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COMISSÃO DE EDUCAÇÃO E CULTURA 

 

BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA. 

 

27/10/2015 

 

   

 

A SRA. PRESIDENTE – RITA PASSOS – PSD – Bom, boa tarde a todos, 

declaro aberta a sessão da Comissão de Educação e Cultura, estando presentes aqui os 

membros efetivos desta Comissão, deputado Gilmaci Santos, deputado Aldo Demarchi, 

deputado Carlos Giannazi, deputado Adilson Rossi.  

Também presente o deputado Welson Gasparini, deputada Marcia Lia, deputado 

João Paulo Rillo, eu aqui na presidência, deputada Rita Passos. 

Estamos nos organizando aqui, porque nós somos em 11 deputados da 

Comissão, estamos organizando as cadeiras, para que os nossos deputados, membros 

desta Comissão, possam sentar-se. 

Sejam todos bem-vindos.  

Tem que ter mais uma cadeira ainda para o secretário. 

 

A SRA. PRESIDENTE – RITA PASSOS – PSD – Também presente deputado 

Roberto Engler. 

 

A SRA. PRESIDENTE – RITA PASSOS – PSD – Senhores e senhoras, como 

nós estamos vendo que tem muitas pessoas aqui, pessoas que não conseguiram se 

sentar, eu vou, estou tentando agora ver se é possível, se a gente consegue fazer com 

que os trabalhos no plenário principal, no Juscelino Kubitschek, seja interrompido e nós 

possamos ir lá. Então estou tentando tá, para que todos possam ser melhores 

acomodados. 

 

A AUDIÊNCIA – (Palmas.) 

 

A SRA. PRESIDENTE – RITA PASSOS – PSD – Suspenso os trabalhos por 

cinco minutos pra eu tentar resolver isso, tá bom? Para que todos sejam acomodados. 
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* * * 

A sessão está suspensa por cinco minutos. 

* * * 

 

  

A SRA. PRESIDENTE – RITA PASSOS – PSD – Os trabalhos, aguardando 

ainda a possibilidade de nós estarmos indo irmos para o JK, para termos maior 

comodidade para todos. 

Eu gostaria de falar que tem um celular que foi perdido, apareceu aqui na minha 

mesa. Se alguém perdeu, está aqui, tá? Eu não sei de quem é, se alguém perdeu o 

celular, tá bom? 

 

A SRA. PRESIDENTE – RITA PASSOS – PSD – Peço a suspensão por mais 

cinco minutos, pra a gente ver se consegue ir pro JK, que é o plenário principal, para dar 

maior comodidade a todos vocês, está bom? Um momento. 

 

A AUDIÊNCIA – Aha, uhu, a escola é nossa. 

 

* * * 

A sessão está suspensa por cinco minutos. 

* * * 

 

 A SRA. PRESIDENTE – RITA PASSOS – PSD – Eu queria dizer a vocês que 

nós conseguimos. 

 

A AUDIÊNCIA – E! 

 

A SRA. PRESIDENTE – RITA PASSOS – PSD – Conversei com o Capez. 

 

A AUDIÊNCIA – E! 

 



3 

 

A SRA. PRESIDENTE – RITA PASSOS – PSD – Olha, eu gostaria que vocês 

subissem a escada, são dois, dois lances de escada, tá bom? E vamos para o plenário, 

está bom?  

 

A AUDIÊNCIA – Não tem arrego! 

 

A SRA. PRESIDENTE – RITA PASSOS – PSD – Márcia, fala dos 

professores readaptados. 

 

A AUDIÊNCIA –  Não tem arrego. 

 

A SRA. PRESIDENTE – RITA PASSOS – PSD – Entendeu? Vamos para 

aquele lá, que aqui o pessoal está mal acomodado. 

 

A AUDIÊNCIA – Não tem arrego! Se você tira a minha escola e eu tiro o seu 

sossego. 

 

A AUDIÊNCIA – (Ininteligível.) Não tem arrego! Mamãe mandou eu estudar, e 

a escola o governo quer tirar. 

 

 

 

* * * 

Sessão sem microfone por dois minutos. 

* * * 

A SRA. PRESIDENTE – RITA PASSOS – PSD – Tem uma pessoa com 

microfone sem fio lá, quem quiser se manifestar é só acenar e a pessoa chega com o 

microfone até vocês, tá bom? Então quem estiver na galeria não vai ficar sem voz, terá o 

microfone aí, certo? 

Também gostaria de dizer a todos que estão aqui sentados, quando preencherem 

todos os lugares, que não sentassem no chão, nós mudamos para cá justamente para que 

todos tivessem um local de assento, então podem... Os que não couberem aqui nas 

cadeiras poderão sentar na galeria, que todos que se inscreverem, mesmo estando na 
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galeria, vão poder falar, porque vai ter uma pessoa lá com o microfone, tá? Nós vamos 

assegurar a fala também das pessoas, ta bom? 

 

A SRA. PRESIDENTE – RITA PASSOS – PSD – Dando continuidade aos 

nossos trabalhos, já que foi aberta esta Comissão no outro plenário, dando sequência, 

então, a esta Comissão tão importante, nós gostaríamos que todos se acomodassem nos 

seus assentos. 

As pessoas que não tiverem assento aqui, na parte de baixo, poderão utilizar a 

galeria, tendo a tranquilidade que vai ser colocado um microfone lá na galeria. As 

pessoas que estiverem inscritas lá poderão utilizar o microfone na sua oportunidade, tá?  

Nós só não gostaríamos que as pessoas ficassem sentadas aqui, se não nós 

trocamos seis por meia dúzia, né? Nós trouxemos aqui para que todos tivessem um 

maior conforto, tá bom? Podem ficar na galeria, sentados com tranquilidade, que vai ter 

um microfone lá, e uma pessoa também para pegar as inscrições. 

 

A SRA. PRESIDENTE – RITA PASSOS – PSD – Por favor, alguém que está 

na galeria e que não fez ainda a inscrição, gostaria de se inscrever para falar? Levante a 

mão. Tá, aquele senhor de vermelho, mais um jovem aqui em baixo, eu vou pedir que... 

 

 

A SRA. PRESIDENTE – RITA PASSOS – PSD – A pessoa, essa moça aqui, 

olha, ela vai aí para pegar as inscrições, tá bom? 

 

A AUDIÊNCIA – (Ininteligível.) 

 

A AUDIÊNCIA –  Eu digo não, eu digo não... (Ininteligível.). 

 

A AUDIÊNCIA –  Mamãe mandou eu estudar, a minha escola o governo vai 

fechar. 

 

A AUDIÊNCIA – (Ininteligível.) 

