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COMISSÃO DE EDUCAÇÃO E CULTURA.  

BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA. 

25/08/2015 

 

  

A SRA. PRESIDENTE RITA PASSOS – PSD – Declaro aberta a 4ª Reunião Ordinária da 

Comissão de Educação e Cultura, da 1ª Sessão Legislativa, da 18ª Legislatura. 

Registro a presença dos nobres deputados Luiz Fernando Machado, deputado Carlão 

Pignatari, deputado Aldo Demarchi, deputado Adilson Rossi – está aí? – Adilson Rossi, deputado 

Carlos Giannazi. Também presente aqui o deputado Davi Zaia, e Rita Passos aqui na presidência.  

Solicito ao secretário a leitura da ata da reunião passada. 

 

O SR. CARLÃO PIGNATARI – PSDB – Pela ordem, presidente. 

 

A SRA. PRESIDENTE RITA PASSOS – PSD – Pela ordem, o deputado Carlão Pignatari. 

 

O SR. CARLÃO PIGNATARI – PSDB – Pedir a dispensa da leitura da ata. 

 

A SRA. PRESIDENTE RITA PASSOS – PSD – É regimental 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 Exmo. Sr. Secretário 

de Estado da Educação do estado de São Paulo, o professor Dr. Herman, sobre o andamento de sua 

gestão e a demonstração e avaliação do desenvolvimento de ações, programas e metas afetos à sua 

pasta, nos termos do artigo 52-A da Constituição do Estado de São Paulo. 

Suspendo por um minuto, que eu acredito que eles devem estar chegando.    

 

* * * 

 

- Suspensa a sessão por um minuto 

 

* * * 
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A SRA. PRESIDENTE RITA PASSOS – PSD – Reaberta a sessão. Conforme a 

Constituição Estadual, no seu artigo 52-A, diz que o secretário tem que se apresentar para a 

Comissão para fazer uma prestação de contas à Comissão.  

Então, secretário, esses deputados fazem parte da nossa Comissão e o senhor, então, está 

aqui, o Dr. Herman, e todos que aqui estão, sejam bem-vindos. 

Eu vou... 

 

O SR. CARLOS GIANNAZI – PSOL – Pela ordem. Pela ordem, nobre deputada Rita 

Passos. 

 

A SRA. PRESIDENTE RITA PASSOS – PSD – Pela ordem. 

 

O SR. CARLOS GIANNAZI – PSOL – Só uma consideração em relação ao espaço, que é 

muito pequeno, nós temos muitas pessoas de pé, há um desconforto muito grande aqui físico. Eu 

gostaria de solicitar a Vossa Excelência que pedisse assessoria para negociar ou o “Kobayashi” ou o 

“Franco Montoro”, para ver se a gente consegue fazer uma transferência do espaço, porque está 

muito apertado e nós temos entidades, professores, professoras. (Palmas.) 

 

A SRA. PRESIDENTE RITA PASSOS – PSD – Olha, podemos até fazer isso, podemos 

ver se está vazio, mas era só para dizer que essa prestação de contas é para a Comissão. A audiência 

pública, ela deve acontecer e tem que acontecer, pena que não foi aprovada na semana passada a 

audiência pública, uma data para marcar, mas nós vamos marcar. E na audiência pública será aberto 

para as pessoas todas poderem se manifestar. Hoje é uma prestação de contas do secretário para a 

Comissão. Se nós começarmos os debates hoje, vai anular, de repente, a audiência pública, que eu 

imagino e eu acredito que seja muito importante nós discutirmos o Plano Anual de Educação.  

O que vocês acham? Não é melhor a gente fazer a apresentação e deixar para audiência 

pública o debate? 

 

O SR. CARLOS GIANNAZI – PSOL – Pela ordem. Pela ordem, nobre deputada. 

 

A SRA. PRESIDENTE RITA PASSOS – PSD – Senão nós vamos fazer as duas coisas, 

não vai dar certo. 
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O SR. CARLOS GIANNAZI – PSOL – Não, porque o Plano... A audiência pública sobre 

o Plano Estadual de Educação é muito específica, nós vamos debater a questão das estratégias, das 

metas, dos objetivos do Plano Estadual de Educação. Esta daqui nós queremos tratar de vários 

assuntos e é muito importante a participação das entidades representativas que estão aqui. Nós 

temos a Apeoesp, temos várias entidades que devem se manifestar aqui. 

 

A SRA. PRESIDENTE RITA PASSOS – PSD – Olha, bom, como a apresentação é para a 

Comissão, nós poderemos até abrir para umas três pessoas falarem, para não ficar um negócio 

muito longo, porque nós temos a ordem do dia. De repente, estabelecer duas ou três pessoas para 

falarem em nome do grupo, de repente, o presidente da Apeoesp, como vocês determinarem, mas 

nós não podemos alongar muito isso daqui.  

Então, se nós passarmos para um outro espaço, eu acho que o negócio vai, de repente, afetar 

inclusive a ordem do dia. Eu gostaria, se possível, que no dia da audiência pública todos voltassem 

e pudessem inclusive falar, acredito que não só do Plano... O Plano Estadual de Educação abrange 

todo o conteúdo, né. 

Vamos passar para o nosso secretário e, então, começar a explanação, tá? E depois vocês se 

articulam quem são as duas ou três, no máximo, pessoas a fazer... Onde ela está? Opa! Deputada 

Leci Brandão está presente e o também deputado Geraldo Cruz e também o deputado Bolçone.  

Passo, então, a palavra.  

 

O SR. HERMAN JACOBUS CORNELIS VOORWALD – Bom, boa tarde a todos. Eu 

queria, inicialmente, cumprimentar todos os deputados presentes em nome da presidente da 

Comissão, a deputada Rita Passos. A dinâmica é a Secretaria se manifestar, através do secretário, 

com relação às questões que estão relacionadas à educação, e depois, de acordo com a dinâmica 

apresentada aqui, algumas manifestações. 

Então, eu iniciarei a minha fala fugindo um pouco da questão da educação. Eu iniciarei a 

minha fala sinalizando as questões que interferem na educação, estão interferindo na educação, que 

estão relacionadas ao momento econômico pelo qual passa o país. Ontem, inclusive, o próprio 

governo federal reconheceu as dificuldades e a crise econômica, irá propor a extinção de 

ministérios, irá propor a extinção de cargos comissionados. Então, saímos de um processo de não 

entender que essa crise, ela existe, e passamos para um processo em que efetivamente é um 

reconhecimento da crise. 

Então, eu farei uma leitura de alguns indicadores e, na sequência, associarei a minha fala ao 

momento pelo o qual passa a educação e que, consequentemente, poderá explicar muitas das 
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questões que porventura tenham no momento em que vocês usarem a palavra. Então, eu não farei 

uma fala muito técnica a respeito da questão econômica, ela é uma linguagem muito simples, mas é 

importante que os senhores ouçam e entendam.  

Então, a minha primeira fala é a respeito da receita tributária do estado de São Paulo. Então, 

alguns números: em 2014, falo do ano passado, o governo do estado de São Paulo, ele arrecadou 

154,1 bilhões. Isso corrigido a preço de julho deste ano, por conta do processo inflacionário. Essa 

arrecadação é de receita tributária. Esse valor representa uma queda de 2,5% em relação ao 

arrecadado em 2013. Então, nós tivemos no estado de São Paulo uma arrecadação, em valores 

corrigidos, 2,5% a menor do que no mesmo período de 2013. A arrecadação do ICMS, em 

particular, caiu no mesmo período 3,4%. Então, eu faço uma análise de 2014 e 2013.  

De janeiro a julho de 2015, falo do ano-base do exercício de 2015, o governo do estado de 

São Paulo arrecadou 89,2 bilhões, também corrigidos a preço de julho agora, de 2015, de receita 

tributária. De novo uma queda de 3% em relação a 2014. Dois mil e quatorze já teve uma redução 

com relação a 2013 e 2015 teve uma redução com relação a 2014. A arrecadação do ICMS teve 

uma queda mais acentuada, arrecadou-se menos 3,8% no mesmo período. De novo, arrecadou-se 

em 2014 menos que em 2013 e em 2015 menos que em 2014. Consequentemente, o governo do 

estado de São Paulo, ele foi obrigado a cortar – e eu vou explicar o que significa cortar – 6,6 bilhões 

do orçamento de 2015. Esse corte representa 3,2% do atual orçamento do Estado e há estudos na 

área econômica de um corte de mais dois bilhões de reais.  

Corte de orçamento não significa cortar o orçamento, significa que, quem me acompanha, 

significa que o orçamento, como é uma lei, ele autoriza despesa. Não adianta você ter uma lei 

aprovada pela Assembleia Legislativa que autoriza despesa, se a arrecadação não ocorrer. Então, o 

corte no orçamento não significa que você cortou o orçamento, significa que a arrecadação não 

ocorrerá. Por conseguinte, você não utilizará o orçamento aprovado para poder empenhar a despesa. 

É isto. Não há corte, não há arrecadação. Não é que há corte, simplesmente não se arrecadou para 

poder viabilizar as despesas do período. 

Eu vou falar um pouquinho do PIB do estado de São Paulo. Em 2014, o PIB no mundo, o 

PIB mundial, cresceu 3,4%. O PIB do Brasil não cresceu, estagnou, cresceu 0,1%. E o PIB em São 

Paulo caiu 2%. Então, enquanto o país tem um crescimento de 0,1, ou seja, quase nenhum, no 

estado de São Paulo o PIB caiu 2%. Em 2014 – 2014, falo do ano anterior – o PIB paulista caiu dez 

meses seguidos. Ele começou a cair em março, ele veio caindo em março, no ano inteirinho, e 

continuou a cair nos primeiros meses de 2015. Então, a queda do PIB começa em março de 2014, 

tem continuidade ao longo de todo o exercício de 2014, ingressa em 2015 e continua a cair em 

2015. Se nós acumularmos 12 meses, de julho a julho, o PIB paulista caiu 3,5% nesse período.  
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Eu vou falar de um assunto importante, que trata da questão emprego/desemprego. Em 2014 

foram criados no Brasil apenas 396.993 empregos com carteira assinada. Em São Paulo foram 

42.553, ou seja, dos 396.993, São Paulo representou, o seu crescimento, 10,7%. O que surpreende 

em São Paulo é que em 2014 a indústria de transformação no país todo perdeu 163.817 postos de 

trabalho. Dos 163.817 postos de trabalho, 106.276 foram no estado de São Paulo, ou seja, 64,8% 

dos postos de trabalho fechados na indústria de transformação foram aqui, no estado de São Paulo. 

Nos primeiros sete meses de 2015, janeiro a julho, o Brasil perdeu 494,3 mil postos de 

trabalho, enquanto São Paulo perdeu 110,8 mil no mesmo período. E a pesquisa de empregos e 

desempregos realizada pela Fundação Seade e pelo Dieese apresentou acentuado aumento da taxa 

de desemprego na região metropolitana de São Paulo em 2015, passando de 7,9% em janeiro, para 

10,2% em abril, para 11,1% em junho.  

Por que é que eu faço referência, na minha fala inicial, à questão do momento econômico 

pelo qual passa o país? Bom, simplesmente porque a maior Secretaria do Estado do estado de São 

Paulo e dos estados da federação é a Secretaria da Educação. Mais de 50% dos servidores estão na 

Secretaria da Educação. O orçamento da Secretaria da Educação é quase 27 bilhões de reais, dos 

quais 17 bilhões de reais estão no item pessoal e reflexos.  

O custeio da máquina da educação é um custeio extremamente complexo. É um custeio que 

envolve transporte, envolve merenda, envolve utilidade pública, envolve contratos, envolve 

reformas de escolas. O item “investimento” significa a necessidade de construção de novas escolas, 

significa necessidade da manutenção do parque que a Secretaria da Educação tem, significa a 

necessidade de um investimento que não para, é um processo extremamente dinâmico.  

Então, a matriz de despesas da Secretaria é uma matriz complexa. Qualquer queda de 

arrecadação, como apresentado na minha fala, se os senhores fizerem uma conta muito simples, 

como São Paulo perdeu 6,6 bilhões de reais em 2015, pela minha fala inicial, 30% disso é 1.8. 

Trinta por cento é o recurso que se aporta, por lei, para a educação.  

Então, a Secretaria do Estado da Educação, a exemplo, no meu entendimento, não é da 

minha área, mas a exemplo das outras Secretarias do estado aqui em São Paulo, a exemplo dos 

municípios, a exemplos dos outros estados da federação, a exemplo do MEC, passam por uma 

limitação de recursos. Passam pela necessidade de opção, passam pela necessidade de escolha, 

passam por entender que o importante para nós são as crianças que estão nas escolas, eles é que são 

o fundamental. Eles precisam ser transportados, eles precisam ser alimentados, eles precisam ter 

toda a atenção para viabilizar que esse processo de aprendizagem ocorra.  

Então, no momento em que há no nosso país um processo violento que resulta numa queda 

de arrecadação, consequentemente, nem todas as ações que gostaríamos que estivessem em 
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andamento conseguem ocorrer. Haverá restrições no item “investimento”? Claro, cortamos o 

investimento. Não há a menor dúvida. Quando vierem demandas dos senhores com relação à 

necessidade de construção de novas escolas – extremamente justas – para diminuir a questão do 

transporte, viabilizar uma escola mais próxima das crianças, a minha fala, na sequência, será: eu 

não consigo fazer todos os atendimentos que eu preciso porque eu não tenho recurso. Esta é a fala. 

Esta é a fala num momento em que tem que se optar, num momento em que o país, de novo, passa 

por um processo de ajuste fiscal, que consequentemente fará com que nos próximos anos tenhamos 

que optar, tenhamos que tomar uma decisão. E a decisão sempre tem que ser, em última instância, o 

nosso objetivo final que é o aprendizado das crianças. 

Quando vierem demandas, que com certeza virão – muito justas – da necessidade de reforma 

das escolas, da necessidade de mobiliário, da necessidade de se atualizar o parque de tecnologia – 

justíssimas – a minha fala será: dentro das prioridades, se houver recurso orçamentário, viabilizarei. 

Se não houver, não viabilizarei. Eu quero e preciso transportar as crianças. Eu quero e preciso 

alimentar as crianças. Eu quero e preciso viabilizar material didático para as crianças. Eu quero e 

preciso viabilizar os profissionais que na escola estarão junto com as crianças. Esta é a matriz que, 

para mim, é a grande prioridade. As outras questões, que são importantes, mas que, por 

conseguinte, não têm, num momento como atravessamos, recursos para viabilizar, não serão 

viabilizadas. E são demandas justas, que o secretário, que é da área da educação, entende, mas que, 

como gestor da pasta e que responde por ela e que tem que tomar decisões, tomará as decisões em 

prol daquilo que mais importa: é de que as crianças estejam nas escolas. 

Os processos que viabilizam a questão da carreira dos servidores não sofreram qualquer tipo 

de impacto, estão em andamento. A minha prioridade, desde o início de 2011, eu deixei isso muito 

claro, sempre foi a questão de recursos humanos, sempre foi ter um olhar para que, na educação, o 

importante são as pessoas, essa sempre será a minha prioridade enquanto secretário. É claro que 

essa prioridade está atrelada às outras dinâmicas da despesa da Secretaria, mas é fundamental que 

haja esse olhar para a questão de recursos humanos, numa pasta em que vocês, os profissionais, é 

que fundamentalmente serão os responsáveis pelo sucesso da avaliação e do aprendizado dessas 

crianças. 

