidade de projetos.  

Projetos são impessoais, projetos são para crianças. Os chineses dizem: “quando é 

que você tem que pensar em um plano de educação? 100 anos antes da criança nascer”, 

é aí que teríamos que ter tudo pronto. Não mudar cada gestão, cria isso, cria aquilo. 

Então acho que a Assembleia também tem um papel fundamental depois para que 

possamos dar estruturas, diretrizes seguras e não muito complicadas para impedir que 

haja essa proliferação de normas que parece a presunção da má fé.  

Nós estamos sempre desconfiando do pequeno. E para que a gente não dê razão a 

quem uma vez já afirmou que a lei é como a teia de aranha, os grandes insetos 

atravessam-na sem dificuldade e os pequeninos ficam presos ali na sua fiação. 

 

A SRA. PRESIDENTE - RITA PASSOS - PSD - Com a palavra, o Sr. 

Deputado Welson Gasparini. 

 

O SR. WELSON GASPARINI - PSDB - Senhor secretário, em primeiro lugar 

agradecer a sua atenção, a sua gentileza. V. Exa. está, praticamente, duas horas aqui 

ouvindo as nossas sugestões, os nossos pensamentos sobre a importância da educação 

no desenvolvimento nacional. Eu gostaria de cumprimentá-lo e dizer que o governador 

foi muito feliz ao convidá-lo para ser o secretário da Educação. Porque o senhor tem 

quatro qualidades que são fundamentais e hoje tão ausentes da política e da 

administração pública: honestidade, capacidade, idealismo e coragem. O senhor 

continue exercendo as suas atividades com esses princípios que eu tenho a certeza, São 

Paulo está em ótimas mãos no campo educacional.  

Mas eu gostaria de perguntar o seguinte, eu penso que a integração da escola com 

as famílias é de grande importância. E hoje, infelizmente, ainda está muito fraco este 

relacionamento. Então eu perguntaria sobre reunião de pais e mestres. Me parece que, 

pelo menos, no período que eu conheci as escolas, nossa, mas eram muitos dias durante 

o mês e durante o ano em que os pais iam nas escolas para essas reuniões e em que os 

professores tinham uma possibilidade de conversar com os pais, não só explicando o 

procedimento dos filhos, mas ouvindo também observações. Então essa integração 
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escola e família eu acho de grande importância, realmente. O quanto puder aumentar 

essa integração. 

Também eu gostaria de perguntar sobre a chamada progressão continuada, se 

existe ainda isso. Porque o que se falava é que na realidade o estudante estudou, passa 

de ano, não estudou? Passa do mesmo jeito. Porque não podia reprova-lo porque ele 

ficaria com complexo e tudo mais. Com complexo ele vai ficar se sair da escola sem ter 

o aprendizado necessário. Então gostaria de saber se ainda tem isso ou não de 

progressão continuada.  

Finalmente, eu não quero mais tomar o tempo de todos, principalmente o seu 

tempo que o senhor nos dedicou, essas duas horas. Mas outra pergunta, no estrangeiro, 

nas escolas, tem esse negócio de alimentação escolar por parte da escola? A escola dá 

alimentação escolar, paga alimentação escolar ou as crianças vão se alimentar nas suas 

casas? As escolas estão próximas das residências, então há um período de duas horas, 

digamos assim, mesmo as escolas de tempo integral, em que os alunos vão tomar as 

refeições nas suas casas. 

Bem, concluindo. Há um princípio que diz que copiar o que é certo não é feio, ao 

contrário, é uma medida inteligente. Então eu pergunto se não seria importante que cada 

vez mais nós buscássemos onde tem ótimas experiências no campo educacional, seja 

nacional ou internacional, ou essa experiência, que nós copiássemos isso ao invés de 

grandes discussões, vamos ver onde há um melhor aproveitamento no campo escolar e 

copiaríamos isso. Volto a insistir, copiar o que é certo não é feio, ao contrário, é uma 

medida inteligente. Parabéns e parabéns ao governo de São Paulo por o ter escolhido 

como secretário. 

 

O SR. JOSÉ RENATO NALINI – Sr. Deputado Welson Gasparini, eu deveria 

começar recusando as qualidades que V. Exa. me atribui. Mas eu não posso negar a 

minha honestidade, nem o meu idealismo, nem a minha coragem que alguns chamam de 

insensatez. Quanto a competência é discutível, relativo, mas muito obrigado pela 

parceria, pela colaboração, pela solidariedade.  