 

A AUDIÊNCIA – (Ininteligível.) Não tem arrego! 
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A SRA. PRESIDENTE – RITA PASSOS – PSD – Bom dia. Boa tarde. Eu 

gostaria que vocês estivessem no assento, vamos começar.  

Vamos começar com uma ordem aqui, garantindo sempre a inscrição de todos 

vocês, não vamos mais perder tempo, porque o tempo está correndo e nós vamos ter que 

evidentemente liberar este plenário para a condução dos trabalhos da ordem do dia, 

então vamos ser mais ágeis, se não nós estamos perdendo o nosso tempo e tem pessoas 

que vão ficar sem falar, evidentemente. 

Gostaria também que as pessoas não fossem repetitivas quando alguém já falar... 

Né? Não vamos repetir o mesmo assunto, vamos ser mais práticos, tá bom? 

 

A AUDIÊNCIA – Aha uhu, a escola é nossa. 

 

A SRA. PRESIDENTE – RITA PASSOS – PSD – Boa tarde. Pedimos que 

vocês, por favor, façam silêncio, para nós possamos começar e possamos escutar o que 

o nosso colega vai pronunciar. Vamos ser... Vamos ter ouvidos para ouvir a todos, para 

que todos possam se manifestar, então eu gostaria que vocês não fizessem barulho, 

porque certamente a pessoa que vai se manifestar aqui tem coisas importantes a falar. 

Certo? Compreendido? Vamos respeitar uns aos outros, para que a gente possa 

entender o que cada um está falando, se não ninguém entende nada, se não fica aquele 

barulho e a gente fica sem entender o que as pessoas estão propondo, está certo?  

Já estamos aqui com os nossos deputados da Comissão, estamos também com o 

nosso secretário de Educação, que já está aqui, seja bem-vindo, secretário, sejam bem-

vindos todos vocês que estão aqui. 

 

A AUDIÊNCIA – (Vaias) 

 

A SRA. PRESIDENTE – RITA PASSOS – PSD – Começando... 

 

A AUDIÊNCIA – (Vaias.) 

 

A SRA. PRESIDENTE – RITA PASSOS – PSD – Eu gostaria que vocês 

pudessem fazer silêncio, e a cada momento que tiver um barulho muito alto e nós não 

pudermos escutar o que o colega vai estar falando, nós vamos ter que parar e isso vai 

atrasar.  
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Como nós temos um horário para concluir o trabalho, muita gente vai ficar sem 

falar, então eu gostaria que nós pudéssemos, que todos vocês pudessem colaborar, 

certo? Ouvindo cada um, por favor, não vão gritar, não vão falar u, vamos ouvir. Nós 

estamos aqui num processo construtivo, nós queremos ajudar todos aqui. 

Se nós começarmos a fazer barulho, nós não vamos ouvir o que o colega tem pra 

falar, e ninguém vai absorver nada do que está sendo explanado, tá bom? A cada 

momento, se tiver manifestação alta, nós vamos ter que parar, na hora que estiver em 

silêncio nós vamos voltar, isso vai fazer com que menos pessoas possam se pronunciar, 

infelizmente, tá? 

E se fizer um barulho demais, se não tiver como a gente dar sequência, aí... Aí 

não tem como fazer. Por favor, vamos colaborar, porque nós estamos aqui porque nós 

queremos ajudar, está bom? Todos aqui queremos somar forças para ajudar nesse 

processo. 

Sejam todos bem-vindos, já estamos aqui com o secretário.  

Eu acredito que seria melhor nós termos a manifestação das entidades, cada um 

terá três minutos pra falar, por favor, eu sou sempre bem tolerante, mas se nós 

começarmos a abrir muito o tempo, com muito espaço, poucas pessoas vão falar e 

outras não vão falar, então vamos sintetizar bem o que vocês vão falar, sem serem 

repetitivos e vamos deixar o secretário para o final, até para que ele possa concluir o que 

for falado aqui, que eu acho que é muito mais proveitoso, tá bom? 

Os deputados da nossa Comissão estão aqui, também deve ter deputados que não 

são da Comissão, a qualquer momento os deputados poderão usar o seu tempo. O 

deputado já tem um tempo um pouco maior, de cinco minutos, e vocês três minutos, tá 

bom? Sejam bem-vindos. 

Para dar continuidade eu peço à Secretaria que faça a leitura da ata da reunião 

anterior. 

 

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

 

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

Paulo Rillo. 

 

O SR. JOÃO PAULO RILLO – PT – Pra pedir dispensa da leitura da ata. 
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A SRA. PRESIDENTE – RITA PASSOS – PSD – É regimental, está suspenso 

a ata. 

Já estando aqui com os deputados e o secretário de Educação, seja bem-vindo, 

secretário, nós vamos começar a discussão do Plano Estadual de Educação. Nós já 

estamos cinco no interior do estado, que muitos de vocês já participaram, uma foi feita 

na cidade de Sorocaba, abrangendo toda a região, também a cidade de Campinas, 

Araraquara, São José do Rio Preto e Santos e hoje, finalizando então, a rodada de 

audiências públicas para discutirmos o Plano Estadual de Educação. 

Então, o primeiro orador inscrito, gostaria que se vocês tiverem aqui, no plenário 

aqui em baixo, é só se aproximar do microfone e fazer a sua manifestação conforme nós 

vamos chamando. 

Quem estiver lá na galeria tem o microfone já lá em baixo, vai ser aberto e 

desligado no momento em que alguém for utilizá-lo, então todos que estão na galeria 

vão ter a oportunidade de falar se estiverem inscritos. 

O primeiro orador inscrito nós vamos chamar o João Palma, do Fórum. Onde 

está? Professor João Palma?  

 

A AUDIÊNCIA – (Palmas.) 

 

A SRA. – Pede por favor só para se identificarem falando o nome completo e 

qual entidade. 

 

A SRA. PRESIDENTE – RITA PASSOS – PSD – Eu já falei. Gostaria que 

cada pessoa que fosse aqui se pronunciar, pode ser aqui em baixo mesmo, professor 

Palma, aqui mesmo, pra ser mais rápido. 

 

O SR. ROBERTO ENGLER – PSDB – Fala da tribuna. 

 

A SRA. PRESIDENTE – RITA PASSOS – PSD – Pode ser daqui mesmo. 

 

O SR. – Fala da tribuna. O quê que é isso, Engler? Você não vai mandar aqui, 

não, Engler! Fala da tribuna... Não vai mandar aqui,  não! 

 

A AUDIÊNCIA – (Palmas.) 
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O SR. – Você não vai mandar aqui, não. O senhor não vai mandar aqui, não. As 

pessoas vão ser tratadas com dignidade aqui. 

 

A AUDIÊNCIA – Não tem arrego! Não tem arrego! 