Muito bom. Eu gostaria de encerrar a minha fala. Claro que, se houver alguma questão que 

depois envolva a questão pedagógica, estarei à disposição, mas é importante esse cenário, porque na 

educação nós precisamos trabalhar unidos para que efetivamente aqueles que mais precisam tenham 

um olhar nosso. Eu insisto em dizer que a grande maioria das nossas crianças, para elas, a educação 

é fundamental. A rede pública, ela tem uma responsabilidade enorme. Nós, na rede pública, temos 

uma responsabilidade enorme. É através da educação da área pública que nós podemos viabilizar a 
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que esses milhões de crianças tenham, através da educação, a possibilidade de terem um diferencial 

na sua vida e de terem, através da educação, um processo que dê a elas a possibilidade do sonho e 

do seu projeto de vida. Então, é importante que, nesse momento que nós atravessamos, que haja 

muita coerência, muito equilíbrio, que haja muita parceria, entendendo as demandas de ambos os 

lados, mas com muito equilíbrio, tentando construir uma pauta em conjunto para tentar resolver 

essas questões.  

Eu gostaria de agradecer a possibilidade de me manifestar. Depois, se houver alguma 

questão com relação ao Plano Estadual, faço questão de responder... 

 

O SR. CARLOS GIANNAZI – PSOL – Pela ordem. 

 

O SR. HERMAN JACOBUS CORNELIS VOORWALD – ...mas, em todo o caso, 

obrigado pela atenção. 

 

O SR. CARLOS GIANNAZI – PSOL – Pela ordem. 

 

A SRA. PRESIDENTE RITA PASSOS – PSD – Pela ordem, o deputado Giannazi. 

(Palmas) 

 

O SR. CARLOS GIANNAZI – PSOL – Eu gostaria de me inscrever para fazer algumas 

considerações, algumas perguntas para o professor Herman. 

 

O SR. CARLÃO PIGNATARI – PSDB – Pela ordem, presidente. 

 

A SRA. PRESIDENTE RITA PASSOS – PSD – Pela ordem, o deputado Carlão Pignatari. 

 

O SR. CARLÃO PIGNATARI – PSDB – Pelo que eu entendi, o Plano Estadual de 

Educação nós vamos tratar única e exclusivamente na audiência pública? 

 

A SRA. PRESIDENTE RITA PASSOS – PSD – Na audiência pública. 

 

O SR. GERALDO CRUZ – PT – Pela ordem, excelência. 

 

A SRA. PRESIDENTE RITA PASSOS – PSD – Pela ordem, o deputado Geraldo Cruz. 
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O SR. GERALDO CRUZ – PT – Só uma questão de ordem. O secretário vem prestar 

conta aqui. Não tem uma transparência, não tem um documento, como é que está sendo gasto o 

dinheiro, em que está sendo, (ininteligível). (Palmas.) 

 

A SRA. PRESIDENTE RITA PASSOS – PSD – Ele vai apresentar agora. 

 

O SR. GERALDO CRUZ – PT – Ele vai apresentar? 

 

A SRA. PRESIDENTE RITA PASSOS – PSD – Ele vai apresentar. 

 

O SR. HERMAN JACOBUS CORNELIS VOORWALD – Isso será encaminhado aqui 

para a Assembleia. 

 

O SR. GERALDO CRUZ – PT – Não, mas Vossa Excelência veio fazer uma prestação. A 

prestação que o senhor falou aí, o senhor falou da crise econômica que está havendo no Brasil, mas 

o senhor não falou das ações da Secretaria. (Palmas). Qual é o quadro hoje da situação, do que você 

vem fazendo na Secretaria? 

Tudo bem, vamos discutir a questão pedagógica no Plano, mas, definitivamente, como é que 

a Secretaria está gastando, está administrando essa redução de recursos? Vossa Excelência não 

expôs aí para nós. Normalmente, quando... Apresentarem transparência, alguma coisa, enfim, já que 

a reunião do Conselho Estadual da Educação também é fechada, também aqui poderia, talvez, 

clarear mais. 

 

O SR. HERMAN JACOBUS CORNELIS VOORWALD – A reunião do Conselho não é 

fechada não, a reunião do Conselho é aberta. 

 

O SR. GERALDO CRUZ – PT – Aquele vidro, para ninguém falar com ninguém, de 

novo? Já tirou o vidro lá da sala, já olhou? 

 

O SR. HERMAN JACOBUS CORNELIS VOORWALD – Veja bem, eu não respondo 

pelo Conselho, mas não é fechada a reunião do Conselho não.  
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A SRA. PRESIDENTE RITA PASSOS – PSD – (Fora do microfone). O senhor vai falar 

alguma explanação? 

 

O SR. HERMAN JACOBUS CORNELIS VOORWALD – Bom, mas eu acho que o 

Giannazi tinha se inscrito, né?  

 

A SRA. PRESIDENTE RITA PASSOS – PSD – Giannazi, com a palavra. 

 

O SR. CARLOS GIANNAZI – PSOL – Bom, primeiramente, boa tarde a todos e a todas, 

aqui os deputados e deputadas, os magistérios municipais, as entidades representativas, a Apeoesp, 

que saudaram aqui a presença do secretário Herman.  

E fazendo algumas perguntas, rapidamente – eu sei que muita gente aqui vai se pronunciar – 

Secretário, em primeiro lugar, em relação ao comprometimento público que Vossa Excelência teve, 

durante a greve dos professores, em encaminhar os projetos de lei à Assembleia Legislativa sobre o 

reajuste salarial dos servidores da educação e sobre a alteração da Lei 1.093, de 2009, alterando a 

forma de contratação dos professores de categoria “O”, e também incluindo os professores de 

categoria “O” no Iamspe, nós não recebemos ainda nenhum projeto de lei aqui na Assembleia 

Legislativa. (Palmas). Eu gostaria de saber qual é o empecilho, o que está acontecendo, se Vossa 

Excelência já encaminhou para a Casa Civil, se a Casa Civil que não encaminhou aqui, ou se está na 

gestão pública. 

Outra pergunta importante que eu gostaria de levantar aqui é sobre o pagamento dos dias 

parados. (Palmas.) Nós recebemos muitas denúncias de que a Secretaria da Educação está 

boicotando, não está pagando. Então, nós queremos aqui uma posição da Secretaria e do governo 

em relação a esse item. 

E a minha próxima pergunta aqui é sobre a falta de funcionários nas escolas estaduais. Nós 

estamos recebendo, eu tenho ido a muitas escolas e é geral a falta de funcionários nas escolas 

estaduais. Nesse início de semestre eu visitei várias escolas, como a Escola Érico de Abreu Sodré, 

onde não havia funcionários, os professores estavam exercendo o trabalho dos funcionários. A 

Escola Estadual Rui Bloem, a Escola Paulo Rossi, têm várias escolas nessa situação. Eu gostaria de 

saber como que Vossa Excelência vai resolver essa situação? Através de contratação, de concurso 

público? Porque a situação hoje é de calamidade pública, nessa área de falta de funcionários, nas 

escolas estaduais. 
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O SR. HERMAN JACOBUS CORNELIS VOORWALD – Muito bom. Bom, primeiro, 

falta de funcionários. As diretorias receberam autorização da contratação de 3.573 AOEs, 3.573, as 

diretorias estão fazendo o processo seletivo e contratarão os agentes de organização escolar 

temporários. Em paralelo, a Secretaria encaminhou para o governo uma proposta de concurso 

público, a criação de 2.996, 2.996 cargos a serem providos via concurso público para AOE, 2.996 

via concurso público, está no Palácio; e autorizado 3.573 AOEs e as diretorias já estão selecionando 

e contratando.      

Pagamento dos dias parados, foi boa a pergunta. É importante vocês saberem que a 

Secretaria não paga. O órgão pagador do estado de São Paulo chama-se Secretaria da Fazenda. A 

Secretaria da Educação, ela prepara a planilha de pagamento e encaminha para a Secretaria da 

Fazenda. A dinâmica de pagamento não é minha, eu não tenho a dinâmica de pagamento. Quem 

organiza a dinâmica de pagamento, quem informa e marca a data é a Secretaria da Fazenda. Eu não 

tenho autorização de pagar, porque eu não pago.  

Então, o que a Secretaria fez? No momento em que houve a decisão do pagamento dos dias 

parados, a Secretaria viabilizou a planilha e encaminhou para a Secretaria da Fazenda. E a 

Secretaria da Fazenda sinalizará a data do pagamento. Então... 

 

A SRA. – (Fora do microfone). Dia 31? 

 

O SR. HERMAN JACOBUS CORNELIS VOORWALD – É, dia 31, eu ia concluir isso, 

exatamente isso, ao final da minha fala. Foi informado hoje de manhã, a Apeoesp foi informada 

hoje de manhã que o pagamento se dará no dia 31. Então, não cabe à Secretaria da Educação pagar, 

cabe a ela informar e o pagamento, a dinâmica, é da Secretaria da Fazenda. 

As leis que tratam da questão do Iamspe e que trata a questão da categoria “O”, as duas leis 

estão no Palácio. A lei da categoria “O”, ela mudou a formatação. Nós construímos essa lei com a 

Procuradoria Geral do Estado. A Apeoesp sabe disso, que eu já informei a Apeoesp de qual é a 

dinâmica, qual será se vier a ser aprovada pela Assembleia Legislativa. Ao invés do interstício de 

240 dias, passa a ser um contrato por três anos e o interstício de 180 dias; depois mais três anos, 

mais 180 dias. Não tem como não ter o interstício, considerando-se que a contratação é via concurso 

público, então, a PGE não abre mão disso, então, essa é a nova formatação.  

Por que é que ela foi e voltou para a Secretaria e agora está no Palácio? Porque nós 

incluímos a questão da educação indígena, porque a questão do professor indígena também era uma 

questão a ser resolvida. Havia uma proposta de uma lei em paralelo que tratava do indígena, nós 

incorporamos numa lei só. Então, isso virá para cá.  
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O SR. – Secretário, o do indígena vai ser o interstício de 30 dias? 

 

O SR. HERMAN JACOBUS CORNELIS VOORWALD – Mesma coisa, igualzinho. 

 

O SR. – Mesma coisa? 

 

O SR. HERMAN JACOBUS CORNELIS VOORWALD – Igualzinho. Não, não são 30 

dias não, 180 dias. 

 

O SR. – Não? Mesmo o do indígena. 

 

O SR. HERMAN JACOBUS CORNELIS VOORWALD – Não tem conversa, não tem 

jeito. Três anos, 180; três anos, 180; três anos, 180. Três anos, três anos na sequência e 180, 

interstício. A do Iamspe também já está, ambas estão, foram encaminhadas pela Secretaria da 

Educação, estão no governo. Então, dentro do governo, ele encaminha para cá, então, é esperar o 

governo encaminhar para cá.  

A questão do pagamento da política salarial. Eu sempre fui muito claro, e as entidades 

sabem disso porque eu me reuni com elas várias vezes e eu disse que eu, entendendo o que 

aconteceria com a economia, viabilizaria uma proposta e encaminharia a proposta dentro das 

capacidades da Secretaria para a área econômica do governo.  

Bom, com esse cenário de queda de arrecadação, o que acontece é que a área econômica do 

governo está analisando a proposta da Secretaria, nós estamos construindo em conjunto. Porque, na 

realidade, não se tem... Bom, a fala, eu fiz alguns comentários, mas a fala das pessoas da área é a 

seguinte: não se tem ainda uma sinalização de como o ano concluirá em termos de arrecadação. Não 

se sabe o que vai acontecer, pode ser que haja uma contínua queda de arrecadação. O cenário é um 

cenário complexo, que não se tem uma previsão do que vai acontecer, consequentemente a 

Secretaria da Fazenda e a Secretaria do Planejamento, elas estão sinalizando cautela para o 

Executivo no sentido de anunciar a política salarial com data retroativa dia 1º de julho.  

Então, eu entendo que o não anúncio ainda está fundamentalmente relacionado a uma 

incerteza que, no meu entendimento, em mais algumas semanas deve ficar mais claro. Mas, em todo 

o caso, o trabalho da Secretaria foi realizado, foi encaminhado, e nós estamos construindo junto 

com as outras duas Secretarias da área econômica do governo. É isso. 
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A SRA. PRESIDENTE RITA PASSOS – PSD – Também presente aqui na sessão... 

 

O SR. CARLOS GIANNAZI – PSOL – São dois... 

 

A SRA. PRESIDENTE RITA PASSOS – PSD – Com licença, o deputado João Paulo 

Rillo. 

 

O SR. CARLOS GIANNAZI – PSOL – Só pela oportunidade, secretário. 

 

O SR. HERMAN JACOBUS CORNELIS VOORWALD – Pois não. 

 

O SR. CARLOS GIANNAZI – PSOL – Então, são dois projetos que estão na Casa Civil, é 

isso? 

 

O SR. HERMAN JACOBUS CORNELIS VOORWALD – Dois. 

 

O SR. CARLOS GIANNAZI – PSOL – Dois projetos. 

 

O SR. HERMAN JACOBUS CORNELIS VOORWALD – O Iamspe e o categoria “O”. 

 

O SR. CARLOS GIANNAZI – PSOL – O do reajuste ainda não. 

 

O SR. HERMAN JACOBUS CORNELIS VOORWALD – Não. 

 

O SR. CARLOS GIANNAZI – PSOL – Vai esperar... 

 

O SR. HERMAN JACOBUS CORNELIS VOORWALD – Não, a Secretaria já fez. 

 

O SR. CARLOS GIANNAZI – PSOL – A Secretaria já fez o do reajuste? 

 

O SR. HERMAN JACOBUS CORNELIS VOORWALD – Tudo. Está junto com as duas 

outras Secretarias analisando qual o impacto da proposta da educação no conjunto da folha do 

Estado e, consequentemente, o limite prudencial. A sinalização é o limite prudencial do governador 



13 

 

 

 

no que diz respeito a uma contínua queda de arrecadação. Se a arrecadação cai, você aumenta o 

impacto da folha no seu conjunto do orçamento e se aproxima do limite prudencial. 

 

O SR. CARLOS GIANNAZI – PSOL – Mas qual foi o índice que a Secretaria da 

Educação apresentou para a Casa Civil? 

 

O SR. HERMAN JACOBUS CORNELIS VOORWALD – Não posso te falar, Giannazi. 

Isso eu não posso falar. (Manifestações da plateia). Não, não vou falar. Não, lamento, mas isso é 

uma atribuição do governo do Estado, do governador, não minha. 

 

O SR. CARLOS GIANNAZI – PSOL – Secretário, a minha última pergunta, ainda dentro, 

só dentro desta consideração, sobre a data-base salarial. 

 

O SR. HERMAN JACOBUS CORNELIS VOORWALD – Primeiro de julho. 

 

O SR. CARLOS GIANNAZI – PSOL – Não, mas a data-base salarial estipulada por ele é 

dia 1º de março. 

 

O SR. HERMAN JACOBUS CORNELIS VOORWALD – Não, não. 

 

O SR. CARLOS GIANNAZI – PSOL – Sim, não, é lei. A lei não foi alterada ainda. 

 

O SR. HERMAN JACOBUS CORNELIS VOORWALD – Eu não vou debater essa 

matéria, Giannazi. 

 

O SR. CARLOS GIANNAZI – PSOL – Mas como que... A lei foi alterada por onde? 

 

O SR. HERMAN JACOBUS CORNELIS VOORWALD – Veja bem. Desde 2011 esta 

Casa aprovou o Projeto de Lei Complementar 1143 e 1144, que tratam da política salarial, quer seja 

do quadro do magistério, quer seja do QAE e do quadro que não é do magistério. Data-base, desde 

2011, sempre foi dia 1º de julho, 11, 12, 13, 14. O entendimento das... O entendimento da 

administração, meu, é de que essa data-base, ela, em se consolidando, se cria uma dinâmica, no meu 

entendimento, muito boa, que é a garantia constante de uma data-base. Então, a proposta da 

Secretaria manteve a data-base dia 1º de julho. 
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O SR. CARLOS GIANNAZI – PSOL – Mas nós temos outra lei, a lei de 2006. Então, há 

um conflito de legislação. 

 

O SR. HERMAN JACOBUS CORNELIS VOORWALD – Bom, eu me baseio no que 

esta Casa aprovou em termos das duas leis anteriores. 