Nós estamos fortalecendo as Associações de Pais e Mestres. Dentro da gestão 

democrática esse é um capítulo. Aliás, deputado Carlos Giannazi, o projeto de gestão 

democrática vai ser remetido para essa Casa, para ampla discussão, para audiências 

públicas, para que todos participem. Porque gestão democrática não é falar: “secretário 

ouve, secretário vai...”, não é assim, é alguma coisa que tem que fazer com que as bases 
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tomem a iniciativa e participem com responsabilidade da gestão da coisa pública. O 

dinheiro aqui é do povo, é o povo que tem que saber onde é que o cobertor será 

suficiente, onde é que ele vai... Nós podemos deixar para mais tarde. Então a gestão 

democrática tem também essa questão do empoderamento, do fortalecimento das 

Associações de Pais e Mestres, não é?  

E eles serão também os nossos portadores daquela tentativa de aproximação de 

todos os setores da escola pública. A escola pública é do povo, é de todos. Mesmo os 

que não usam a rede pública, eles estão pagando. Eles estão financiando o ensino. Então 

eles têm direito também a participar como... Qual destinação nós estamos dando ao 

dinheiro do povo. Então as entidades não governamentais, as universidades, todas elas, 

principalmente as particulares que foram descobertas pelo capital externo como um 

grande empreendimento.  

Vejam as fusões que nós estamos tendo, as aquisições, as fortunas que estão sendo 

investidas na aquisição de grandes conglomerados educacionais aqui no Brasil. Todos 

eles têm que nos ajudar, as empresas. Então eu acho que a Associação de Pais e Mestres 

poderia, por exemplo, ver a questão dos vidros lá que o deputado Aldo Demarchi fala. 

Nós temos vários tipos de atuação, é isso que eu falo que nós precisamos escolher bem 

os dirigentes. Há dirigentes que resolvem o problema e há dirigentes que telefonam para 

a secretária para pedir para capinar a área externa do prédio aonde a diretora atravessa 

todo o dia para chegar a sua sala. Eu falo assim: “será aleja gente pegar, fazer um 

mutirão, fazer... Ao invés de deixar crescer o mato, fazer uma horta e tal”. Veja como o 

projeto de horta também é importante. 

Então os pais eles já estão sendo chamados e vão ser cada vez mais estimulados a 

participar. E a prova que nós temos, o testemunho, a comprovação é de que escola em 

que o pai frequenta... Eu tenho repetido à exaustão, lugar de mãe é na escola, lugar de 

pai é na escola, lugar de avó, para quem tem a sorte de ter avó, é na escola. Então isso 

está nos projetos e está sendo implementado. 

Quanto a progressão continuada, não é que ela exista deputado, o que existe é uma 

certa autonomia do professor para saber se ele reprova ou não. E nós temos aquela 

tendência a dar uma chance, falar assim: “então você passa, mas no ano que vem você 

vai... No ano que vai não está mais comigo”. Pode acontecer isso. Nós precisamos é 

fazer com que os próprios pais tenham noção de qual é o aproveitamento do seu filho e 

cobre e exijam que ele estude. Porque muitas vezes também há pouco esforço, pouco 
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desempenho, pouca vontade de vencer os desafios. Estudar nem sempre é fácil. Mas não 

existe como regra, como determinação, como normatividade. 

A questão da alimentação, a nossa rede talvez seja a maior empresa fornecedora 

de alimentação do mundo. Eu acho que só Mc Donalds, mas dentro daquela 

padronização dele, é que oferece dois milhões de refeições. Há escolas que tem cinco 

refeições, deputado. A criança chega, toma o café da manhã, as dez tem um lanchinho, 

ao meio dia tem o almoço, as três tem outro lanchinho e sai jantado. Então pode 

funcionar tudo perfeitamente se às vezes em casa nós olhamos a dispensa está faltando: 

“esqueci o feijão”. E o feijão está tão caro agora, não é Sra. Deputada Leci? 14 reais o 

quilo.  

Então nós temos todos os tipos de... Mesmo aquele que poderia almoçar em casa, 

é uma questão de inclusão fazer com que... Eu acredito, pessoalmente, que nós 

deveríamos alimentar todos a mesma mesa, os professores também, comer ali com os 

alunos. Às vezes o Tribunal de Contas cria caso, porque alimentação é para o aluno.  

Então tem aquele auxiliar que está ali limpando a escola, não pode comer 

também? É lógico que nós fechamos os olhos e vamos... Mas se houver uma consulta, 

virá negativa, Sra. Deputada Leci. “Não, a merenda é do aluno”, então haveria até 

prevaricação em fornecer alimento para funcionário ou para professor.A escola pública 

de São Paulo é um mundo a ser desvendado. Eu, pessoalmente, não tinha noção de que 

é tão complexa. Nós temos a escola para as crianças, nós temos a escola para o adulto, 

nós temos a escola para o jovem que está cumprindo um recolhimento por haver 

praticado uma infração. Nós temos a escola para o presidiário, nós temos escola 

hospitalar para as crianças que não podem frequentar, nós temos escolas para os 

deficientes. Nós temos todo o tipo de educação e tentamos fazer... E há setores que 

funcionam perfeitamente. Cada vez que nós chegamos em um lugar em que as coisas 

estão atendendo a demanda e as pessoas estão contentes e os pais estão felizes e as 

crianças sorridentes, nós encontramos força, Sra. Deputada Leci para falar: “então vale 

a pena”. Vamos continuar porque nem tudo é revés, nem tudo é crítica, nem tudo é 

tentativa de descontruir. 