 

A SRA. PRESIDENTE – RITA PASSOS – PSD – Atenção a todos, nós já 

colocamos dois microfones aqui na parte de baixo e tem um microfone na galeria. Nós 

queremos ouvir a todos, e nós estamos perdendo tempo, infelizmente eu estou vendo o 

tempo passar. 

Esses microfones aqui estão abertos para pronunciamento, e ali também, na 

galeria. Se cada um for utilizar a tribuna nós vamos perder tempo, então ou o microfone 

aqui, ou ali na galeria, é a mesma coisa, está certo? E vamos dar continuidade. 

Como o João Palma já está ali na tribuna, ele vai permanecer, mas o próximo, 

por favor, os microfones que inclusive os deputados utilizam, são esses aí de baixo, tá? 

Com a palavra, e eu gostaria de pedir que o professor... 

 

A AUDIÊNCIA – Tribuna! Tribuna! 

 

A SRA. PRESIDENTE – RITA PASSOS – PSD – Olha, gente, vai ser 

impossível de nós continuarmos desse jeito, por favor, tá? Por favor. Por favor, eu acho 

que nós viemos aqui para somar, todos aqui têm interesse de ajudar, mas eu acredito que 

com esse barulho nós estamos atrapalhando a nós mesmos. Vamos... 

 

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

 

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

Paulo Rillo. 

 

O SR. JOÃO PAULO RILLO – PT – Senhora presidente, eu queria fazer um 

apelo com muito respeito a Vossa Excelência, primeiro, que nós aprovamos seis 

audiências na Comissão com critério, tá lá, tá aprovado, é documento oficial, que fosse 

quatro falas estruturantes, inclusive eles teriam que compor a Mesa. 
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Dado o formato que nós tivemos que mudar, até perdoamos isso, agora, não da 

pra abrir mão que quatro falas aqui, da sociedade civil, que representa a Adusp e mais 

uma série de entidades, a Apeosp, o Fórum de Educação e um representante dos 

estudantes, tenha pelo menos, pelo menos, cinco minutos para fazer a sua fala. 

 

A AUDIÊNCIA – (Palmas.) 

 

O SR. JOÃO PAULO RILLO – PT – E a outra questão, senhora presidente, 

para finalizar, não quero ficar interferindo, que a gente trate as pessoas com o mínimo 

de dignidade. Tem um monte de gente filmando, TV aberta, TV fechada, é natural que é 

muito melhor pra todo mundo ouvir, pra filmar, pra registrar e também é digno que as 

pessoas ocupem o púlpito sagrado, que é a tribuna aqui, da Assembleia. 

 

A AUDIÊNCIA – (Palmas.) 

 

A SRA. PRESIDENTE – RITA PASSOS – PSD – Bom, dando continuidade 

aos nossos trabalhos, os microfones à parte, aqui, os microfones que estão embaixo, se 

tiverem a televisão é só virar o microfone e essa... 

 

O SR. JOÃO PAULO RILLO – PT – Queria entender qual é o problema... 

 

A SRA. PRESIDENTE – RITA PASSOS – PSD – O deputado... 

 

O SR. JOÃO PAULO RILLO – PT – Das pessoas falarem na tribuna? 

 

A SRA. PRESIDENTE – RITA PASSOS – PSD – Deputado João Paulo... 

 

O SR. JOÃO PAULO RILLO – PT – Queria entender. 

 

A SRA. PRESIDENTE – RITA PASSOS – PSD – Rillo, deixa eu falar uma 

coisa, não tenho nada contra, só quero somar, só quero ajudar. A tribuna, se cada um... 

 

A AUDIÊNCIA – (Ininteligível.) 
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A SRA. PRESIDENTE – RITA PASSOS – PSD – Gente, eu vou ter que parar, 

vou ter que parar. 

 

* * * 

A sessão está sem microfone por um minuto. 

 

* * * 

 

A SRA. PRESIDENTE – RITA PASSOS – PSD – Podemos continuar? 

Quando eu falei três minutos, todos sabem e quem participou do nosso encontro em 

Sorocaba, que foi conduzida por mim, todos viram que tiveram muito mais do que o 

tempo estabelecido, a gente sempre respeita a pessoa para concluir uma fala e assim por 

diante. 

Eu estou pedindo para que a gente policie um pouco no tempo para que nós 

possamos ouvir mais pessoas a falar, então vamos escutar agora e eu gostaria de 

silêncio, eu gostaria muito de ouvir o que o professor Palma tem a falar.  

Com a palavra, e eu gostaria que o senhor falasse o seu nome completo viu, 

professor? E a instituição que o senhor está representando, para que a gente possa deixar 

gravado, tá bom? 

 

O SR. JOÃO CARDOSO PALMA FILHO – Tudo bem. 

 

A SRA. PRESIDENTE – RITA PASSOS – PSD – Seja bem-vindo. 

 

O SR. JOÃO CARDOSO PALMA FILHO – Muito obrigado. Eu quero 

inicialmente... Meu nome é João Cardoso Palma Filho, sou mais conhecido como 

professor Palma, e estou aqui na condição de coordenador do Fórum Estadual de 

Educação. 

Eu quero inicialmente cumprimentar o secretário Herman, com quem tive a 

honra de trabalhar durante três anos, quero, na pessoa da deputada Rita Passos, também 

cumprimentar todos os demais parlamentares que integram a Comissão de Educação, e 

parlamentares que embora não sejam da Comissão estejam aqui assistindo a esta 

audiência pública, que encerra um ciclo de seis audiências. 
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Eu estive em todas, está tudo gravado, e eu acho que a Comissão de Educação 

tem condições de poder avaliar como é que as audiências consideraram o PL 

encaminhado a esta Casa pelo Executivo. 

Bem, eu quero dizer que tenho muita concordância com o PL que foi 

encaminhado ao Executivo, em muitos aspectos, eu considero que em torno de 70-75% 

daquilo que foi produzido pelas entidades que compõe o Fórum, 76 entidades, foi 

considerado no PL do Executivo. 

Entretanto os 25% que não foram considerados são de extrema relevância, e a 

minha presença aqui não é para marcar posição política, eu não sou político, como todo 

mundo sabe, eu sou uma pessoa que estuda educação no estado de São Paulo há quase 

50 anos. 

Eu quero aqui trazer uma contribuição no sentido de melhorar a proposta do 

Executivo, é esta a minha intenção neste momento, e eu peço a todos que, por favor, me 

ouçam com atenção, porque nós estamos aqui para conseguir de fato convencer a 

Comissão de Educação, e o próprio secretário, de que as propostas que nós estamos 

trazendo, elas contribuem para que São Paulo tenha um Plano Estadual de Educação de 

qualidade, aliás, o primeiro dos últimos 50 anos. 