 

O SR. CARLOS GIANNAZI – PSOL – Mas essa Casa aprovou também, em 2006, a lei da 

data-base salarial, não foi revogada. Não revogou, não revogou. 

 

O SR. – Não, está em pleno vigor. 

 

O SR. HERMAN JACOBUS CORNELIS VOORWALD – Bom, o que eu propus foi 1º 

de julho, Giannazi. (Manifestações da plateia). Não vou falar o índice, não posso falar o índice. 

 

A SRA. PRESIDENTE RITA PASSOS – PSD – Mais algum deputado gostaria de se 

manifestar? 

 

A SRA. LECI BRANDÃO – PCdoB – Pela ordem, senhora presidente. 

 

A SRA. PRESIDENTE RITA PASSOS – PSD – Deputada Leci Brandão, com a palavra. 

 

A SRA. LECI BRANDÃO – PCdoB – Boa tarde. 

 

O SR. HERMAN JACOBUS CORNELIS VOORWALD – Boa tarde, deputada. 

 

A SRA. LECI BRANDÃO – PCdoB – Deputados, deputadas, pessoas, mulheres, homens. 

Dr. Herman, eu sempre que encontro com o senhor eu tenho que trazer um assunto – lógico, né – 

que eu queria saber: a questão das ações que estão sendo feitas para um assunto que já é recorrente 

aqui, a implementação da Lei 10.639, se já tem material didático e se está tendo formação de 

professores. Por que é que eu estou perguntando isso? Porque as pessoas vivem mandando email, 

quando a gente vai aí para outras ações externas, enfim, todo mundo pergunta. Porque é uma lei, a 

10.639 é lei, mas a gente quer saber se isso realmente está sendo cumprido no estado de São Paulo. 
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E a pergunta é muito oportuna, porque o senhor também sabe, quer dizer, além da questão 

econômica, nós estamos discutindo uma coisa muito séria, que é a redução da maioridade, e o 

senhor sabe em que cai, né? Normalmente é na garotada negra, jovens, crianças, enfim. E eu sempre 

digo que a principal profissão desse país, quer dizer, o médico é importante, que cuida da vida da 

gente, mas o professor é a entrega do conhecimento, se não houver professor, o país não se 

desenvolve. Educação e cultura, para mim, são os dois pilares que vão desenvolver esse país de 

verdade, que quem não tem educação, realmente, não tem nada, por isso que eu brigo pelos 

professores. (Palmas.) 

Só essa pergunta, sobre a questão da 10.639, e também o negócio do Plano Estadual, a 

questão identidade de gênero, a gente está querendo saber como é que o senhor está vendo isso. A 

palavra gênero virou uma confusão no país. 

 

O SR. HERMAN JACOBUS CORNELIS VOORWALD – Como que é deputada? Eu 

não entendi a fala final. 

 

A SRA. LECI BRANDÃO – PCdoB – A questão do gênero. 

 

O SR. HERMAN JACOBUS CORNELIS VOORWALD – Não, não, a senhora fez uma 

fala final que eu não entendi. 

 

A SRA. LECI BRANDÃO – PCdoB – Não, eu disse que a palavra gênero agora virou uma 

loucura no país, não se pode... Aqui na Casa, quando se fala em gênero, tem deputado que dá até 

ataque, entendeu? (Risos na plateia.) 

 

O SR. HERMAN JACOBUS CORNELIS VOORWALD – Deputada, na questão de 

gênero – e eu serei, assim, absolutamente claro, aliás, como sempre – o estado de São Paulo, ele já 

deu um passo antecipado. As crianças e jovens podem, na escola, usar o seu nome social, isso já foi 

aprovado pelo Conselho Estadual de Educação. O estado de São Paulo, ele não esperou 

absolutamente nada para poder viabilizar isso. Então, já é uma prática no estado de São Paulo, já é 

rotina no estado de São Paulo, não é nada de novo no estado de São Paulo. 

Quando eu fui questionado... Questionado não, quando os secretários do Estado estavam 

discutindo a questão dos planos estaduais e a questão de gênero, a minha fala sempre foi a seguinte: 

olha, eu não estou preocupado que isso esteja num plano, sendo que já está na prática, já está 

acontecendo. Quer dizer, as escolas já têm isto como rotina, já acontece como rotina.  
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Então, eu não acho que o fato de estar documentado significará uma ação mais digna do que 

ela já ocorre, que é permitir que os nossos jovens, se desejarem, estejam sendo chamados e nas 

listas de chamada tenha o seu nome social. Eu acho que o estado de São Paulo fez algo, na minha 

opinião, absolutamente espetacular. Aprovado pelo Conselho Estadual da Educação, antecipou a 

discussão. Por isto, este secretário julgou que não havia necessidade, porque já é prática desta 

Secretaria.  

Com relação a... Eu entendo a fala da senhora. A senhora, na última audiência, também me 

questionou a questão de se trabalhar para evitar que haja, não só a questão da evasão, mas a questão 

do não entendimento da necessidade de que este tema seja discutido nas escolas. A área pedagógica 

trabalha isso, deputada. Eu não sei se a senhora tem acompanhado o que tem sido feito pela área 

pedagógica. Eu faço novamente um contive, eu a convidaria para que, junto comigo, nós 

sentássemos com a área pedagógica e eles explicassem para a senhora todas as ações, todos os 

materiais que estão sendo disponibilizados, para atender a sua fala com relação à lei que a senhora 

citou. Então, eu não sei qual é o grau de conhecimento. 

 

A SRA. LECI BRANDÃO – PCdoB – Eu falei 10.639, eu falei sobre a questão da 10.639, 

que é o estudo da África e dos afrodescendentes, que é uma lei que existe. 

 

O SR. HERMAN JACOBUS CORNELIS VOORWALD – Eu sei. Eu sei. Não, mas eu 

falei... Mas a minha fala é exatamente sobre isso. 

 

A SRA. LECI BRANDÃO – PCdoB – Certo. 

 

O SR. HERMAN JACOBUS CORNELIS VOORWALD – Então, eu gostaria de 

convidá-la, juntos chamamos o pessoal da área pedagógica, para que eles possam explicar para a 

senhora e, inclusive, mostrar os materiais que são preparados e distribuídos para tratar desse tema. 

 

A SRA. LECI BRANDÃO – PCdoB – Eu quero pedir desculpas para o senhor 

publicamente, que aquela reunião que a nossa presidenta Rita Passos fez lá na sua Secretaria, que 

foi uma reunião muito boa, por sinal, que o senhor apresentou a sua equipe técnica, que explicou 

tudo direitinho, nós ficamos de marcar um outro encontro, eu e o senhor. 

 

O SR. HERMAN JACOBUS CORNELIS VOORWALD – Verdade. 
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A SRA. LECI BRANDÃO – PCdoB – Vamos providenciar isso daí. Muito obrigada. 

 

O SR. HERMAN JACOBUS CORNELIS VOORWALD – Obrigada a senhora. 

 

O SR. GERALDO CRUZ – PT – Pela ordem, senhora presidente. 

 

A SRA. PRESIDENTE RITA PASSOS – PSD – Pela ordem, o deputado Geraldo Cruz. 

 

O SR. GERALDO CRUZ – PT – Eu quero cumprimentar a todos e todas, mas eu tinha 

feito uma questão de ordem, que eu senti falta de uma apresentação, de fato, de prestação de conta 

da Secretaria. E de falar qual que é o quadro hoje, quantos funcionários têm, quantos estão faltando;  

se falta professor, por que é que falta; as dificuldades que têm hoje na reposição das aulas, que os 

professores querem trabalhar e há um entrave por parte da Secretaria com os dirigentes regionais, 

com coordenadores, e etc. e tal, que não estão conseguindo fazer isso adequadamente. 

Eu achava que o secretário ia apresentar um balanço aqui do quadro educacional de São 

Paulo, qual o nível que a gente está como é que está a evolução disso, da formação dos professores, 

já que Vossa Excelência não ia falar do Plano Estadual que veio para cá, do não cumprimento da... 

De não ter encaminhado para cá a proposta que foi tirada pelo Fórum Estadual de Educação, que 

tinham lá mais de 70 entidades representando.  

Enfim, falar um pouco também desta estrutura, por que a Secretaria tem adotado, o Estado, 

pelo menos em algumas propagandas, escola de tempo integral. Como é que decide fazer uma 

escola de tempo integral com as estruturas que nós temos nas escolas hoje, que é falta de quadras, 

não tem biblioteca, que falta nas escolas, falta quadra descoberta, mesmo as que são cobertas, 

daquele jeito, com aquele telhado que chove mais dentro do que fora, que estrutura, qual que é o 

plano da Secretaria com isso? É verdade que tem crise... 

 

O SR. HERMAN JACOBUS CORNELIS VOORWALD – Tem o quê? 

 

O SR. GERALDO CRUZ – PT – Mas também é verdade que não vai parar na crise. 

Porque Vossa Excelência ficou falando da crise, falando, e falou que São Paulo diminuiu, é o 

Estado que mais diminuiu na economia do Brasil. E por que os outros, então, não diminuíram tanto 

quanto São Paulo? Será que os governadores... Parece-me que o senhor levanta aqui uma 

possibilidade de fazer uma crítica da falta de política de investimento do governo, de fomento que o 

governo pudesse criar. Será que isso o senhor também aponta como uma... (Palmas).  



18 

 

 

 

O senhor também concorda que falta uma ação do governo do Estado para enfrentar a crise 

mais firme, com tentativa de iniciativas, de investimentos, de ir buscando investimento, criando 

fomento? Será que a falta de, por exemplo, já que São Paulo vendeu todos os bancos públicos que 

tinha, será que isso também não é um reflexo? Hoje São Paulo não está sentindo, por conta de uma 

política lá atrás, de terceirização, de entregar os bancos públicos, que poderia valer como um 

fomento? 

E eu penso, secretário, que no momento da crise, é verdade que tem a crise, mas é verdade 

também que a gente não pode cruzar os braços. É verdade que pode afetar? Claro que pode, mas 

contas, como diz, aumentam todos os dias. A Sabesp, esse ano, já aumentou a conta de água três 

vezes. E se no salário não vier as correções... Hã? 

 

O SR. – Não tem água. 

 

A SRA. – Energia. 

 

O SR. GERALDO CRUZ – PT – Não, não. Aí eu não vou falar agora da água, eu só estou 

falando que as coisas aumentam para pegar como referência isso, a falta de água já é uma outra 

história. Mas, como ele quer falar da educação.  

Então, secretário, me perdoe, talvez eu não consiga entender como é que é a sua prestação 

de conta, mas eu penso que uma prestação de conta e um balanço poderia apresentar isso, para 

dizer: olha, nós estamos num Estado que tem escola que as quadras estão quebradas há cinco, seis 

anos, e nós não conseguimos fazer; que no teu Estado, que as escolas precisam de reforma e nós não 

estamos fazendo. Nós estamos num Estado que não podemos construir mais escolas. Colocar esse 

quadro para nós aqui, para que a gente possa fazer esse debate com Vossa Excelência.  

Tá bom, está cortando dinheiro na educação, é verdade, nós sentimos isso no orçamento, 

acho que 9%, mas qual o esforço da Secretaria para enfrentar essa crise e não jogar a culpa na crise 

econômica e nos funcionários? Bom, vamos mexer, onde podemos mexer, qual é a alternativa? 

Nesses momentos de crise também precisamos mexer um pouco com a nossa criatividade e buscar 

alternativa para que não seja penalizada, novamente, a educação. Parece-me que do jeito que...  

Têm umas propostas rolando aí que a gente precisava... Por isso que eu queria ouvir isso, 

que vai ficar pior ainda o ensino de São Paulo, talvez no final do ano os exames sejam apresentados 

aí para os alunos e o resultado seja muito ruim, não por conta da greve, mas por conta de não ter 

uma política de recuperação, de buscar... Porque eu não acho que a greve... A greve não atrapalha a 

qualidade de ensino, a greve não atrapalha, a greve só... A greve... Só tinha a reivindicação da greve 
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e era exatamente isso, de melhorar a qualidade de ensino, melhorar as condições de trabalho. Eu 

não vi, em nenhum momento, alguém que tivesse de greve querer... Se quisesse ficar na greve 

porque gostava da greve. Teve a greve porque faltou o diálogo, faltou cumprimento, como já foi 

falado aqui, das leis, dos acordos, essas questões. (Palmas.) 

 

O SR. HERMAN JACOBUS CORNELIS VOORWALD – Deputado, o senhor me 

conhece muito pouco. Deputado, eu estou conversando com o senhor, para de digitar o telefone aí, 

por favor. 

 

O SR. GERALDO CRUZ – PT – Eu estou atendendo aqui, porque eu conheço muito bem 

o senhor. Posso até não ter esse diálogo direto com o senhor, mas eu o conheço muito bem. 

 

O SR. HERMAN JACOBUS CORNELIS VOORWALD – Então... 

 

O SR. GERALDO CRUZ – PT – Só que a política de educação que o senhor defende no 

estado de São Paulo eu, particularmente, discordo dela. 

 

O SR. HERMAN JACOBUS CORNELIS VOORWALD – Eu não perguntei isso. A 

minha fala foi a seguinte, se o senhor me conhece, sabe que eu não faço crítica velada. Se eu tiver 

que dizer, eu digo olhando no olho e na hora e para quem for. Então, eu não fiz crítica a nenhuma 

ação de governo. 

Também, deputado, eu trabalho muito. Não diga que eu cruzo os braços que é uma injustiça 

enorme com esse secretário que trabalha muito, e está fazendo o possível e o impossível para poder 

viabilizar para que as coisas aconteçam. 

 

O SR. GERALDO CRUZ – PT – Eu esperava um relatório desse trabalho muito que o 

senhor faz, aqui, que não houve na sua apresentação, não é isso? 

 

O SR. HERMAN JACOBUS CORNELIS VOORWALD – Exatamente, claro. Não.  

 

O SR. GERALDO CRUZ – PT – Então, o senhor me desculpe, o senhor...  
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O SR. HERMAN JACOBUS CORNELIS VOORWALD – Então, deixa eu falar, 

deputado, o senhor já falou. Só que o senhor não foi à reunião que foi feita na Secretaria, o senhor 

faltou na reunião. 

 

O SR. GERALDO CRUZ – PT – Mas eu estou falando, secretário, que o senhor vem 

prestar conta para a Assembleia Legislativa e não é na Secretaria. 

 

O SR. HERMAN JACOBUS CORNELIS VOORWALD – Essa prestação de contas... 

 

O SR. GERALDO CRUZ – PT – Não, o senhor me desculpa. 

 

O SR. JOÃO PAULO RILLO – PT – Pela ordem, senhora presidente. Pela ordem, senhora 

presidente. 

 

O SR. GERALDO CRUZ – PT – O fato de o senhor ir lá... 

 

O SR. JOÃO PAULO RILLO – PT – Pela ordem! 

 

O SR. GERALDO CRUZ – PT – Eu posso fazer aqui todos esses questionamentos para 

Vossa Excelência e não é só para a Comissão. Nós somos deputados da Casa, queremos saber. Eu 

estou falando aqui de uma coisa que o senhor... Disseram-me aqui, segundo a presidente, foi pedido 

para ampliar a reunião e ela disse: é uma prestação de conta do balanço da Secretaria, que é o que 

fazem todas as Secretarias. 

 

O SR. HERMAN JACOBUS CORNELIS VOORWALD – É isso aí. 

 

O SR. GERALDO CRUZ – PT – Aí, Vossa Excelência fez um relatório da crise e não me 

disse nada do que estava fazendo na Secretaria, como é que foi o resultado. Só isso. (Palmas.) 

 

O SR. HERMAN JACOBUS CORNELIS VOORWALD – Deputado, o relatório está à 

disposição da Comissão, eu entreguei o relatório, deputado. Esse relatório, ele é público e está à 

disposição da Comissão. Os dados da Secretaria são absolutamente públicos e transparentes. Se o 

senhor quer falar da área pedagógica, com o maior prazer. Não é, nunca foi nas audiências públicas 

o foco das reuniões das audiências públicas, o foco sempre foi... 
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O SR. GERALDO CRUZ – PT – Secretário, me desculpe, então vamos acabar com esse 

negócio de prestar contas e o senhor manda um relatório e a gente vai olhar o relatório. 