Quanto a copiar, deputado, eu cheguei ontem da Rússia, fui fazer uma palestra e 

fui conhecer dois organismos. Uma agência que cuida do intercâmbio com alunos do 

mundo inteiro, que já está de portas abertas para que nós possamos nos aproximar deles. 

E por que Rússia, Sra. Deputada Leci? Porque a Rússia é um dos BRICS, dos cinco 

grandes países que quando se congregaram, os maiores perguntaram: “o que eles 
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querem fazer se eles não estão ali no topo do mundo?”. Mas nós temos muito em 

comum. A Rússia tem uma população semelhante a nossa, é um país continental, tem 

muitas etnias, tem muitas culturas, tem um PIB muito semelhante com o nosso e hoje 

enfrenta problemas conjunturais, políticos e econômicos da nossa envergadura.  

E eu fui a uma universidade, Sra. Deputada Leci, que tem, é de 1946, vai fazer 70 

anos este ano. Foi fundada por dez físicos que ganharam o prêmio Nobel e a partir daí 

continuaram a ganhar prêmio Nobel, Rita. Eles tiveram um expurgo lá em 1990 e mais 

de 100 professores foram embora. Mas fora para onde? Para Yale, Harvard, Princeton, 

Cambridge, Oxford, Instituto Max Planck na Alemanha. E continuaram a ganhar o 

Nobel, que é o Oscar da física, da matemática. E eles hoje têm uma função de agência 

de recrutamento de talentos. Eles descobrem, naquela grande extensão continental da 

Rússia os jovens que tem talento para a matemática, ganham todas as olimpíadas de 

matemática. E sabem que a matemática, a física, a química e a biologia são as chaves de 

transformação do mundo.  

Fiquei abismado com Moscou, que eu não conhecia. Voltei admirando a educação 

russa. E abrimos as portas para que nós possamos também estimular esse contato. A 

rede pública já tem o CEL, que é o Centro de Ensino de Línguas. Nós não tínhamos 

russo, vamos abrir o russo agora. Temos até mandarim, espanhol, inglês. Então é muito 

importante que o nosso jovem tenha um segundo idioma, pelo menos, para que ele 

possa percorrer o mundo, encontrar caminhos, porque o mundo está cada vez menor. 

Hoje nós falamos online com todo o planeta. Ainda é o único planeta que nós temos e 

por isso nós precisamos cuidar bem dele. Mas isso não impede que nós não tenhamos 

mais fronteiras, o mundo é sem fronteiras. Então nós vamos sim tentar alcançar Coreia, 

Finlândia, Rússia. A Rússia está sempre entre os quatro primeiros na avaliação Pisa, 

onde nós ainda capengamos. Desculpa, Sra. Deputada Rita, eu gosto de ouvir, mas 

gosto de falar também. 

 

A SRA. PRESIDENTE - RITA PASSOS - PSD - Secretário, Dr. Nalini, quero 

agradecer imensamente a sua presença aqui na nossa comissão. Realmente foi de grande 

valia e eu acredito que todos os deputados desta comissão e os que estão aqui presentes 

ficaram muito felizes com a sua explanação. Uma pessoa que sabe ouvir também. O 

senhor sabe falar, como o senhor falou, mas o senhor sabe ouvir também. E é uma 

pessoa fácil de conversar. E eu tenho a certeza que hoje a nossa educação do estado está 

em boas mãos porque o senhor tem ideias importantes e o senhor se coloca, muitas 
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vezes, no lugar dos professores, como o senhor falou, dos funcionários que trabalham 

na escola, dos alunos. Enfim. Então eu fico muito contente. Agradeço a presença do 

senhor.  

Informar também a esta comissão de que o secretário da Cultura, que poderia estar 

vindo também aqui, ele não virá mais porque ele está indo para uma outra função. Foi 

para Brasília, então nós, infelizmente, como foi agora nos últimos momentos que 

mudou a função dele, no próximo semestre nós ouviremos o próximo secretário. E 

espero que seja tão bom quanto o senhor, Dr. Nalini. Quero agradecer imensamente, 

essas portas estão abertas para o senhor para que possamos somar com as suas ideias e 

possamos avançar. Muito obrigada. 

 

O SR. JOSÉ RENATO NALINI - Eu que agradeço. 

 

A SRA. PRESIDENTE - RITA PASSOS - PSD - Está levantada a sessão. 

 

* * * 