Eu vou me ater a duas metas que é a 19, a 20 e vou fazer alguns comentários a 

respeito das três metas que foram acrescentadas posteriormente, tanto a discussão do 

Fórum, quanto a própria discussão na Comissão de Instância, criada pelo próprio 

secretário, que são as metas 21, 22 e 23. 

Bom, a meta 19, ela trata da gestão democrática. Ela praticamente copia a que 

está no projeto do Fórum, só que inclui algo com o qual não concordamos, por entender 

que não é ali que deve ser colocada a questão de mérito. A gestão democrática não pode 

ser condicionada a mérito. (Palmas.) A questão de mérito... 

A questão do mérito, se é que deva estar no plano, devia ser colocado em relação 

a quando se trata da meta que cuida do Plano de Carreira, ali cabe mérito, agora, gestão 

democrática independe de mérito. Gestão democrática é uma condição que a própria 

Constituição brasileira estabelece, é um princípio da educação, a gestão democrática da 

educação. (Palmas.) 

E não é, e não se restringe a uma questão se vai ter ou não eleição para diretor, o 

problema não é esse, ou se vai ser por concurso, isso devia ser estabelecido na meta que 

trata no Plano de Carreira, como eu já disse. 
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Em relação à meta 20, bom, eu disse em todas as reuniões e vou repetir aqui, 

sem financiamento não tem educação de qualidade. Ponto final. (Palmas.) 

O financiamento que existe hoje é insuficiente até para as condições de hoje. 

Agora, se nós queremos de fato uma educação de qualidade, é fundamental que na meta 

20, do plano estadual, conste quais são os recursos. 

A meta 20 do plano encaminhado aqui, o PL do Executivo, repete a meta do 

nacional, e eu não vi sentido nisso, porque falar que vai aplicar 7% do PIB nacional até 

2020 e 10% até 2024, isso é o nacional. Agora eu quero saber o seguinte, estados e 

municípios vão contribuir como, para que essa meta seja alcançada?  

Esse é o ponto. Ou seja, quanto é do PIB estadual que nós vamos ter destinado à 

educação? Quanto é do PIB dos municípios que vai ser acrescentado em relação à 

educação? Então é fundamental que aí nessa meta se especifique quanto é do PIB do 

estado que vai efetivamente contemplar a educação. 

A outra questão que eu levanto nessa meta 20, é a omissão do custo 

aluno/qualidade, é fundamental. 

A outra comissão, além de responsabilidade educacional, eu sei quais são os 

argumentos, porque não constou. Não constou porque ainda depende de regulamentação 

no plano federal.  

Tudo bem, mas podia constar, como consta na meta 20 do plano nacional, que 

nós vamos seguir, sim, aquilo que foi estabelecido no custo aluno/qualidade pela 

regulamentação da lei federal, que, aliás, já está em discussão, quer dizer, tem dois anos 

pra fazer isso, então isso é importante. 

Bom, e como eu sei que eu já estou estourando e agradecendo a compreensão da 

deputada Rita Passos, que tem sido muito compreensiva comigo, lá em Sorocaba ela 

deixou eu falar, acho que eu falei 10 ou 12, né deputada? Não me interrompeu. 

Eu quero falar das metas 21, 22 e 23. Bem, o Fórum não tomou conhecimento 

dessas metas, nem a instância da qual eu participo, porque quando nós assinamos um 

ofício de encaminhamento ao chefe do Poder Executivo de qual era a proposta de Plano 

de Educação, consolidado na instância, e eu assinei, eu assinei 20 metas e quando abri o 

Diário Oficial, no começo de agosto, constatei que lá tinham 23 metas, uma 21, uma 22 

e uma 23. 

Ela não foi discutida em lugar nenhum e, aliás, são impróprias num plano 

estadual. (Palmas.) 
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A meta 21 fala em municipalização dos anos iniciais. Bom, está praticamente 

municipalizado, 80% da matrícula no estado de São Paulo hoje é municipal. Esse é o 

primeiro ponto que eu chamo a atenção.  

Segundo ponto é o seguinte, isso caberia no plano municipal, o município que 

quiser assumir, aliás, não só os anos iniciais, se ele quiser assumir o ensino fundamental 

inteiro, ele poderá fazê-lo, ele tem isso garantido na constituição e ele tem isso 

garantido na LDB. Agora, não cabe a um plano estadual dizer ao município como é que 

tem que ser, essa é a questão. (Palmas.) 

A meta 22 é a tão falada e nunca realizada, reforma do ensino médio. Bom, ela 

já está contemplada, na meta 3, lá consta “Flexibilização do ensino médio.”, então ela é 

desnecessária como uma meta específica no caso 22 e não é só isso, hoje se discute em 

nível nacional qual é a base curricular comum, o estado de São Paulo não pode sair na 

frente, tem que esperar definir o nacional, tem que ser articulado com o nacional, essa é 

a questão. (Palmas.) 

Aliás, está em discussão, quem quiser pode entrar no site do Ministério da 

Educação para dar opinião a respeito dessa base curricular comum nacional, e lá consta 

(Palmas.) que 60% do currículo é nacional, vai ser definido, e inclusive implica numa 

reformulação da LDB e 40% é a parte diversificada, é isso que cabe ao estado e ao 

município que tenha ensino médio.  

Portanto eu acho que é melhor aguardar o que está sendo analisado em nível 

federal, para que depois os estados possam se adequar a essa nova realidade, eu não 

entro no mérito dessa questão (Palmas.), se é necessário o currículo nacional ou não, 

que eu tenho cá minhas dúvidas. 

Bom, e a meta 23... Bom, essa propõe um sistema de formação pensando na 

Secretaria da Educação. O Plano Estadual não é pra Secretaria da Educação, o Plano 

estadual é para a educação pública e privada do estado de São Paulo. (Palma.) 

E tem algo muito perigoso lá, na minha apreciação, que quando fala que será em 

articulação com as universidades omite universidades públicas, a palavra pública não 

aparece e isso pode me levar a pensar que nós poderemos ter um sistema de formação 

feito por fora das universidades públicas do estado de São Paulo. 

E eu particularmente, como professor de uma delas, considero isso não aceitável. 

Em princípio entendo que a formação deva passar, sim, pelas universidades e pelas 

instituições que formam professores no estado de São Paulo, que sejam públicas. 

(Palmas.) 
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Bem, em linhas gerais era isso que eu queria colocar aqui. Agradeço a atenção 

da Comissão de Educação e espero, espero, essa é a minha última palavra aqui, que as 

nossas reuniões não tenham sido realizadas em vão (Palmas.), que as audiências sejam 

consideradas pela Comissão de Educação e por esta Casa de Leis. Muito obrigado. 