 

O SR. HERMAN JACOBUS CORNELIS VOORWALD – À disposição, não tem 

problema nenhum. 

 

O SR. GERALDO CRUZ – PT – Eu pensava que o senhor faria uma exposição. 

 

O SR. HERMAN JACOBUS CORNELIS VOORWALD – O mesmo relatório que eu 

entreguei para a Comissão, faço questão de entregar para o senhor também, não tem problema 

nenhum, não há nenhuma questão de não querer entregar o relatório. A minha leitura é de que essa 

reunião aqui é para debater os assuntos que, a princípio, iriam comandar na reunião, e não uma 

entrega formal de relatório, que farei com o maior prazer, deputado. Exatamente o mesmo relatório 

que... 

 

O SR. GERALDO CRUZ – PT – Eu não estou falando de entrega, secretário, desculpa, eu 

não me fiz o senhor entender. Eu não falei de entrega, eu falei que Vossa Excelência... Eu esperava 

uma exposição de motivos de Vossa Excelência, do que você faz na Secretaria, como é que está a 

educação, a política educacional. Vossa Excelência falou só da crise e falou que não tinha dinheiro 

para fazer, e tal, e tal, e etc.. É isso que eu estou dizendo. E aí, nem falou que tinha entregue o 

relatório, o senhor está falando agora do relatório, mas muita gente gostaria aqui de ouvir a política 

educacional que Vossa Excelência está fazendo lá. Eu não disse que o senhor não está trabalhando. 

 

O SR. HERMAN JACOBUS CORNELIS VOORWALD – Com o maior prazer. 

 

O SR. GERALDO CRUZ – PT – Eu não falei isso, que o senhor era preguiçoso, nem nada, 

eu só falei que eu não ouvi de Vossa Excelência, como é costumeiro de todas as Secretarias, o 

senhor vir fazer uma prestação de contas na Casa e fazer uma exposição de motivos: está aqui, 

assim, o quadro é esse, hoje é esse, esse e esse, e tal, para abrir o debate, senão, eu venho aqui... 

Então, eu vim na Comissão errada, na hora errada, no momento errado, porque eu não ouvi nada 

disso do senhor. Só isso, me desculpe. (Palmas.) 

 

O SR. HERMAN JACOBUS CORNELIS VOORWALD – Muito bom. 
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A SRA. PRESIDENTE RITA PASSOS – PSD – Mais algum outro deputado gostaria de 

se manifestar? 

 

O SR. JOÃO PAULO RILLO – PT – Pela ordem, presidente. Eu vou me manifestar 

depois das falas dos professores. Eu gostaria de ouvi-los primeiro, dos educadores aqui, para depois 

me manifestar.  

Aliás, aproveito aqui para registrar os meus protestos, senhora presidente, pela mudança da 

natureza das audiências públicas na presença do secretário. Nós sempre fizemos em auditório que as 

pessoas, os educadores, pudessem ficar sentados, acompanhando o debate. (Palmas.) 

 

A SRA. PRESIDENTE RITA PASSOS – PSD – Pela ordem, senhor deputado, essa não é 

uma audiência pública. 

 

O SR. JOÃO PAULO RILLO – PT – Não, eu vou... A pela... 

 

A SRA. PRESIDENTE RITA PASSOS – PSD – O senhor falou audiência pública. 

 

O SR. JOÃO PAULO RILLO – PT – A “pela ordem” é minha, eu gostaria que a senhora 

me escutasse, eu não terminei a minha ordem. 

 

A SRA. PRESIDENTE RITA PASSOS – PSD – Ah! Não terminou. Com toda a palavra. 

 

O SR. JOÃO PAULO RILLO – PT – Então, primeiro, os meus protestos sobre isso. E 

segundo, o meu protesto e o meu pedido ao secretário que trate com mais delicadeza e 

sensibilidade, tanto os educadores, como os deputados. (Palmas.) 

Vossa Excelência se dirigiu ao deputado Cruz de uma maneira não adequada, sugerindo que 

ele tenha faltado a alguma reunião.  

 

A SRA. PRESIDENTE RITA PASSOS – PSD – É... Deputado. 

 

O SR. JOÃO PAULO RILLO – PT – Eu estou concluindo, senhora deputada. Insinuando 

que ele tenha faltado, como se fosse um aluno da vossa sala de aula: o senhor faltou à aula. 



23 

 

 

 

Primeiro, deputado não falta a atividade nenhuma do governo, deputado falta a atividades da 

Assembleia. (Palmas.)  

Segundo, senhor secretário, se tem alguém que faltou com as suas obrigações constitucionais 

foi Vossa Excelência no semestre passado, que fugiu ao debate com os professores aqui nesta Casa. 

(Palmas.) 

 

A SRA. PRESIDENTE RITA PASSOS – PSD – Bom, primeiramente, eu gostaria de 

informar que aqui não é uma audiência pública, hoje não é audiência pública. O senhor falou que 

nós não colocamos num plenário grande por se tratar de uma audiência pública. Então, talvez o 

senhor não saiba, mas aqui, hoje, não é audiência pública, hoje é uma prestação de contas para a 

Comissão, tá? E nós estamos aqui abertos para escutar todos, o secretário, e já colocamos... 

 

O SR. – Deputada. 

 

A SRA. PRESIDENTE RITA PASSOS – PSD – Eu estou falando, um momentinho. 

 

O SR. – Só pela ordem. 

 

A SRA. PRESIDENTE RITA PASSOS – PSD – E com relação à falta de educação do 

nosso secretário, desculpa, eu acho que vocês viram... Eu não vi em nenhum momento ele faltar 

com a educação, ele foi bem educado, né. (Palmas.) 

 

O SR. GERALDO CRUZ – PT – Pela ordem, deputada. 

 

O SR. CARLOS GIANNAZI – PSOL – Pela ordem, deputada. 

 

O SR. GERALDO CRUZ – PT – Então, pela ordem, para... 

 

A SRA. PRESIDENTE RITA PASSOS – PSD – E com relação... Deixa só eu falar. Gente, 

eu gosto das coisas... 

 

O SR. GERALDO CRUZ – PT – Não, para nós não ficarmos fazendo esse debate... 
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A SRA. PRESIDENTE RITA PASSOS – PSD – Um momento só! Eu gosto das coisas 

certas e eu não tenho nem um lado, nem o outro, eu sou neutra aqui, tá? 

 

O SR. JOÃO PAULO RILLO – PT – A senhora acabou de tomar um lado, presidenta! 

 

A SRA. PRESIDENTE RITA PASSOS – PSD – Eu não vou... Deixa eu falar um pouco. 

 

O SR. JOÃO PAULO RILLO – PT – Presidenta, a senhora acabou de me interpelar e 

questionar a minha posição. A posição é minha. Se eu acho que ele foi mal educado, o problema é 

meu, um direito meu de me manifestar. 

 

A SRA. PRESIDENTE RITA PASSOS – PSD – Tá bom. 

 

O SR. JOÃO PAULO RILLO – PT – A senhora não tem que rebater. 

 

A SRA. PRESIDENTE RITA PASSOS – PSD – Como o senhor está sendo agora. 

 

O SR. JOÃO PAULO RILLO – PT – A senhora não tem que rebater. 

 

A SRA. PRESIDENTE RITA PASSOS – PSD – Como o senhor está sendo agora, como o 

senhor foi na semana passada, nós já estamos habituados com o senhor. 

 

O SR. JOÃO PAULO RILLO – PT – Como eu sou sempre, eu não tenho dobradiça nas 

costas como Vossa Excelência e outros deputados aqui. 

 

A SRA. PRESIDENTE RITA PASSOS – PSD – Está certo, nós já estamos acostumados e 

já sabemos lidar, tá bom?   

Eu gostaria só de falar. Nós vamos abrir agora para as perguntas, as pessoas que estão 

cadastradas, mas dizer apenas, para quem não entendeu, porque meia dúzia de pessoas entenderam 

e os outros entenderam. O secretário fez em junho uma... Chamou a Comissão da Educação, só para 

que todo mundo entenda do que é que ele falou, chamou todas as pessoas, os membros da Comissão 

da Educação, para ir até a Secretaria e ele fez uma explanação. Eu acho que, talvez, ele pudesse ter 

trazido esta hoje, aqui, mas ele apresentou para os deputados.  
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E o deputado Geraldo Cruz não foi porque ele não faz parte dessa Comissão, ele nem soube, 

certo? Então, passando agora... 

 

O SR. GERALDO CRUZ – PT – Senhora presidente. 

 

O SR. CARLOS GIANNAZI – PSOL – Pela ordem, deputada. 

 

O SR. GERALDO CRUZ – PT – Só pela ordem, deputada Rita Passos. Vossa Excelência 

está tentando dar um esclarecimento sobre a posição do secretário. 

 

A SRA. PRESIDENTE RITA PASSOS – PSD – Não, eu só estou querendo explicar para 

as pessoas o que é. 

 

O SR. GERALDO CRUZ – PT – Eu só queria... Eu só queria fazer um pedido para Vossa 

Excelência, ele vem fazer prestação de conta aqui é para a Comissão, ou é para a Assembleia 

Legislativa na Comissão de Educação? 

 

A SRA. PRESIDENTE RITA PASSOS – PSD – Para a Comissão. 

 

O SR. CARLOS GIANNAZI – PSOL – Pela ordem. Pela ordem. 

 

A SRA. PRESIDENTE RITA PASSOS – PSD – Vamos ler? 

 

O SR. GERALDO CRUZ – PT – Para a Assembleia Legislativa...  

 

A SRA. PRESIDENTE RITA PASSOS – PSD – Eu vou ler aqui, tá? 

 

O SR. GERALDO CRUZ – PT – Ele veio fazer audiência na Assembleia, que é da 

Comissão de Educação. 

 

A SRA. PRESIDENTE RITA PASSOS – PSD – Eu vou ler. Vamos ler aqui, tá bom? 

 

O SR. GERALDO CRUZ – PT – Isso, vamos lá, por favor. 
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A SRA. PRESIDENTE RITA PASSOS – PSD – Artigo 52-A – Caberá a cada secretário 

de Estado, semestralmente, comparecer perante a Comissão Permanente da Assembleia Legisla... 

Comissão Permanente... 

 

O SR. GERALDO CRUZ – PT – Isso. 

 

A SRA. PRESIDENTE RITA PASSOS – PSD – ...da Assembleia Legislativa, a que  

estejam afetas as atribuições de sua Pasta para prestação de contas do andamento da gestão, bem 

como demonstrar e avaliar o desenvolvimento de ações, programas e metas da Secretaria 

correspondente.  

 

O SR. GERALDO CRUZ – PT – Pois bem. O que é que eu falei contra isso? Falei 

exatamente isso. Ele vem prestar conta na Assembleia, na Comissão da qual a Pasta dele faz parte. 

 

A SRA. PRESIDENTE RITA PASSOS – PSD – Exatamente. 

 

O SR. GERALDO CRUZ – PT – E é para todos os deputados assistirem, com direito à 

palavra, não é para votar. 

 

A SRA. PRESIDENTE RITA PASSOS – PSD – Todos têm a palavra. 

 

O SR. GERALDO CRUZ – PT – Exatamente isso, concorda? 

 

A SRA. PRESIDENTE RITA PASSOS – PSD – O senhor tem a palavra. 

 

O SR. GERALDO CRUZ – PT – Então, e o que o João Paulo fez a sugestão não é... A 

senhora já foi logo, também, usando a mesma palavra do secretário, que eu faltei em reunião, não 

tem que faltar em reunião.  

 

A SRA. PRESIDENTE RITA PASSOS – PSD – Não, nós não falamos que... 

 

O SR. GERALDO CRUZ – PT – A senhora falou que o João não sabia, que o deputado 

João Paulo não estava sabendo... 
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A SRA. PRESIDENTE RITA PASSOS – PSD – Eu falei que o senhor não sabia. 

 

O SR. GERALDO CRUZ – PT – Não, eu estou, eu sei que foi a Comissão, os deputados 

que foram, eu sabia. Agora, eu esperava que a prestação de conta, repito, fosse feita, como todas, 

aqui na Assembleia Legislativa, que é o lugar público. 

 

A SRA. PRESIDENTE RITA PASSOS – PSD – Está certo. 

 

O SR. GERALDO CRUZ – PT – A Comissão pode ter várias reuniões com o secretário, 

com quem quiser fazer, não tem problema nenhum, mas uma coisa não elimina a outra, conforme 

Vossa Excelência leu aí o parágrafo da nossa Constituição Estadual. (Palmas.) 

 

O SR. CARLOS GIANNAZI – PSOL – Pela ordem, deputada Rita Passos. Só uma 

pergunta, uma dúvida, uma dúvida que eu gostaria de esclarecer. Se essa é uma audiência pública só 

para os deputados, eu não entendo por que é que a Secretaria da Educação mobilizou toda a sua 

burocracia, seus tecnocratas, seus dirigentes, (palmas), que deveriam estar trabalhando nas 

diretorias de ensino, estão hoje aqui acompanhando o secretário. Parece-me que tem muito mais 

gente da Secretaria da Educação do que de outros setores aqui do magistério. Então, me parece que 

é só para... É uma audiência só para a Secretaria, não para as entidades que representam de fato, 

aqui, os servidores da educação.  

 

A SRA. PRESIDENTE RITA PASSOS – PSD – Mais algum deputado gostaria de se 

manifestar, ou eu posso, então, passar... 

 

O SR. HERMAN JACOBUS CORNELIS VOORWALD – Rita, posso fazer um 

comentário? 

 

A SRA. PRESIDENTE RITA PASSOS – PSD – Passando, então, a palavra. 

 

O SR. HERMAN JACOBUS CORNELIS VOORWALD – Deputado, eu não quis lhe 

ofender, em hipótese alguma. Se o senhor se sentiu ofendido, talvez seja a maneira de eu me 

manifestar. As rotinas das audiências anteriores, da gestão anterior, elas eram mais ou menos essa 

rotina que eu... Eu vim da mesma maneira que eu vim nas anteriores. Era uma fala geral, depois 

vinham as questões, e as questões eu anotava, e no final eu me manifestava sobre as questões todas. 
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Não era rotina dar apresentação via PowerPoint das ações da Secretaria. Faço com o maior prazer, 

isso está pronto. É que eu vim para uma rotina, que foi imposta durante quatro anos, de uma fala 

geral, seguida da manifestação dos senhores deputados e depois da plenária. E essa fala da plenária, 

depois, ensejava do secretário respostas administrativas, pedagógicas, tal. 

Então, não entenda que eu vim aqui e desrespeitei no que diz respeito a não apresentar as 

questões da Secretaria. Eu vim, como eu vim nas outras. De novo, uma fala geral e, em função das 

colocações, a minha manifestação. O que eu já pedi para fazer é para entregar... E eu também fazia 

o seguinte, eu entregava um relatório daquilo que eu julgava que deveria ser entregue. Então, 

entenda que agora, se esse for o procedimento na nova legislatura, a segunda vinda minha nesse ano 

aqui terá uma apresentação com PowerPoint, com data show, se este for o entendimento. 

Por isso que, antes da audiência, foi feita uma reunião na Secretaria para que eu pudesse 

apresentar para os membros da Comissão da Educação e Cultura as ações da Secretaria. 

 

O SR. GERALDO CRUZ – PT – Secretário, me perdoe, Vossa Excelência é muito 

inteligente e não foi isso que eu falei, não pedi PowerPoint, não pedi nada. Eu falei de exemplo. Eu 

pedi uma prestação de conta, que Vossa Excelência fizesse. 

 

O SR. HERMAN JACOBUS CORNELIS VOORWALD – Eu sei, deputado. 