(Palmas.) 

 

A SRA. PRESIDENTE – RITA PASSOS – PSD – Dando sequência aos 

nossos trabalhos nós... 

 

O SR. – (Ininteligível.) 

 

A SRA. PRESIDENTE – RITA PASSOS – PSD – Deputado, o senhor vai 

querer falar? 

 

O SR. – Encaminhamento. 

 

A SRA. PRESIDENTE – RITA PASSOS – PSD – Nós temos aqui o deputado 

Giannazi. 

 

O SR. GERALDO CRUZ – PT – Só queria... 

 

A SRA. PRESIDENTE – RITA PASSOS – PSD – Que vai falar? 

 

O SR. GERALDO CRUZ – PT – Isso. Só queria pedir a Vossa Excelência, 

como presidente da Comissão, com a questão de ordem. 

 

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

 

O SR. GERALDO CRUZ – PT – Pois bem, no meu entender, quero 

cumprimentar a todos os deputados da Comissão e os demais deputados da Casa, 

parabenizar o presidente por ter aberto esse espaço, para fazer esse debate aqui, 

democrático, com a sociedade civil e com representantes. 
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Quero cumprimentar o secretário e pedir a Vossa Excelência, para que o debate 

enriqueça ainda mais, a proposta que nós estamos discutindo aqui que era a Secretaria e 

pela primeira vez o secretário está aqui para falar. 

A minha sugestão é que o secretário pudesse falar na defesa do projeto que ele 

apresentou e em seguida a sociedade e as pessoas aqui inscritas passavam, para o 

enriquecimento do debate, senhora presidente, só isso. 

Porque nós já fizemos várias audiências aqui mesmo na Casa, sem a presença da 

Secretaria de Educação, portanto eu, particularmente, gostaria de ouvir a defesa dele, 

para depois, então, fazer a nossa intervenção. 

 

A SRA, PRESIDENTE – RITA PASSOS – PSD – Senhor deputado, (Palmas.) 

eu vou conversar... Nós vamos conversar com o secretário, pra saber o que ele acha, 

mas eu acho, particularmente, que é muito mais produtivo ele falar depois, até pra ver se 

bate... 

 

A AUDIÊNCIA –  Não! 

 

A SRA. PRESIDENTE – RITA PASSOS – PSD – Não? 

 

O SR. – Pela ordem, pela ordem. 

 

A AUDIÊNCIA –  Não! 

 

O SR. – (Ininteligível.) 

 

A SRA. PRESIDENTE – RITA PASSOS – PSD – É, está certo. Olha, vamos 

passar agora a palavra para o Giannazi, que está inscrito, e eu já deixei aberto para que 

os deputados, eles possam falar sempre... 

 

A AUDIÊNCIA – (Ininteligível.) 

 

A SRA. PRESIDENTE – RITA PASSOS – PSD – Intermediando aqui, está 

bom? Então o próximo é o Auriel, tá? O primeiro vai ser o Giannazi... 
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A AUDIÊNCIA – (Ininteligível.) 

 

A SRA. PRESIDENTE – RITA PASSOS – PSD – Eu acredito que tudo o que 

está sendo falado aqui, eu imagino, que o nosso secretário está anotando, e até poderá... 

 

A AUDIÊNCIA – Ah... (Ininteligível.) Mamãe mandou eu estudar, mas escola o 

governo quer fechar.  

 

O SR. CARLOS GIANNAZI – PSOL – Vamos lá, Rita? 

 

A AUDIÊNCIA – Uh, arregou! Uh, arregou! Não tem arrego, não tem arrego! 

 

A SRA. PRESIDENTE – RITA PASSOS – PSD – Podemos ouvir o nosso 

deputado Carlos Giannazi? Podemos? Então, por favor, silêncio, porque o tempo está 

correndo, tá? Então com a palavra... 

 

O SR. CARLOS GIANNAZI – PSOL – Primeiramente, boa tarde... 

 

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

 

O SR. CARLOS GIANNAZI – PSOL – A todos e a todas. Queria 

cumprimentar aqui os alunos, os professores, os profissionais da educação, os pais de 

alunos, as entidades representativas do magistério estadual, as nossas entidades que são 

combativas sempre presentes aqui em nossos debates, e lutas em defesa de uma 

educação pública, gratuita e de qualidade. 

Quero saudar todos os deputados presentes na pessoa da deputada Rita Passos, 

quero cumprimentar o secretário de Educação e todos os servidores da Secretaria. 

E dizer que esse encontro é muito importante aqui na Assembleia Legislativa, 

porque ele é mais um encontro que reforça a nossa luta e a nossa discussão para a 

construção de um Plano Estadual de Educação. 

Lembrando que um plano de educação tem que ser construído coletivamente, o 

plano de educação não pode ser um plano do governo, ele é um plano de toda a 

sociedade. (Palmas.) 
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Ele tem que passar por um processo  de discussão de todos os setores 

desenvolvidos na questão educacional, é por isso que nós estamos aqui. Logicamente 

que nós temos críticas ao projeto que foi apresentado pelo governo. 

Esse projeto que foi apresentado, essa proposta de plano, não representa nenhum 

tipo de avanço para a educação no estado de São Paulo, não representa os anseios, as 

necessidades, e os interesses da educação do nosso estado, até porque ele não foi 

construído coletivamente, é um plano que veio de cima para baixo, um plano que foi 

construído pelos tecnocratas, pelos burocratas da Secretaria de Educação. 

Não é à toa que além desse plano temos outros dois planos tramitando aqui e que 

são melhores, que são muito mais avançados e lembro ainda, e é bom a gente resgatar 

um pouco da história. 

No ano de 2001 foi aprovado um Plano Nacional de Educação, que também teve 

esse mesmo teor, um plano que veio de cima para baixo, no governo Fernando Henrique 

Cardoso. Esse projeto foi aprovado, um plano que não vingou, que não foi... Ele passou 

desapercebido pelo Brasil, nem em concurso público ele caía, de tão ruim e distante da 

realidade brasileira que ele era. 

Mas de toda forma, de qualquer forma, o Plano Nacional, de 2001, do Fernando 

Henrique, já exigia a aprovação de planos estaduais e municipais e o estado de São 

Paulo ficou todo esse tempo sem debater plano de educação aqui no nosso estado, aqui 

na Assembleia Legislativa, só agora que nós temos esse debate. 

Embora em 2003 as entidades do Fórum Estadual de Educação tivessem 

apresentado um plano, que até hoje tramitou aqui na Assembleia Legislativa e foi 

aperfeiçoado com esse outro projeto que nós apresentamos aqui, junto com a Adusp, 

pela liderança do PSOL. 

Mas só traçando esse histórico, que nunca houve aqui um debate promovido, 

realizado pelo Executivo em torno de um plano estadual de educação e mesmo esse 

debate que está ocorrendo agora, ele foi promovido aqui graças à intervenção dos 

movimentos, que pressionaram a Assembleia Legislativa, que pressionou aqui, 

sobretudo a Comissão de Educação, a realizar minimamente essas seis audiências. 

Diria aqui que seis audiências tardias, porque o projeto já está aqui, mas sem a 

nossa participação, então é um projeto, esse Plano Estadual de Educação, digo isso para 

dizer o seguinte, que esse Plano Estadual de Educação ele já começou mal, na sua 

origem ele já comete um pecado capital, que é ele não ser construído coletivamente. 
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Agora a gente está aqui correndo atrás do tempo, pra tentar fazer alguns ajustes 

na aprovação final, em plenário, quando nós poderemos apresentar uma emenda 

aglutinativa. Espero que não haja obstrução aqui na votação final na base do governo. 

Outra questão que eu gostaria de levantar aqui, rapidamente, é a questão do 

financiamento da educação. 

Esse Plano tem muitos defeitos, acho que o mais grave dos defeitos é que ele 

não aponta para o aumento do financiamento da educação, sem dinheiro novo não 

haverá oferta da qualidade de ensino. (Palmas.) Nós precisamos de mais recursos, nós 

não podemos ter um plano de educação refém, calcado na lei de responsabilidade fiscal. 

É um absurdo isso, é um retrocesso na educação do estado de São Paulo 

(Palmas,), nós ficarmos atrelados à lei de responsabilidade fiscal, que foi criada 

justamente para que não haja investimento em educação, em saúde e nos servidores 

públicos. 

Eu sei que haverá um amplo debate aqui, muitos outros pontos serão levantados, 

a questão da valorização do magistério também, que não é... Que fica de fora desse 

plano de educação.  

Mas o que eu gostaria de dizer é que não da também para discutir aqui o Plano 

Estadual de Educação, e aí eu faço uma pergunta para o secretário, se esse projeto que 

foi apresentado, essa proposta que foi apresentada recentemente, de uma forma 

inesperada de reorganização, de reestruturação da rede, se ela é tão importante assim 

para o estado, segundo os argumentos do governo, porque que ela não consta do Plano 

Estadual de Educação do próprio governo? (Palmas.) 

Eu não entendi porque que a proposta não entrou no plano, e ainda, logicamente 

não tem como deixar de registrar aqui o nosso protesto, a nossa indignação, com essa 

proposta de reorganização, que na prática significa destruição, significa a 

desorganização da rede estadual, (Palmas.) significa o fechamento de escolas, o 

fechamento de salas e o fechamento de turnos. 

Eu estou perplexo, porque venho acompanhando várias manifestações em várias 

regiões do estado, e participei na semana passada de uma reunião, secretário, na 

diretoria Sul 3, na Sul 3, vários alunos de várias escolas foram recebidos, eu 

acompanhei a reunião com a dirigente, e lá a dirigente apresentou a reorganização de 

cinco escolas. 

Eu fiquei chocado, porque inicialmente, as escolas apresentadas até o momento 

eram escolas das áreas mais centrais, ou escolas de passagem, mas eu fiquei chocado 
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porque esse ajuste fiscal que a Secretaria pretende fazer na educação ela vai muito mais 

além, e vai prejudicar os alunos mais vulneráveis, mais pobres da nossa sociedade. 

Então a diretoria Sul 3 apresentou cinco escolas na periferia do Grajaú, uma 

região pobre, vulnerável, com alto índice de violência, eu cito aqui um exemplo, eu 

fiquei chocado, falei a que ponto chegou o governo estadual para fazer ajuste fiscal, vai 

tirar um turno, o turno da noite da escola Emílio, Pastor Emílio, que é uma escola 

carente, numa região carente, de alta violência e vai transferir esses alunos para uma 

escola carente, uma escola também que já tem superlotação de salas. 

Então isso nos choca, é um absurdo esse projeto de reestruturação, que nós não 

podemos admitir (Palmas.) que ele se realize no estado de São Paulo. É um atentado, 

um crime contra as nossas escolas, é um plano que vai prejudicar os alunos, repito, esse 

plano não consta no Plano Estadual de Educação. 

E porque para nós a educação tem outras prioridades... 

 

A SRA. PRESIDENTE – RITA PASSOS – PSD – Para concluir, deputado. 

 

O SR. CARLOS GIANNAZI – PSOL – A Secretaria de Estado de Educação 

deveria ter apresentado um plano, principalmente para acabar com a superlotação de 

salas, um plano para acabar com as mais de 70 (Palmas.) escolas de lata do estado de 

São Paulo. 

Vocês sabiam que a nossa rede de ensino é a rede mais rica do Brasil e tem ainda 

70 escolas de lata espalhadas pelo estado, muitas delas aqui na capital? 

 

A AUDIÊNCIA – (Ininteligível.) 

 

O SR. CARLOS GIANNAZI – PSOL – Não tem nenhum plano pra resolver 

essa questão. 

Vocês sabiam que centenas de escolas da rede estadual não têm quadras para as 

aulas de educação física? 

 

A SRA. PRESIDENTE – RITA PASSOS – PSD – Para concluir. 

 

O SR. CARLOS GIANNAZI – PSOL – Não têm cobertura? Isso não aparece 

no Plano Estadual, não aparece no projeto de reorganização, então para nós, que somos 
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professores, alunos, pais de alunos e que somos de entidades para a educação, que 

estamos frequentemente nas escolas, para nós a educação precisa de outras prioridades, 

que são mais importantes nesse momento. 

Mas eu deixo a pergunta para o secretário em relação, se a reorganização era tão 

importante, foi tão planejada, porque que não apareceu no Plano de Educação? Muito 

obrigado. 

 

A SRA. MARCIA LIA – PT – Pela ordem, senhora presidente. 

 

A SRA. PRESIDENTE – RITA PASSOS – PSD – Muito obrigada. Pela 

ordem, deputada Marcia Lia. 

 

A AUDIÊNCIA – Eu digo não, eu digo não, eu digo não à reorganização. 

 

A SRA. MARCIA LIA – PT - Pela ordem, senhora presidente. 

 

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

Marcia Lia. 

 

A SRA. MARCIA LIA – PT – Eu gostaria de pedir, de fazer um pedido, que eu 

acredito que seja a expressão de todas as pessoas que se encontram aqui. 

Como é uma audiência pública, chamada pela Comissão de Educação da 

Assembleia Legislativa, que nós pudéssemos ouvir o senhor secretário, na medida em 

que ele pode esclarecer... 