 

O SR. GERALDO CRUZ – PT – Se ela vem em transparência, se vem num documento, 

mas que Vossa Excelência falasse aqui da política de educação. Se puder voltar as outras vezes, que 

eu participei já no outro mandato de outras prestações de conta, foi diferente como Vossa 

Excelência fez aqui, não foi igual a hoje. Perdoe-me, mas eu não estou aqui querendo fazer esse 

debate com o senhor, mas faltou muita coisa hoje numa prestação de conta.  

Ainda bem que a deputada, presidenta desta Comissão, leu a Constituição para ver que eu 

não estou errado. Obrigado. (Palmas.) 

 

A SRA. PRESIDENTE RITA PASSOS – PSD – Eu vou passar, então, para a primeira... 

Nós colocamos, têm duas pessoas inscritas, não é? Que é a presidente da Apeoesp, Maria Izabel 

Azevedo Noronha. Por favor. (Palmas.) 

 

A SRA. MARIA IZABEL AZEVEDO NORONHA – Bem, antes de mais nada, eu 

gostaria de cumprimentá-la, senhora deputada, presidenta desta Comissão. Senhor secretário da 

educação, os deputados presentes. E dizer algumas coisas, eu acho que elas são importantes, e que 
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eu acho que deveria ser tocada com mais profundidade, secretário. E eu me refiro, sim, ao reajuste 

salarial, que os professores aqui, de uma forma contundente, foram à greve de 92 dias e ficaram o 

tempo todo sendo chamados de inconsequentes porque estavam fazendo uma greve que não era 

oportuna, não era verdadeira, porque 1º de julho ia ter o reajuste salarial. E cadê o reajuste salarial? 

(Palmas.) 

Era exatamente o que nós falávamos na mesa de negociação. Foi zero. E aí, secretário, eu 

quero fazer, sim, um debate, eu acho que a crise, ela tem que ser entendida do tamanho que ela tem 

que ser entendida, está certo? Só que eu acho interessante que em determinados momentos, a crise é 

do Brasil; em outros momentos, aí se atrela à crise mundial. A crise é de um determinado partido 

que governa o Brasil; e em outros momentos, a crise é mundial. Então, é muito importante a gente 

ver essa flexibilidade que se tem quanto à análise da crise, e que ela tem que ser entendida com a 

profundidade, sim, que foi dito aqui, e não com os movimentos aí, que fica mudando toda hora. 

Outra questão, secretário, é o seguinte: nós debatemos, eu vou usar o termo diuturnamente, 

como debatemos o salário, mas também, a questão da categoria “O”, que era uma questão... Pelo 

amor de Deus, hein? Inaceitável essa forma de contratação. E até agora não ter resolvido. Poxa! Nós 

estávamos numa reunião e vazou da reunião que essa questão era resolvida e até agora nada. Vocês 

receberam? Alguns dos deputados receberam um projeto de lei, uma linha disto? Nada, não temos 

nada. 

A outra questão, com relação às salas superlotadas. Secretário, não adianta o senhor falar 

para criar o GT. A gente pode até criar o GT, mas o senhor precisa querer receber a gente. O senhor 

não nos recebe! (Palmas). Quantas vezes eu pedi audiência pública, para debater o quê? Para 

debater a reposição, para debater exatamente a superlotação de salas de aula, mas o senhor não 

recebe.  

E quando muito, secretário, em questões importantíssimas, que é uma liminar do Supremo 

Tribunal Federal, que foi, sim, conquistada, e aí, o que acontece? Manda a secretária avisar. Não é 

ele que fala comigo, é a secretária que fala comigo. Esse é o respeito que ele tem com uma 

categoria, com a representante de uma categoria. Eu fui avisada por uma secretária, com o primeiro 

pagamento, e hoje com a secretária do chefe de gabinete, Padula, que o outro vai ser dia 31. Quer 

dizer, é um negócio difícil.  

Então, uma relação, que eu quero dizer para o senhor que na outra gestão a gente tinha uma 

outra relação, essa relação está muito ruim. Eu acho que tem que melhorar. Piorou. Então, eu acho 

que a gente tem que fazer, também, este debate de como a gente pode convencer, senão não vai 

convencer. O que vai acontecer é que eu tenho já marcada uma assembleia para o dia 25 de 

setembro, porque a gente tem dois lados descontentes. Quais? O que fez a greve e que está com zero 
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de reajuste e quem não fez a greve está dizendo: acho que nós erramos e deveríamos ter feito a 

greve. Olha só! É muito perigoso isso. (Palmas.) 

Eu acho que a gente tem que abrir uma mesa de negociação. Porque ninguém gosta de fazer 

greve, secretário. É dolorido, para quem coordena e para quem faz e para quem sofre os efeitos da 

greve, claro que é. Quem vai dizer que é bom? Não é, não é bom, o senhor sabe disso, se recebeu lá 

nós três vezes, em três meses de greve, três vezes, então, mas a gente, enfim, tivemos que amarrar 

uma das últimas vezes, cinco, seis valorosos companheiros, para ser atendido. É muito difícil. 

A questão referente ao ensino médio, secretário, é urgentíssima, abrir um debate desde já. O 

senhor colocou na “Folha de São Paulo” de domingo que vai debater, mas não é intranet, né? Vai 

ser corpo a corpo, tipo, nós vamos fazer um debate mesmo, nas escolas públicas do estado de São 

Paulo, porque a julgar o que eu entendi da primeira entrevista que o senhor deu, eu me preocupo, 

porque eu acho que todo mundo não está contente com a identidade... A falta de identidade que o 

ensino médio tem, mas também, não é qualquer mudança de ensino médio que poder vir. Então, eu 

acho que nós queremos e tem a ver. 

E a terceira chamada do concurso PEB II, que é uma questão que está sendo colocada aí pela 

rede, confirmar se, de fato, haverá chamada agora para o segundo semestre com posse para o ano 

que vem, porque foi isso mais ou menos o que foi conversado. A evolução funcional pela via 

acadêmica, que não está funcionando, está parada nas diretorias de ensino, e as aposentadorias 

também.  

E, só para fechar, a questão referente ao Plano Estadual da Educação, que tramitam nesta 

Casa três projetos de lei, não é? Tem um do Fórum Estadual da Educação, não sei por que é que a 

Secretaria teria que ter um outro, porque este de 75 entidades presentes, participou, inclusive, a 

Secretaria da Educação, mas ela fez um outro, retirando avanços que a gente poderia ter aí no Plano 

Estadual da Educação. 

E, por último, a falta de água nas escolas. Não dá mais para tapar o sol com a peneira, acho 

que tem urgência em pensar sim. Eu não acho, nunca fui... Sempre fui formada na minha casa que a 

questão da água, ela não é para ser desperdiçada, mas, eu acredito que, em um momento de 

racionamento, não pode, se tem dois lugares que não pode faltar água são as... Para ninguém pode 

faltar, mas nas escolas e nos hospitais não pode faltar, porque como é que nós vamos dar aula de 

higiene para o menino, ir lá lavar a mão, e faltar água? Usou o banheiro, não dá descarga? E pode 

tornar uma coisa de saúde pública na própria escola. 

Então, secretário, essas são as questões que eu tenho para colocar. E quero dizer com relação 

também à retirada do bônus, que chegou isso na nossa mão, a gente não está inventando, isso aí 

chegou na nossa mão, que é a possibilidade de retirar, não o bônus, a licença prêmio de todos os 
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professores, aliás, de todo o funcionalismo público. Quer dizer, nós não queremos perder direitos, 

tá? Nós queremos garantir os nossos direitos e avançar. Agora, se isso não é verdade, então, torne 

uma nota pública que não é verdade. Agora, isso chegou, para a Apeoesp me chegou, para outras 

entidades. Nós tivemos coragem e colocamos a público. Está aí e está explicado, agora, nós 

queremos saber até que ponto nós podemos avançar nessas questões todas. 

Com isso, secretário, eu quero dizer o seguinte: eu acho que a melhor resposta e a melhor 

forma de avançar sempre tem que ser, seja de que forma for, mas é abrir para o permanente diálogo, 

eu acho isso muito importante. Nós tivemos avanços importantíssimos. Eu acho que o senhor não 

pode perder a oportunidade de fazer isso. E quero dizer, é urgente o nosso reajuste salarial, porque 

ninguém compra mais nada com o que comprou. Outras categorias tiveram 8,5%, pelo menos. Nós 

o quê? Zero de reajuste. Então, por favor, sabe? Nós queremos aí a nossa recomposição salarial e o 

nosso reajuste. Muito obrigada. (Palmas.) 

 

A SRA. PRESIDENTE RITA PASSOS – PSD – Eu vou passar agora para o secretário 

fazer as suas considerações do que foi apresentado. 

 

A SRA. – (Ininteligível). 

 

A SRA. PRESIDENTE RITA PASSOS – PSD – As duas primeiro e depois ele responde 

de uma vez? Pode ser então. O senhor quer responder já ou... Olha, eu estava procurando, até para 

ver o tempo, para seguir o regimento, o que nós encontramos aqui é apenas a convocação e do 

comparecimento dos secretários de estado nas Comissões. Aqui diz, com relação ao deputado, tem 

15 minutos. Manifestantes não têm, não é colocado aqui. Vamos colocar 15 minutos também, igual 

ao deputado.  

Então, agora vai falar a segunda, é a Ângela Meyer, presidente da União Paulista dos 

Estudantes Secundaristas. 

 

A SRA. ÂNGELA MEYER – Eu queria primeiro saudar a todos, em nome da deputada 

aqui, presidente da Comissão, a Rita Passos, e em nome do secretário estadual de educação, o 

Herman. E também eu queria saudar a todos os presentes aqui, que são lutadores do movimento 

educacional, incessantemente, certo? Tanto é que o que é que a gente... A gente estava aqui, 

inclusive, no começo, debatendo a questão do espaço onde seria realizada a reunião, será que a 

gente ia mudar de sala? Mas eu acho que esse daqui é um perfeito retrato do que é uma sala de uma 
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escola pública hoje em dia no estado de São Paulo, certo? (Palmas). Eu acho que mostra mais uma 

vez qual que é a prioridade que a gente tem com o debate da educação paulista.  

É claro que hoje é dia de o secretário vir aqui fazer a prestação de contas para a Comissão da 

Educação e Cultura, mas é claro que todo movimento educacional e todos os cidadãos paulistas que 

se sentirem à vontade e que quiserem estar aqui para poder acompanhar esse debate tão importante, 

têm que estar. E é por isso que a gente precisa ter um espaço suficientemente grande para poder 

fazer com que todos estejam acomodados, porque a gente já passa muito sufoco dentro das salas de 

aulas, tanto os professores, quanto os estudantes. Eu acho que a gente não precisava ver isso se 

repetindo aqui, dentro da Assembleia Legislativa, justamente onde dizem que não existem todos os 

problemas da educação enquanto a gente faz um contraponto disto, certo? 

Enfim, eu queria me apresentar, eu sou Ângela Meyer, eu sou presidenta da União Paulista 

dos Estudantes Secundaristas, certo? E aí, primeiro, eu queria falar sobre a realidade da educação do 

estado de São Paulo, certo? Eu acho que a gente está aqui hoje fazendo a prestação de contas do que 

é que está acontecendo dentro da Secretaria Estadual da Educação e a gente precisa ver quais são os 

impactos que isso está tendo para a qualidade da educação paulista, certo? 

O secretário disse aqui sobre a crise financeira que o estado de São Paulo vive, e etc., e está 

pontuando isso como um grande problema. Agora, eu acho que, se for isso, nós vivemos uma crise 

no estado de São Paulo há mais de 20 anos, porque faz mais de 20 anos que a educação pública do 

estado de São Paulo vem sendo sucateada, certo?  

E aí, eu queria atentar a minha fala para algumas coisas, secretário, por exemplo, para a 

questão da merenda escolar hoje em dia, certo? Que muitas escolas que têm período noturno não 

têm, e são os estudantes que são mais afetados, porque passam o dia inteiro trabalhando, têm que 

pagar a passagem para poder chegar na escola, quando chega na escola, ou não consegue entrar 

porque chega 15, 20 minutos atrasado por causa que é o tempo de ele chegar do trabalho, ou senão, 

quando chega na escola, não dá tempo de comer a merenda porque ela começa a ser servida mais ou 

menos dez para as sete, e aí sete e dez acabou e o estudante entrou na escola e não tem como.  

Se a gente está querendo se preocupar com a questão da evasão escolar, igual a gente 

pontuou dentro do Plano Estadual de Educação, e isso está mais ressaltado no período noturno, nós 

precisamos saber quais são os problemas que hoje existem e isso é um grande problema na 

educação pública no estado de São Paulo.     

Para além disso, eu queria atentar, nós estamos dentro da Comissão de Educação, então, eu 

acho importante a gente falar a respeito disso também, da questão da democratização das 

universidades públicas hoje do estado de São Paulo, certo? A gente tem as escolas estaduais 

públicas e as universidades estaduais públicas. As universidades estaduais públicas são instituições 
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de excelência no nosso país, inclusive, de referência mundial – por exemplo, a Unicamp, que 

produz 2,5% da pesquisa mundial científica, certo? E, enquanto isso, nas escolas públicas nós não 

temos água, não temos professor, não temos uma quadra para poder colocar em prática tudo o que 

está dentro da apostila, do caderno do aluno. Não temos um laboratório, por exemplo, secretário, 

para poder colocar em prática o que está lá dentro do caderno do aluno. O professor de ciências, por 

exemplo, ou de biologia, chega na escola e tem que desenhar um átomo na lousa para conseguir 

fazer com que a gente tente entender o que é uma aula, entendeu? Eu acho que isso é inadmissível, 

a gente precisa conseguir trazer a prática também para dentro das nossas escolas estaduais, que hoje 

em dia não existe. 

Por último, queria falar também da questão da reformulação do ensino médio. O senhor 

lançou um artigo no último final de semana e a gente queria muito acompanhar esse debate a 

respeito da reformulação do ensino médio, para que ele esteja nos padrões que os estudantes 

paulistas precisam e que os professores do estado de São Paulo também querem e também anseiam.  

Se hoje em dia a gente não tem bons resultados da escola, com certeza, a culpa disso não 

vem dos professores, que eles são os mais esforçados, quem preparam todas as aulas, corrigem 

todas as provas, mesmo não tendo dedicação exclusiva, mesmo tendo que ficar dando aula das sete 

da manhã às 11 horas da noite, corrigir prova no final de semana, a gente sabe como é esse 

cotidiano difícil.   

E aí, eu acho que a Bebel falou aqui muito bem da greve – também, ela é presidente da 

Apeoesp, né – mas, assim, eu queria ressaltar o que é a valorização dos professores hoje no estado 

de São Paulo. A gente passou três meses em greve no estado de São Paulo e a gente não conseguiu 

avançar nada. Era uma greve que pedia reajusta salarial, mas era uma greve que ia para além disso, 

que ia pautar a questão das superlotações das aulas, que tiveram mais três mil salas de aula que 

foram fechadas no começo do ano e eu, pelo menos, não consegui ouvir o senhor citar isso aqui, 

certo? 

E para além disso, a gente está falando também da segurança pública nas escolas, certo? 

Porque hoje em dia a gente vê, secretário, a gente viu, no final de maio, uma estudante sendo 

estuprada dentro de uma escola de Osasco e em menos de um mês depois uma estudante foi 

estuprada em São Bernardo do Campo, isso dentro das unidades escolares, a gente precisa debater 

isso.  

Para além disso, eu queria salientar a importância do Plano Estadual de Educação, gente. 

Nós não podemos tocar um Plano Estadual de Educação que vai trazer metas de dez anos para o 

estado de São Paulo, que vão ser aplicadas durante dez anos pelo estado de São Paulo, a gente não 

vai conseguir debater ele em uma audiência pública aqui na Assembleia Legislativa. Não vamos. 
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(Palmas). Nós precisamos conseguir sanar todas as novas dúvidas, precisamos conseguir sanar todo 

o debate a respeito disso.  