 

A AUDIÊNCIA – (Palmas.) 

 

A SRA. MARCIA LIA – PT – Na medida em que ele pode esclarecer talvez 

muitas dúvidas. Que as pessoas vão falar e depois o secretário vem e esclarece, então 

nós poderíamos antecipar essa etapa, se houver concordância do senhor secretário, para 

que depois nós pudéssemos então, aquilo que não ficar muito bem compreendido, 

aquilo que não ficar claro, nós pudéssemos então dar aí o retorno às pessoas que estão 

no plenário. 
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Então eu gostaria de solicitar a gentileza, a sensibilidade de Vossa Excelência, 

para que nós pudéssemos então ouvir o nosso secretário. Muito obrigada. (Palmas.) 

 

A AUDIÊNCIA – Fala secretário. Fala secretário. 

 

A SRA. PRESIDENTE – RITA PASSOS – PSD – Gente, da licença um 

pouquinho, vamos falar? 

 

A AUDIÊNCIA – Fala secretário. Fala secretário. 

 

A SRA. PRESIDENTE – RITA PASSOS – PSD – Da licença, vamos 

continuar, todos aqui, nós queremos, todos aqui estamos num processo construtivo. 

Nós podemos até passar a palavra para o secretário, se vocês quiserem... 

 

A AUDIÊNCIA – (Ininteligível.) 

 

A SRA. PRESIDENTE – RITA PASSOS – PSD – Mas deixa eu falar um 

pouquinho. Podem ouvir? Eu acredito, inclusive o Geraldo Cruz, que tinha proposto que 

fosse ouvido, que o secretário falasse nesse imediato momento, e ele mesmo, 

conversando comigo, ele entendeu que seria oportuno falar depois, porque o secretário... 

 

A AUDIÊNCIA –  Não! 

 

A SRA. PRESIDENTE – RITA PASSOS – PSD – Gente, vocês não deixam 

eu falar, eu estou falando, vocês nem terminam... 

 

A AUDIÊNCIA – Fala secretário. 

 

A SRA. PRESIDENTE – RITA PASSOS – PSD – Eu posso falar?  

 

A AUDIÊNCIA – Fala secretário! Fala secretário. 

 

O SR. CEZINHA DE MADUREIRA – DEM – Pela ordem, senhora 

presidente. 
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A SRA. PRESIDENTE – RITA PASSOS – PSD – (Ininteligível.) 

 

O SR. CEZINHA DE MADUREIRA – DEM – Pela ordem, senhora 

presidente. 

 

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

Cezar. 

 

O SR. CEZINHA DE MADUREIRA – DEM – Senhora presidente, senhor 

secretário, eu pude presenciar, a senhora, no início dos trabalhos no outro plenário. 

Estava muito apertado ali, eu vi o seu empenho em trazer os trabalhos aqui, para o 

plenário grande... 

 

A AUDIÊNCIA – Cala a boca! 

 

O SR. CEZINHA DE MADUREIRA – DEM – O objetivo aqui é o diálogo, e 

se as pessoas não cumprirem o regimento, que enquanto o secretário e ou a senhora 

presidente... 

 

A AUDIÊNCIA – (Vaias.) 

 

O SR. CEZINHA DE MADUREIRA – DEM – Está falando, eu não acho que 

é interessante falar sem ser ouvido. 

Eu acho que nós temos aí a segurança da Casa para nos ajudar a controlar o povo 

aqui, para nós ouvirmos o secretário. 

 

A AUDIÊNCIA – (Vaias.) (Ininteligível.) Fora! Vai embora! Fora, deputado! 

Fora, deputado! 

 

O SR. BARROS MUNHOZ – PSDB – Pela ordem, presidente. 

 

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

Barros Munhoz. 
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O SR. BARROS MUNHOZ – PSDB – Senhora presidente, eu tomo a 

liberdade, embora não faça parte da Comissão de Educação, pela importância do tema e 

pela importância da realização dessa audiência pública, a seguinte ordenação dos 

trabalhos: O secretário fala até 15 minutos. 

 

A AUDIÊNCIA – (Palmas.) 

 

O SR. BARROS MUNHOZ – PSDB – Por favor. Por favor. Interrompe e aí as 

pessoas continuam a falar e ao final o secretário fala novamente, como nas audiências 

públicas que nós fizemos em várias ocasiões aqui. 

 

A AUDIÊNCIA – (Palmas.) 

 

O SR. BARROS MUNHOZ – PSDB – Muito obrigado. 

 

A SRA. PRESIDENTE – RITA PASSOS – PSD – Gente, eu acho que está 

bem encaminhado assim, eu acho que... Pode ser?  

 

A AUDIÊNCIA – Pode! 

 

A SRA. PRESIDENTE – RITA PASSOS – PSD – Assim ele fala em duas 

oportunidades, está bom? Ele fala agora e o que ficar sem esclarecimento, porque o que 

eu quis dizer foi o seguinte, muita coisa vai ser falada aqui, e se ele fala de uma vez só 

agora, muita coisa vai ficar sem explicação, sem um retorno. 

 

A AUDIÊNCIA – (Ininteligível.) 

 

A SRA. PRESIDENTE – RITA PASSOS – PSD – Eu posso falar? 

 

A AUDIÊNCIA – (Ininteligível.) 

 

A SRA. PRESIDENTE – RITA PASSOS – PSD – Eu posso falar? Então, por 

favor, eu quero silêncio. 
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A AUDIÊNCIA – (Ininteligível.) 

 

A SRA. PRESIDENTE – RITA PASSOS – PSD – Eu quero silêncio, por 

favor. Eu estou aqui para ouvir a todos, eu gostaria que vocês também me ouvissem, 

então se tiver barulho, começar de novo, o que eu vou fazer é, eu desligo, nós vamos dar 

um tempo até acalmar e aí volta, como nós combinamos, e o tempo vai passar. 

Se continuar assim eu vou continuar desse jeito. Nós estamos aqui num processo 

construtivo, todos os deputados querem ajudar essa classe dos professores, podem ter 

certeza, então nós precisamos ouvir, agora, se tiver barulho é difícil. Por favor, gente, 

por favor. 

 

A AUDIÊNCIA – (Ininteligível.) 

 

A SRA. PRESIDENTE – RITA PASSOS – PSD – Podemos ouvir?  

 

A AUDIÊNCIA – Sim. 

 

A SRA. PRESIDENTE – RITA PASSOS – PSD – Então, por favor, vamos 

fazer silêncio, pra gente poder ouvir. Vamos passar então 15 minutos para o secretário, 

depois nós vamos voltar com a sequência dos nossos trabalhos. 

Nós estamos todos aqui num processo construtivo, todos nós queremos ajudar. 