A gente vem perdendo nas Câmaras Municipais de todo o estado de São Paulo e do Brasil 

inteiro a questão de gênero, do debate de gênero dentro das escolas. Mas queria aqui salientar com a 

presença do senhor, secretário, a importância disso. No semestre passado, dois estudantes foram 

suspensos numa escola de São José do Rio Preto porque eles estavam se beijando, porque eles eram 

um casal gay se beijando dentro da escola. Isso não acontece com os casais heterossexuais dentro 

das escolas.  

É esse o debate que a gente precisa fazer. Quando a gente vai falar sobre a questão do debate 

de gênero, é conseguir criar na cabeça de toda a sociedade paulista a consciência de que a gente não 

precisa ter preconceito. Quando a gente vai falar da educação pública paulista, nós não estamos 

vindo aqui fazer um discurso politiqueiro e etc., nós estamos falando aqui sobre o que é a realidade 

da escola no estado de São Paulo hoje em dia. 

E não precisa ir muito longe, o senhor pode vir aqui mesmo, próximo à Secretaria da 

Educação, onde inclusive já funcionou a Escola Caetano de Campos, por exemplo, ali da 

Consolação, que foi uma escola que eu estudei e a gente não tinha professor, a gente entrava na 

escola às sete horas da manhã, as sete e cinquenta a gente saía porque não tinha mais professor e 

ficava com presença nas aulas de todo o dia, entendeu?  

Eu acho que isso. Se nós estamos dizendo que nós precisamos melhorar a educação do 

estado de São Paulo e que a gente está aqui fazendo essa prestação... Que o senhor está aqui 

fazendo essa prestação de contas para a gente, eu acho que a gente precisa conseguir esclarecer, 

realmente, quais são os problemas e entender quais são as atitudes que a Secretaria Estadual da 

Educação vem tomando para conseguir solucioná-los, certo? 

A Leci pontuou a questão da lei que discute as matrizes africanas dentro das escolas, isso 

não é brincadeira. A Apeoesp fez uma pesquisa em 2013, onde eles conseguiram diagnosticar que 

cerca de 800 mil estudantes já sofreram algum tipo de agressão dentro da escola. E não é só 

agressão física, é agressão por preconceito, por causa de cor, por causa de raça, por causa de gênero, 

por causa de tudo. E é disso que nós estamos falando e é uma escola sem preconceitos que a gente 

precisa ter para conseguir formar o estado de São Paulo, que cada vez consiga se desenvolver mais, 

certo? Obrigada. (Palmas.) 

 

A SRA. PRESIDENTE RITA PASSOS – PSD – Com a palavra, então, o secretário. 
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O SR. HERMAN JACOBUS CORNELIS VOORWALD – Bom, Maria Izabel, reajuste 

salarial eu respondi para o deputado Geraldo, então... Não, foi para o Giannazi. Depende, agora, de 

uma ação do núcleo econômico do governo de se manifestar e autorizar o governador a se 

manifestar. A Secretaria está trabalhando junto, mas, enfim, a proposta, ela já saiu da Secretaria há 

tempos. A categoria “O”, a mesma fala que eu havia feito para o deputado Giannazi, as duas leis 

estão na Casa Civil. 

Sala superlotada. Nós combinamos de que haveria, por parte da Apeoesp, a indicação para a 

Secretaria das salas superlotadas, e aí vale para a Ângela também. Eu gostaria de saber qual escola, 

qual sala. Porque a Secretaria tem uma... (Manifestações da plateia). Não, não adianta vaiar, é o 

seguinte: a Secretaria, ela autorizou a abertura de sala e atribuição de aula se o módulo for 

ultrapassado. Ultrapassou o módulo, existe uma autorização expressa do secretário, a Maria Izabel 

sabe disso, nós conversamos sobre isso, de que basta informar qual é a escola, qual é a sala, eu vou 

atrás, se houve alunos acima do módulo, tem autorização de abertura de sala e atribuição de aula. 

Módulo é por resolução, 30 dos anos iniciais de 1ª a 5ª, 35, de 6ª a 9ª e 40 no ensino médio. 

Esse é o módulo. Ultrapassou o módulo... Ultrapassou o módulo, a Secretaria já se manifestou 

dizendo que basta informar qual é a escola. Eu quero saber qual é a escola, qual é a sala. Não 

adianta jogar no ar, eu quero que aponte para que eu possa, se for necessário, viabilizar a correção.  

Reposição. Existe uma instrução, a Apeoesp sabe disso também, existe uma instrução que 

disciplina a questão da reposição. A reposição passa, primeiro, pelo Conselho de Escola, pela 

homologação do supervisor da escola e depois pela diretoria de ensino, esse é o procedimento. A 

Secretaria não está impedindo absolutamente nada, existe uma instrução publicada no “Diário 

Oficial” que disciplina a matéria, basta seguir a instrução. Basta seguir a instrução. Eu não sei por 

que...  

 

O SR. – Secretário, mas e se não serve? 

 

O SR. HERMAN JACOBUS CORNELIS VOORWALD – Eu não sei por que o debate 

da reposição. O Conselho... Mais democrático, impossível, o Conselho de Escola, ele aprovou, 

passa pelo supervisor da escola que homologa, passa pela diretoria de ensino, que referenda, 

reposição autorizada, pagamento realiza, mas é na reposição. Não há nenhum impeditivo do 

secretário, pelo contrário, eu acho que é uma dinâmica da escola, é uma dinâmica da diretoria de 

ensino. Eu quero saber o que está acontecendo. 

Bom, a liminar do Supremo Tribunal é importante. Às vezes vocês não conhecem a 

dinâmica: tudo que é da área judicial não vem para a Secretaria, vai para a Procuradoria Geral do 
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Estado. Eu não posso me manifestar, a manifestação é oficial da PGE. Não adianta a Maria Izabel 

vir conversar comigo, a Apeoesp sentar na minha frente, ficar um mês parado querendo saber qual é 

a decisão do secretário, porque o secretário, ele se baseia no parecer da Procuradoria Geral do 

Estado. O secretário não pode se manifestar, a manifestação oficial é da PGE.  

Assim como pagamento não é da Educação, o pagamento é da Fazenda. Uma vez orientada 

pela PGE, a Secretaria, uma vez autorizada, a Secretaria roda, passa para a Fazenda, que viabiliza o 

pagamento. Então, o parecer que vier, eu preciso que a PGE transforme aquilo num orientação para 

a Secretaria da Educação, Maria Izabel. Não foi desinteresse em me manifestar, é que eu não posso 

me manifestar. Quem se manifesta oficialmente é um outro órgão do Estado, que é a Procuradoria 

Geral do Estado. 

 

A SRA. MARIA IZABEL AZEVEDO NORONHA – (Fora do microfone). O senhor se 

manifestou pela secretária.  

 

O SR. HERMAN JACOBUS CORNELIS VOORWALD – Não, Maria Izabel, a 

secretária não manifestou nada. A orientação... A única coisa que o chefe de gabinete fez hoje de 

manhã, ao meu pedido, uma vez informado pela Fazenda, foi dizer que será pago no dia 31. O chefe 

de gabinete informou a Apeoesp de que será no dia 31. É a rotina, ué! Está errado isso? 

Bom, Maria Izabel, eu tenho os dados lá, vocês foram recebidos oito vezes, você fala em três 

vezes aqui. É complicado. Foram oito vezes, Maria Izabel, foram oito vezes. Eu nunca deixei de 

receber, vocês sabem disso. A minha porta é aberta. Não há uma pessoa aqui que peça uma agenda 

e que não seja recebido. Eu converso com as pessoas em qualquer lugar, sobre qualquer assunto. 

Então, não foram três vezes, foram oito vezes. 

Ensino médio. Eu não queria abrir a pauta do Plano Estadual, porque isso será matéria de 

uma audiência pública específica aqui. Agora, é importante esclarecer o seguinte para os senhores e 

para as senhoras e para os senhores deputados: a Secretaria da Educação não mexeu no documento 

do fórum, não tirou absolutamente nada. As vinte metas nacionais do Plano Nacional da Educação, 

que foram trabalhadas pelo fórum, vieram para a Secretaria. Existe todo um procedimento, que os 

senhores sabem qual é o procedimento, depois há uma consulta pública. Essa consulta pública, ela 

demandou aí mais de dez mil retornos dos profissionais da rede. Esse material foi sistematizado. A 

única diferença entre o que a Secretaria encaminhou foram as três metas a mais que a Secretaria 

encaminhou. 

 

O SR. – (ininteligível) não é democrático. 
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O SR. HERMAN JACOBUS CORNELIS VOORWALD – Não é democrático discutir... 

Não é democrático discutir qualidade de educação? Não é democrático discutir qualidade de 

educação? Se a pauta aqui... (Manifestações da plateia). Eu estou falando, por favor. Por favor, eu 

gostaria de concluir, eu gostaria de concluir. Eu vou ouvir e vou me manifestar sempre que vocês 

forem perguntar, mas deixa eu concluir o raciocínio, por favor. Se a pauta é o ensino médio, que 

não é a pauta do estado de São Paulo, é uma pauta nacional, a Secretaria da Educação abriu a 

possibilidade da discussão. A Secretaria da Educação abriu a possibilidade da discussão.  

Eu não sei se existem servidores do QAE, ou do QSE presentes aqui , mas a Secretaria da 

Educação, na meta que ela coloca a mais, viabiliza a possibilidade de uma formação para essas 

pessoas que não têm a possibilidade de formação porque existe uma carreira. E plano nenhum 

apontava isso, nenhuma das 20 metas apontava isso, nenhuma das 20 metas apontava a discussão 

por si só da educação.  

Por que discutir a municipalização? Não é bom que os senhores deputados escutem se o 

Município tem melhor condição de dar uma educação para as crianças de 1ª a 5ª do que o Estado? 

Não é importante essa discussão aqui na Assembleia Legislativa? Onde estava isso no Plano? 

Aqueles que defendem a educação, que construíram o Plano através do Fórum, onde que eles 

colocaram a discussão do 1º ao 5º, que é a criança que mora no Município e que tem que ser 

alfabetizada, que o Estado está longe e que o Município está perto, que a cobrança tem que ser no 

Município? Onde estava isso? Não estava. 

Quem colocou qualidade no Plano, quem colocou discussão de mérito no Plano para poder 

gerar exatamente na Assembleia Legislativa o que está gerando aqui, debates públicos para 

aprofundar? Foi a Secretaria do Estado da Educação. E fez para que houvesse essa possibilidade, 

caso contrário, seriam as 20 metas que, por si só, não estão discutindo. Aí, deputado Geraldo, essa é 

a minha fala. É isso que eu sei que aconteceria, por isso que eu não fiz uma exposição detalhada no 

começo.  

Do 1º ao 5º ano, nós temos que discutir o que é melhor para a criança. O que é melhor para a 

criança do 1º ao 5º ano? Por que não discutir se através de uma formação num prazo de dez anos, se 

nós prepararmos os municípios, viabilizarmos aqui essa preparação, ela possa garantir para essa 

criança uma melhor formação, por que não discutir a matéria? Por que não discutir o ensino médio? 

Se os indicadores do ensino médio são pífios, vocês mesmos, a Ângela mesmo aqui criticou a 

qualidade do ensino médio, e tem que discutir sim, porque tem o direito de discutir. Eles têm o 

direito de dizer aqui se as 13 disciplinas, dadas em 50 minutos, os quais de aula mesmo têm 30, 

quando falta professor – e não é só a falta “de”, mas é “do”, porque há um excesso de faltas de 
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professores, por uma série de razões que, depois, talvez, valesse até a pena uma discussão a parte 

disso – isso vocês têm o direito de discutir. Não tivesse no Plano, vocês, estudantes, não 

discutiriam, não teriam nem a chance de se manifestar. O que a Secretaria fez foi a possibilidade 

desse Estado discutir de 1º ao 5º, discutir ensino médio e de discutir formação de professores e de 

servidores. Isso eu acho que é digno. Eu acho que o que será discutido no Plano é exatamente a 

essência da qualidade da educação no estado de São Paulo. Então, eu fiz com o maior prazer, 

colocar mais três metas para que a comunidade e a Casa pudessem discutir. 

Concurso PEB II, a Maria Izabel já se manifestou. Plano Estadual de Educação, eu também 

não preciso me manifestar mais. Bom, merenda. Eu não entendi a questão da merenda, mas eu acho 

que é questão de horário, não é, Ângela? É a escola. São cinco mil e quatrocentas escolas, é uma 

dinâmica da unidade escolar. Eu acho que essa ação, ela tem que ser trabalhada internamente na 

unidade escolar. Não adianta o secretário, aqui em São Paulo, ele tomar uma decisão, vocês é que 

têm que trabalhar internamente na escola. Na próxima reunião minha com os dirigentes, eu vou 

tocar nesse assunto, eu até deixei anotado aqui. 

Democratização nas unidades estaduais públicas, eu acho que é uma matéria importante. 

Ângela, não tem jeito de colocar policial dentro da escola, eu sou contra, eu sou contra. Eu acho que 

nós temos que discutir... 

 

O SR. CARLOS GIANNAZI – PSOL – Tem que contratar funcionários, inspetores de 

alunos, tem que aumentar o quadro. 

 

O SR. HERMAN JACOBUS CORNELIS VOORWALD – Eles não vão resolver a 

questão da violência. 

 

O SR. CARLOS GIANNAZI – PSOL – Hã? 

 

O SR. HERMAN JACOBUS CORNELIS VOORWALD – Não vão resolver. O deputado 

Giannazi fala na questão de funcionários. Eu posso colocar quantos funcionários for, a questão não 

é essa. A questão é: quais políticas públicas têm que estar junto com a educação para viabilizar tudo 

aquilo que hoje a educação demanda. Essa é a discussão, é isso que eu queria discutir. Sentar numa 

mesa e dizer o seguinte: eu preciso de gente da área da saúde para me ajudar, porque eu tenho 

problema de saúde.  

Eu tenho hoje a necessidade de ter profissionais específicos, só que eu não consigo, porque 

eu não tenho cargo, eu não posso contratar via concurso público. Então, tem que ter uma política 
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pública de saúde. Eu tenho que ter uma política pública de desenvolvimento social. Quantas 

crianças do noturno, jovens, estão saindo para trabalhar e eu não consigo segurar porque eu não 

tenho uma política de desenvolvimento social que viabilize um amparo à família, política de 

segurança.  

A educação hoje demanda parcerias públicas em áreas das quais a educação, primeiro, não 

domina, segundo, não tem amparo legal para fazer e, terceiro, não é o negócio dela. Então, a 

discussão que deveria ser não é, simplesmente, botar policial na porta da escola, é discutir política 

pública que auxilie a educação na formação e no aprendizado das crianças. É isso. Obrigado. 

(Palmas.) 

 

O SR. JOÃO PAULO RILLO – PT – Pela ordem. 

 

A SRA. PRESIDENTE RITA PASSOS – PSD – Mais algum deputado gostaria de se 

manifestar? 

 

O SR. JOÃO PAULO RILLO – PT – Eu gostaria, senhora presidente. 

 

A SRA. PRESIDENTE RITA PASSOS – PSD – Pela ordem, o deputado João Paulo Rillo.  

 

O SR. JOÃO PAULO RILLO – PT – Vamos lá. Bom, secretário, eu gostaria de tentar 

pactuar, se possível, aqui com o senhor um pouco a metodologia da discussão do Plano Estadual de 

Educação. Quero dizer que eu concordo com muitas falas que me antecederam aqui, especialmente 

a fala da Bebel, a fala da Ângela, presidente da gloriosa União Paulista de Estudantes Secundaristas.  

Aliás, secretário, para mim a fala da Ângela é um momento em que a estudante ensina ao 

mestre. Porque a gente poderia muito bem terminar a audiência pública com a fala da Ângela, todo 

mundo pactuar aqui e o senhor falar assim: eu vou lutar sinceramente, Ângela, para seguir a 

orientação de uma estudante que representa todos os estudantes no estado de São Paulo, tamanha a 

profundidade da fala dela, tamanha a possibilidade que tem o aluno da escola pública. Ela 

(ininteligível) escola pública, a aula que ela deu para o senhor, para mim, para um monte de gente 

aqui. Uma coisa muito importante a ser notada.  

E secretário, há alguns anos eu convivo com o senhor aqui, ora como membro da Comissão, 

ora como presidente da Comissão, e é nesse sentido que eu quis dizer que toda audiência que nós 

fizemos, ela foi numa outra sala, para que as pessoas pudessem ficar sentadas, era só isso. Não se 
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trata de regimentalismo, de lei, trata-se de habilidade, de sensibilidade democrática, entendeu? De 

habito democrático. Trata-se disso. Era simples, uma questão tão simples.  

Tem um monte de auditório aqui, podia ser trocado, e tal, e todo mundo aqui estar sentado, 

aqueles que são da burocracia da Secretaria, que chegaram mais cedo e ocuparam os lugares, como 

aqueles que estão em pé, que não puderam chegar e ocupar os lugares aqui. É legítimo. É legítimo 

todos virem participar aqui. Tem professor e também a burocracia. É importante que o senhor foi 

aplaudido de maneira efusiva por gente que, talvez, tenha uma visão da educação paulista que não é 

a nossa, a visão real da educação paulista é outra. (Palmas.)  

Quando o senhor fala que o senhor trabalha muito, eu queria dizer que sempre eu achei a 

fala do senhor muito sincera, sempre, muito sincera. Mas, sempre achei também uma coisa, a sua 

sinceridade, a sua força de trabalho, a sua biografia está legitimando um governo que massacra 

alunos e professores. (Palmas). É o que está acontecendo. 

Porque eu não compreendo. Eu admiro muita gente que não deu certo em governo, que foi 

secretário e rompeu com o prefeito, com o governador, com o presidente da República, e manteve a 

sua integridade e a sua luta e a sua história, acumulou, foi convidado, falou: tenho a oportunidade, 

eu vou fazer aquilo que estava na minha cabeça. De repente o governo começava a boicotá-lo, sabe 

o que ele fazia? Falava: não, não vou emprestar, não vou deixar a minha história legitimar esse 

massacre, essa fraude. A tua história, secretário, está legitimando uma fraude no estado de São 

Paulo. A educação aqui é uma fraude. O governador é uma fraude. O PSDB, como partido, é uma 

fraude. (Palmas.) 

É inadmissível, senhor secretário, é inadmissível que todos os secretários venham à 

Assembleia, embora seja legítimo, mas não dá para ficar quieto. Todos que passaram aqui nos 

últimos meses, eles vão justificar as suas inoperâncias na crise econômica. Parece que o novo 

material pedagógico do Sr. Geraldo Alckmin é uma cartilha que ensina os secretários a justificar as 

suas incompetências na crise econômica. Então, todo mundo começa a vir aqui e começa a culpar a 

crise econômica.  

Dizer, como bem lembrou a Ângela, como eu também vim do movimento estudantil, a gente 

tem essa fala meio assim, meio espontânea, meio juvenil, meio até desqualificada na visão de muita 

gente aqui, que me vê falando e fica horrorizado: ah! Que grosseria, que grosseria. Não é, é que 

quando eu fazia movimento estudantil, eu fiz um pacto com aqueles que me acompanhavam, eu 

falei assim: eu prometo que eu não vou mudar de lado, eu prometo que eu sempre vou ser assim. 

(Palmas). Agora tem gente, sabe que tem gente – a senhora não está entendendo, deputada, porque 

não está sendo pedagógico – é que tem gente... 
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A SRA. PRESIDENTE RITA PASSOS – PSD – Não, não estou entendendo. A grosseria 

sua eu não estou entendendo. 

 

O SR. JOÃO PAULO RILLO – PT – ...que fez um pacto também, que fez um pacto e aí 

traz esse pacto e põe a história para legitimar massacres. 

Então, retomando um pouco, secretário, eu acredito na sua sinceridade, mas não dá mais, 

não dá mais para aceitar essa inoperância, as coisas não acontecem no Estado, a verdade é essa, não 

tem outra verdade. A escola não melhora, as coisas não mudam. Nós tivemos pleno 

desenvolvimento de 2003 a 2012, pelo menos, desenvolvimento, em que se tinha dinheiro, que se 

tinha previsão, que se tinha prosperidade, tinha perspectiva.  

Vocês viram mudança nesses anos de desenvolvimento, que o Brasil se desenvolveu no 

estado de São Paulo? Então, pelo amor de Deus! Então vamos parar, vamos vencer essa etapa de 

que as coisas não vão melhorar por conta da crise. Não vai melhorar porque o governo que o senhor 

representa como secretário, infelizmente, que tem uma história digna e honrada, o governo que o 

senhor representa não está nem aí para a educação, não está nem aí para o desenvolvimento, essa é a 

verdade. 

Secretário, eu testemunhei, igual a minha cidade, aconteceu em muitas, eu testemunhei: teve 

uma escola que foi inaugurada ali sem nada, sem nada, nada. Sabe, uma direção precária, que não 

sabia se era diretora, se era inspetora de aluno, sem zeladoria, sem merenda, sem merendeira, sem 

nada, sem nada. Aí, o que aconteceu? A casa caiu, é óbvio. A comunidade tomou conta a sua 

maneira. E aí é violência. E, até aí, é aquela história: resolve colocar policial? Não, às vezes só 

piora, até porque, a gente não tem uma polícia inteligente, eficiente, do lado do povo e tal, a gente 

sabe disso. É óbvio, nós temos policiais, a maioria bem intencionada, gente boa. Um sistema, que é 

parecido com o sistema da educação, não funciona, é obsoleto, é obsoleto. 

Então, secretário, nós temos uma oportunidade agora: discutir o Plano Estadual, diretrizes 

para os próximos anos. O que eu percebi? O Plano, é óbvio, o Plano enviado pela secretaria, ele é 

de todo ruim? Claro que não, claro que não. Agora, me parece, foi provado aqui em audiência, nós 

vamos depois discutir isso, que tiveram alterações e acréscimos ali e esquecimentos, que podem ser 

de boa-fé, pode ser de má-fé – eu acredito que seja de boa-fé – que é necessário conversar.  

Vossa Excelência falou – e é isso que me preocupa – ele foi para a Assembleia, tem 

diferença, que é exatamente para isso, para provocar o debate, só que é o seguinte, as coisas aqui 

são aprovadas à toque de caixa, à toque de caixa. Então, de repente, a sua intenção, toda a sua 

dedicação pode ser atropelada, junto conosco aqui.  
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Agora, o senhor é uma voz, o senhor não pode se dirigir ao governo como “ao governo”, 

não. Não se dirige alguma coisa que a gente é parte, o senhor é parte, o senhor é governo. Então, o 

projeto, ele não pode ser atropelado aqui, ele está incompleto. Ele não trata de Pré-sal, dos recursos 

do Pré-sal, que podem mudar esse país. Ele não trata, o Geraldo Alckmin ainda não regulamentou o 

dinheiro que vai vir do Pré-sal, sabiam disso? Se vai para a educação, se vai para a saúde, se vai 

para o Metrô, se vai para o Dersa, se vai para os esquemas de corrupção no Estado, que têm. A 

gente não definiu isso daí, precisa definir. 

E uma outra coisa que me incomoda também. Vossa Excelência falou: a orientação da 

escola pública é para a não perseguição de gênero, é para o respeito à diversidade. O senhor me 

desculpa, acredito de novo, sinceramente, que essa intenção do senhor não é a real na escola. A 

Ângela deu um exemplo aqui, também coincidentemente na minha cidade, ali é permitido beijo na 

boca entre homem e mulher, não é permitido entre homem com homem, nem mulher com mulher. 

Falar assim: ah! Pode ser que essa norma seja uma coisa convencionada, o diretor entendeu assim e 

a comunidade entendeu assim, então, a norma tem que ser para todo mundo. Não dá para ser para 

uns e tratar outros com diferença, reforçar preconceito.  

Sabe o que aconteceu com os dois estudantes que se beijaram no pátio? Eles foram expulsos 

os dois. E carregarão o trauma de aparecer no Brasil inteiro, em rede nacional, para o resto das suas 

vidas, entendeu? Provavelmente a gente já tem um trauma que ninguém mais recupera. Quantos 

traumas assim não podem estar ocorrendo? Por discriminação racial, sexual, econômica, cultural, 

que acontece dentro da sala de aula. 

Então, repeito, com muita sinceridade – como o senhor é – eu nunca duvidei da boa intenção 

do senhor, mas tenho certeza de que a intenção, do senhor, ela enxuga gelo na Secretaria. O senhor 

corre bastante, mas corre errado, o senhor está correndo errado. O senhor está perdendo tempo e 

emprestando a biografia a um governo que não está nem aí para a educação. Obrigado. (Palmas.) 

 

A SRA. – João Paulo. João Paulo. 

 

O SR. DAVI ZAIA – PPS – Pela ordem.  

 

A SRA. PRESIDENTE RITA PASSOS – PSD – Pela ordem, o deputado Davi Zaia. 

 

O SR. DAVI ZAIA – PPS – Cumprimentar a deputada Rita Passos, que preside essa 

Comissão, cumprimentar o secretário, todos que estão aqui. Eu acho que é muito importante que a 

gente tenha uma audiência com essa presença, porque a educação é um grande desafio que a gente 
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tem pela frente. E acho que, secretário, o senhor tem na sua responsabilidade um desafio enorme, 

que é garantir educação de qualidade para milhares de jovens aqui no nosso Estado. 

E é claro que, seguramente, nós temos avaliações diferentes aqui, entre os deputados, da 

situação do ensino no estado de São Paulo e do que precisamos fazer para superar essas dificuldades 

todas que nós temos pela frente. Mas eu faço questão aqui de trazer um testemunho do esforço, 

primeiro, de Vossa Excelência, do senhor, que tem se dedicado de fato e aberto o espaço como há 

muito tempo nós não víamos na Secretaria para ter a discussão das questões da educação, e talvez, 

por isso a gente tenha aqui manifestações tão contundentes das nossas divergências, não diria nem 

divergências, de visões diferentes. 

E quero citar, porque ontem tive a oportunidade de acompanhar na cidade de Taubaté as 

diretoras e os alunos e alguns professores das escolas, que funcionam naquela cidade, de tempo 

integral, fazendo uma exposição dos resultados e dos trabalhos que têm acontecido nas escolas de 

tempo integral. Inclusive, para poder divulgar para a comunidade as oportunidades, já que agora nós 

estamos num período em que os alunos têm que optar por qual escola eles vão se definir e onde eles 

querem se matricular. E fiquei muito – eu que não acompanho o dia a dia da Secretaria, nem faço 

parte aqui da Comissão de Educação –, mas fiquei muito impressionado pela manifestação dos 

próprios alunos que estavam lá, que acompanham as escolas em tempo integral.  

Então, eu acho que esse é um programa do estado de São Paulo, que eu sei que ainda é 

restrito, acho que são 600 escolas no estado de São Paulo que estão em tempo integral, mas 

testemunhar que é um programa que eu acho que levou uma qualidade diferente e uma qualidade de 

excelência para as escolas onde tem funcionado, pelo menos as que eu tive acesso e pude 

acompanhar nesse encontro que eu tive ontem. 

E acho que tudo isso, então, demonstra que nós temos um espaço muito grande para 

continuar com esse diálogo, porque eu acho que se a gente continuar com esse espaço de diálogo 

que tem, nós podemos, de fato, dar uma contribuição.  

E acho que, eu já pude ler também o Plano Estadual de Educação que chegou a essa Casa, e 

acho que discordo um pouco do deputado João Paulo Rillo, eu acho que nós vamos ter a 

oportunidade aqui de debater com profundidade esse Plano Estadual de Educação, eu acho que é a 

nossa responsabilidade, ouvindo os professores, ouvindo os estudantes, ouvindo a comunidade 

como um todo, e também com isso dar a nossa contribuição. 

Então, um primeiro compromisso aqui, e eu tenho certeza que é o compromisso da 

presidente da Comissão, dos membros da Comissão, é o compromisso da Casa, de propiciar que nós 

possamos ter aqui um grande debate. E tenho certeza que o compromisso que o senhor tem dirigido 
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à Secretaria vai possibilitar que, em conjunto, possamos continuar avançando no ensino do estado 

de São Paulo. Muito obrigado. (Palmas.) 

 

A SRA. PRESIDENTE RITA PASSOS – PSD – Lembrando, gente, que esta não é uma 

audiência pública, viu? É uma reunião que nós realizamos semanalmente, uma reunião da 

Comissão, nós realizamos semanalmente nesse Plenário, sempre é nesse Plenário aqui, tá? E hoje, 

como não é uma audiência pública, por isso que não se mudou de lugar. 

 

A SRA. LECI BRANDÃO – PCdoB – Pela ordem, senhora presidente.  

 

A SRA. PRESIDENTE RITA PASSOS – PSD – Então, quando fizermos a audiência 

pública, evidentemente nós faremos num Plenário mais adequado. E é importante que a gente 

realmente faça uma audiência pública para debatermos a questão do Plano Estadual de Educação. 

 

A SRA. LECI BRANDÃO – PCdoB – Pela ordem, presidente. 

 

A SRA. PRESIDENTE RITA PASSOS – PSD – Pela ordem, a deputada Leci Brandão. 

 

A SRA. LECI BRANDÃO – PCdoB – Apenas duas coisas aqui que eu ouvi, eu gosto 

muito de ouvir, para depois poder falar alguma coisa. Secretário Herman, o senhor sabe que teve 

uma coisa que o senhor falou, que o senhor disse o seguinte: eu não posso me envolver com essa 

questão de polícia; polícia não tem nada a ver com a minha Secretaria. Eu também concordo com 

isso. Só que, tem uma palavra que eu aprendi quando estava lá no Conselho da Igualdade Racial, na 

Seppir – que, infelizmente, até eu estou ouvindo rumores que vão acabar com os ministérios e essa 

Secretaria está envolvida, o que eu acho um horror – é o seguinte, existe uma palavra que eu 

aprendi lá para valer, que é transversalidade. A gente precisa, porque hoje estamos em tempo de 

diálogo. Não estou aqui para atacar, não, absolutamente, eu sou bem tranquila.  

Transversalidade, o que isso? A gente põe aqui a Secretaria da Educação e ela tem que ter 

contatos com outras Secretarias, para que as coisas possam acontecer. Eu acho que a questão da 

saúde tem que estar lincada com a educação, porque milhares de professores estão com problemas 

de saúde, milhares de professores estão internados, faltam não é porque querem faltar, é porque eles 

estão realmente doentes.  

E a questão da polícia é porque, como a – Ângela, né? – falou ali que está acontecendo 

estupro, está acontecendo um monte de coisas com alunos e alunas, principalmente, então, eu acho 
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que a polícia, já que não é uma coisa do senhor, mas a polícia tem a obrigação de estar prestando 

atenção no que está acontecendo com as escolas. Eu acho que se o governo adotar a 

transversalidade, cada Secretaria se importar com a outra, a gente se mistura, a gente se embola, 

estamos juntos, misturados e embolados, pela democracia e pelo bem-estar das pessoas. É só isso 

que eu tenho a falar. Obrigada. (Palmas.)  

 

A SRA. PRESIDENTE RITA PASSOS – PSD –  Mais algum deputado gostaria de se 

manifestar? Tem um pai de um aluno que gostaria de falar, Jeremias Mendes da Silva. Olha, e 

vamos encerrar, porque nós tínhamos combinado de encerrar, tá? Então...  

 

O SR. JEREMIAS MENDES DA SILVA – Boa tarde. Desculpem-me, eu cheguei 

atrasado, não deu para me inscrever antes, mas na outra Comissão eu também tive a oportunidade 

de falar. Eu queria pontuar algumas coisas, porque, além de pai de alunos, de sobrinhos, e etc., eu 

também sou um eterno batalhador dentro do sistema por uma educação de qualidade.  

E eu queria só pontuar dois pontos. Eu acho que foram 23 emendas, não é? Três a mais. Não 

haveria problema de ter a quarta, não sei se já não contempla, porque não li na integridade, mas 

talvez a quarta, considerando o trabalho que vem sendo feito... Eu não estou aqui puxando o saco 

porque eu nunca fui e nunca serei puxa-saco de ninguém, nem de ficar pagando simpatia para 

deputados, ou quem quer que seja, eu só quero dizer uma coisa: se levou em conta a fala da garota 

enquanto aluna, mas a realidade é bem outra. Existe toda uma comunidade também que grita e que 

anseia estar lá dentro da escola. E essa luta também é feita e, aliás, é dirigida pela própria 

Secretaria.  

Se lá na ponta há pessoas que atuam como diretores, ou como coordenadores, ou como 

professores que também se ocultam e se omitem, isso também é uma outra realidade que eu posso 

dizer com toda a verdade. Os deputados que defendem a classe de professores, e eu defendo 

também o professor porque sou um, não observam também esse ponto. E não adianta ficar na 

choradeira. Ficar aqui se lamentando, governador A, B, C ou D, direita ou esquerda, como diz o 

meu filho numa letra dele: não quero nem saber de esquerda, nem direita, eu quero um país para 

frente, eu diria que eu quero uma educação para frente, independente de fazer parte dela como 

professor, como diretor, como coordenador, ou como vice-diretor, ou agora, simplesmente, como 

pai. 

E aí, talvez uma 24ª emenda fosse interessante estar constando aí. Há um programa do 

Município de tempo integral, que foi discutido na reunião, que eu estive presente no último 12, 

muito superficialmente, é lógico, mas pontuando somente pontos negativos. Ninguém quis observar 
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o ponto positivo de uma escola em tempo integral nos moldes que está, com algumas correções, 

que, ao meu ver, têm que ser feitas. Mas tem um ponto que eu chamo a atenção na escola de tempo 

integral proposta pelo governo atual, que é a seguinte, que deveria ser, na minha opinião, talvez está 

contido aqui nesse documento, algo para todas as escolas. A avaliação em 360 graus. E eu diria que 

essa avaliação de 360 graus não deveria ter um peso maior para os que estão lá dentro, mamando na 

teta do governo muitas vezes, faltando, e não está nem aí para aluno também, entendeu? E fica 

pagando de bonzinho, não dá. 

Agora, por outro lado, existem eternos trabalhadores, muitos professores que realmente 

batalham, muitas vezes solitários, sozinhos, abandonados. E não é a política que, de fato, vai 

resolver o problema lá dentro, porque quando uma instituição entra dentro da outra, na minha 

opinião, enquanto batalhador por educação, isolado eu sei, ela perdeu o seu mérito.  

A educação é para educar. Os alunos precisam sair de lá fortalecidos da sua educação, 

conscientes do seu papel, mas nem sempre os autores que estão lá dentro, ou os autores de todo esse 

processo, querem isso. Porque quando um aluno, eu não sei se é estudante e já vivenciou isso, 

quando um aluno tenta ter voz, ou quando uma comunidade tenta ter voz, por si só, ela também é 

sufocada. E isso é de conhecimento de todos os que militam dentro da educação, de todos os que 

respiram o ar da educação. 

Eu digo isso porque já fui e sempre fui sufocado por vozes, mas nunca liguei para isso, 

como estou aqui hoje, mesmo sabendo do meu sufoco. Não vim falar do meu sufoco, eu vim pedir 

que, se for possível, colocar mais uma emenda, que se coloque uma avaliação por 360 graus em 

todas as escolas, mas com um peso muito maior pela comunidade, comunidade esta que é quem 

observa os serviços, que quem realmente tem condições verificar se aquele ou aquela diretora, ou 

aquela ou aquele professor está de fato atuando, porque ter um peso apenas, dentro de um sistema 

que eu chamo de podre, não vale. Eu estou falando como professor, como pai, como diretor 

também. 

Então, têm dois pontos, esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é que realmente precisa se 

olhar para a educação por dentro, precisa gerar a discussão sem esse mérito de discussão de partidos 

A, B, C, D, mas, e a coragem para fazer isso? Para fazer média na frente da população, todo mundo 

faz. Para fazer média, inclusive, com os professores, que estão muitas vezes sofrendo sim, mas sofre 

porque quer, porque não luta (manifestações da plateia). Não vai com toda a luta para cima não. 

Não vai, não vai, porque eu sei e vivenciei lá dentro. Vocês reclamaram de sala superlotada aí...  

 

O SR. – Fanfarrão! 
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O SR. JEREMIAS MENDES DA SILVA – Não sou fanfarrão não, sou homem, sou 

homem. 

 

O SR. – É fanfarrão sim, só fala besteira.  

 

O SR. JEREMIAS MENDES DA SILVA – E vou dizer uma besteira. 

 

(Muitas manifestações ao mesmo tempo) 

 

A SRA. PRESIDENTE RITA PASSOS – PSD – Por favor, ordem. Por favor. Por favor. 

 

O SR. JEREMIAS MENDES DA SILVA – Eu digo como professor. Eu estou... Eu não 

vim discutir com o senhor, eu não vim discutir e nem ficar puxando o saco não. 

 

A SRA. PRESIDENTE RITA PASSOS – PSD – Por favor. Um momento. 

 

O SR. JEREMIAS MENDES DA SILVA – Eu só vim dizer o seguinte: falou-se de... Olha 

só como é covarde o sistema, falou-se de sala superlotada. Enquanto diretor que atuei, eu vi, ao 

longo da trajetória, por muitas vezes, as escolas fechando sala porque professor não está nem aí 

também. 

 

(Muitas manifestações ao mesmo tempo.) 

 

O SR. – Pelo amor de Deus! (ininteligível) nesse cara. 

 

O SR. JEREMIAS MENDES DA SILVA – Não é fanfarrão, não. Se eu posso falar, eu 

tenho o direito e vou falar mais ainda. 

 

O SR. – Fanfarrão. 

 

O SR. JEREMIAS MENDES DA SILVA – Pode ser fanfarrão, mas eu não vim aqui puxar 

o saco de ninguém. 

 

A SRA. PRESIDENTE RITA PASSOS – PSD – Concluindo, então. Por favor, senhor. 
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O SR. JEREMIAS MENDES DA SILVA – Concluindo a palavra, concluindo, eu só 

queria dizer o seguinte... 

 

A SRA. PRESIDENTE RITA PASSOS – PSD – Jeremias, concluindo, que já está 

esgotando o tempo. 

 

O SR. JEREMIAS MENDES DA SILVA – Eu vou concluir, eu não vim gerar polêmica 

não, até porque, eu sempre gerei. A questão é simples, vale...  

 

A SRA. PRESIDENTE RITA PASSOS – PSD – Com licença, gente. Vamos, vamos... 

 

O SR. – Fanfarrão, quer aparecer. 

 

O SR. JEREMIAS MENDES DA SILVA – Eu posso falar, meu querido? 

 

A SRA. – Não, já falou besteira... 

 

O SR. –  Já falou demais, chega.  

 

O SR. JEREMIAS MENDES DA SILVA – Vale a pena lutar por uma educação? Vale. 

Isso é válido, como pai, eu vou lutar. Eu tenho possibilidade de lutar de uma outra forma, mesmo 

que não seja como diretor ou como professor, ou como for, mas eu vou lutar. Agora, o que não pode 

é utopia, é enganar a população. Isso não. 

 

(Muitas manifestações ao mesmo tempo). 

 

O SR. – Ah! Pelo amor de Deus! 

 

O SR. JEREMIAS MENDES DA SILVA – Nem de lá, nem do governo, nem do governo, 

nem muito menos da ponta. 

 

O SR. – Você é fanfarrão. 
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O SR. JEREMIAS MENDES DA SILVA – Certo? Para ganhar voto, isso não. O que eu 

acho é que tem que olhar para dentro da escola sim, olhar para dentro da escola, ver a carência que 

se tem em todos os níveis, mas efetivamente fazer um trabalho. Quer sufocar a minha voz, sufoque, 

não tem problema, ela ainda vai ser dita. Ela ainda vai ser dita. Eu não estou aqui fazendo média 

não. Eu só vou dizer o seguinte. Existe a carência, existe uma coisa que vocês discutem com muita 

profundidade aqui... 

 

A SRA. PRESIDENTE RITA PASSOS – PSD – Gente, por favor. Concluindo, um 

minuto. 

 

O SR. JEREMIAS MENDES DA SILVA – ...mas não olha para o aluno, não está olhando 

para o aluno. 

 

A SRA. PRESIDENTE RITA PASSOS – PSD – Gente, por favor. 

 

O SR. JEREMIAS MENDES DA SILVA – Vocês não deixam nem eu concluir, me 

desculpa meu excesso de nervoso, mas o fato... 

 

O SR. – Rita. 

 

A SRA. PRESIDENTE RITA PASSOS – PSD – Terminando, então. 

 

O SR. – Direitista você é!  

 

A SRA. PRESIDENTE RITA PASSOS – PSD – Por favor, por favor. Por favor, com 

licença. Vamos encerrar aqui então, por favor? 

 

O SR. JEREMIAS MENDES DA SILVA – Com perdão da palavra, eu vou encerrar, peço 

desculpas por ter tumultuado. 

 

(Muitas manifestações ao mesmo tempo). 

 

O SR. JEREMIAS MENDES DA SILVA – Mas eu acho, da minha visão enquanto pai de 

aluno, que essas avaliações deveriam ser constantes sim. Nesse sentido. Mas também penso que o 
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governo, o governo precisa valorizar mais sim o professor. Precisa valorizar sim a classe dos 

professores porque não é qualquer um que é professor. Para ser professor não é para qualquer um 

também, está certo? Então, o professor merece respeito sim, ele é desrespeitado lá dentro. 

 

A SRA. PRESIDENTE RITA PASSOS – PSD – Senhor Jeremias, já esgotou o tempo. 

Vamos... 

 

O SR. JEREMIAS MENDES DA SILVA – Já esgotou? Eu peço perdão, me desculpe aí, 

tá bom? Mas isso não pode parar por aqui. 

 

A SRA. PRESIDENTE RITA PASSOS – PSD – Está certo. Encerrando, então. 

 

O SR. JOÃO PAULO RILLO – PT – Pela ordem, Pela ordem, senhora presidente. 

 

A SRA. PRESIDENTE RITA PASSOS – PSD – Pela ordem. 

 

A SRA. LECI BRANDÃO – PCdoB – Nós fomos ofendidos aqui. 

 

O SR. JOÃO PAULO RILLO – PT – Eu só gostaria de saber, que é importante, aqui nós 

estamos num espaço público, então, é legal aqui, pode falar o que quiser, a gente aguenta, todo 

mundo aguenta. Mas é importante a pessoa, toda vez que ela fizer uma referência, ter uma 

identificação honesta. O Jeremias, o cidadão que acabou de falar, ele disse que ele foi professor e 

que ele foi diretor de escola. Eu só gostaria de saber qual foi a escola que você lecionou e que você 

foi diretor, só isso.  

 

O SR. JEREMIAS MENDES DA SILVA – Eu fui diretor de várias escolas, inclusive, da 

Região Sul, onde eu tive várias vezes... 

 

O SR. JOÃO PAULO RILLO – PT – Dá para falar uma só? 

 

O SR. JEREMIAS MENDES DA SILVA – Eu vou dizer as escolas: Escola Estadual José 

Nascimento, ok? Onde o deputado Giannazi teve a oportunidade de acompanhar em um dado 

momento. Todas as escolas eu abri a porta para que também todo mundo visse a realidade, e isso 

causou... 
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O SR. JOÃO PAULO RILLO – PT – Não, eu só perguntei... Eu queria só uma escola, era 

só uma escola. 

 

O SR. JEREMIAS MENDES DA SILVA – Eu vou te falar mais uma, vou te falar mais 

uma. 

 

A SRA. PRESIDENTE RITA PASSOS – PSD – Está certo. 

 

O SR. JEREMIAS MENDES DA SILVA – A última que eu saí agora foi na Centro Sul, 

mas eu militei durante muito tempo na Sul 1, debatendo, brigando, batendo de frente com o meu 

dirigente, que está presente aqui, entendeu? Em prol de uma educação de qualidade. Conclusão da 

coisa: eu fui demitido, mas não estou nem aí para isso, eu vou à luta, ok? 

 

A SRA. PRESIDENTE RITA PASSOS – PSD – Bom, concluindo, terminando agora, 

encerrando. Quero agradecer o nosso secretário, o Dr. Herman, quero agradecer ao deputado Aldo 

Demarchi, agradecer o deputado Davi Zaia, o deputado Marcos Neves, o deputado João Paulo Rillo, 

o deputado Geraldo Cruz e a deputada Leci Brandão. Muito obrigada. Encerrada... 

 

O SR. JOÃO PAULO RILLO – PT – Não, pela ordem, senhora presidente. Eu fiz uma 

fala e uma pergunta muito objetiva em relação ao Plano Estadual de Educação, que me preocupa. 

Eu gostaria de saber da posição do secretário, posição firme dele, em relação a aqui. Se a gente não 

estabelecer um método, um pacto entre nós, corre o risco de votar o Plano de maneira súbita e sem 

debate. E convocar aqui os professores, os estudantes, para a gente criar uma verdadeira trincheira 

de resistência aqui para garantir o debate. 

 

A SRA. PRESIDENTE RITA PASSOS – PSD – Deputado, eu acredito que nós temos que 

ter sim essa audiência, aí sim será uma audiência pública. 

 

O SR. JOÃO PAULO RILLO – PT – Então, eu gostaria de saber... 

 

A SRA. PRESIDENTE RITA PASSOS – PSD – Hoje não foi uma audiência pública, né? 

Nós temos que fazer isso. 
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O SR. JOÃO PAULO RILLO – PT – Não, me permita, com muita paciência, eu vou 

tentar explicar mais uma vez, deputada.  

 

A SRA. PRESIDENTE RITA PASSOS – PSD – Hã? 

 

O SR. JOÃO PAULO RILLO – PT – Eu gostaria de saber do secretário qual é esse time 

de governo, se tem alguma conversa de governo, qual é o tempo desse projeto, uma vez que ele 

disse: olha, nós enviamos o projeto para a Assembleia exatamente para acontecer isso, o debate. Eu 

quero saber se tem alguma tratativa com o presidente, com a Casa Civil.  

Ele chegou, secretário, em regime de urgência, nós corremos o risco de ele ser aprovado a 

qualquer momento sem discussão nenhuma. Então, é essa a minha preocupação. 

 

O SR. HERMAN JACOBUS CORNELIS VOORWALD – Deputado Rillo, por parte da 

Secretaria não tem tratativa com ninguém. A Secretaria fez, de forma muito honesta e transparente, 

uma proposta que encaminha o governo e que o governo encaminhou para cá. Então, a intenção de 

colocar as metas e de gerar uma discussão foi aquilo que eu comentei na fala. Então, por parte da 

Secretaria, eu não tenho tratativa com absolutamente ninguém a respeito de tempo. 

 

O SR. JOÃO PAULO RILLO – PT – Secretário, então seria importante a gente pactuar 

aqui a data, o quanto antes a gente realizar a audiência pública. 

 

A SRA. PRESIDENTE RITA PASSOS – PSD – Vamos ver se na próxima reunião nossa 

nós já podemos marcar o dia da audiência pública, porque poderia ter sido aprovado na semana 

passada, infelizmente não aconteceu, mas, vamos ver se a gente marca o quanto antes. 

Bom, encerradas as manifestações e nada mais havendo a tratar, está encerrada a reunião. 

Muito obrigada a todos.  

           

*      *      * 