 

A AUDIÊNCIA – (Ininteligível.) 

 

O SR. HERMAN JACOBUS CORNELIS VOORWALD– Ah, verdade. 

 

A AUDIÊNCIA – (Inaudível.) 

 

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

obrigado. Bom, boa tarde, pediram que eu me manifestasse, eu ouvi, ouvirei sempre a 

fala de vocês, gostaria que vocês ouvissem a minha fala também, acho que é dessa 

maneira que a gente pode construir algo que no estado de São Paulo seja bom, então eu 

pediria que ouvissem a minha fala. 
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A AUDIÊNCIA – (Ininteligível.) 

 

O SR. HERMAN JACOBUS CORNELIS VOORWALD – Eu queria 

cumprimentar, em nome da deputada Rita Passos, eu quero cumprimentar a todos os 

deputados aqui presentes e em nome do meu amigo João Palma, eu quero cumprimentar 

aos acadêmicos aqui presentes e aos professores, funcionários, alunos, enfim, a todos 

vocês. 

Bom, primeiro eu gostaria de deixar muito claro de que não foram burocratas 

que construíram esse plano, a própria fala do professor Palma, que é a fala correta, 75% 

dos planos, quer sejam encaminhados pelo governo do estado, quer sejam do Fórum, 

eles coincidem, e coincidem com o plano nacional. 

Na realidade algumas divergências, elas têm que ser explicadas, mas o conjunto 

das metas eles são muito coincidentes, então não foi um plano construído por 

burocratas. 

Toda a sistemática da Secretaria da Educação seguiu os trâmites amenos, das 

três metas que foram acrescentadas fundamentalmente após a Secretaria fazer consulta, 

à comunidade, recebemos mais de 10.000 sugestões.  

As consultas foram feitas via eletrônica e no retorno é que nós percebemos que 

algumas questões, elas deveriam ser trabalhadas pela Secretaria, então eu farei alguns 

comentários a respeito das três metas, meta 21, 22 e 23 e depois eu retorno a mais 

algumas questões que o professor Palma coloca. 

Meta 21 – O senhor Palma sabe do que eu vou dizer, porque ele compartilhou 

comigo praticamente três anos da gestão de diretrizes da Secretaria Estadual da 

Educação, e vai se lembrar que, com relação à municipalização, que iniciou-se em 1996, 

60% dos anos iniciais estão municipalizados, 20% dos alunos do 1º ao 5º estão na rede 

privada e 20% na rede estadual. 

Essa municipalização, ela ocorre de maneira silenciosa e se é uma coisa que 

sempre me incomodou e incomodou também ao senhor Palma, porque nós cansamos de 

conversar sobre isso, era de que não havia uma regulamentação que disciplinasse a 

questão da municipalização. 

Porque a fala do presidente do Fórum é exatamente esta, de que esse processo 

pode ocorrer independente da vontade do estado, se o município quiser municipalizar, 
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ele municipaliza, se ele quiser criar rede própria, ele cria rede própria, se ele quiser 

estender isso para os anos finais do ensino fundamental, ele faz. 

E como é que ficam os nossos servidores? Qual a relação funcional dos nossos 

servidores no instante em que o estado não tem uma regulamentação construída junto 

com o município para que haja uma disciplina dessa municipalização? 

O objetivo da meta 21 foi exatamente este, de que no espaço de 10 anos se 

construa com os municípios aquilo que protegerá o nosso servidor, aquilo que 

garantirá... 

 

A AUDIÊNCIA – (Vaias.) 

 

O SR. HERMAN JACOBUS CORNELIS VOORWALD – Aquilo que 

garantirá não só as questões que importam aos nossos servidores, aos nossos 

professores, para que não fiquem adidos, para que uma vez criada a rede municipal 

própria os alunos do município migrem para as escolas municipais e nós fiquemos com 

as escolas do estado vazias, sem aula para atribuir para professor... 

 

A SRA. – (Ininteligível.) 

 

O SR. HERMAN JACOBUS CORNELIS VOORWALD – A meta 21... 

 

A SRA. – (Ininteligível.) 

 

O SR. HERMAN JACOBUS CORNELIS VOORWALD – Eu gostaria de 

poder concluir, porque vocês pediram que eu falasse.  

A meta 21, o objetivo dela é disciplinar a matéria, é construir uma 

regulamentação que garanta para os nossos servidores e para os nossos alunos, num 

processo de colaboração estado/município, tudo aquilo que esse processo de 

colaboração estado/município hoje se resume a merenda e transporte. 

 Não há um processo de colaboração estado/município disciplinado, que garanta 

para os nossos servidores e para os nossos alunos aquilo que mais importa, esse é o 

objetivo da meta 21, não tem absolutamente nenhum outro objetivo a não a ser a 

garantia de que no espaço de 10 anos, se houver condições e interesse do município, de 

que a regra do jogo seja muito bem definida. 
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E que essa regra do jogo definida garanta para os servidores do estado a defesa 

dos seus direitos adquiridos durante anos, que não fiquem de uma hora para outra 

adidos nas diretorias. 

Meta 22 – A meta 22, e eu gostaria de relembrar esse documento, que foi 

construído pela Secretaria de Estado da Educação em 2011 e teve como mentor o 

professor Palma, que trata do ensino médio – matriz curricular. 

Desde 2011 a Secretaria Estadual da Educação tem discutido o ensino médio. A 

meu convite, o professor Palma, que é uma pessoa que eu respeito, considero um grande 

educador, por isto o convidei para que estivesse junto comigo na Secretaria da 

Educação, e que foi responsável pela área pedagógica, e que indicou as pessoas 

responsáveis pela área pedagógica, construiu de forma muito apropriada, um documento 

para trabalhar do ensino médio e o que está na meta 22 é exatamente isso. 

Ninguém quer na meta 22 fugir das diretrizes nacionais. O que se objetiva na 

meta 22 é que se haja nesse estado a maturidade para se discutir o ensino médio, um 

ensino médio hoje que não atende mais as demandas nem do jovem que está no ensino 

médio, e nem da formação que ele precisa no ensino médio. 

O que está na meta 22 é o que está aqui. O objetivo é o caminho, o percurso 

normativo do menino, é o que está nesse documento, sendo viabilizado através do seu 

desejo e do que ele constrói do seu projeto de vida. 

O objetivo não é mudar o ensino médio, o objetivo é criar condições para uma 

maior discussão, inclusive com a participação dos estudantes, inclusive com o corpo 

docente participando, inclusive com a participação dos alunos. Esta é a essência da meta 

22. 

 

A AUDIÊNCIA – (Ininteligível.) 

 

O SR. HERMAN JACOBUS CORNELIS VOORWALD – A discussão da 

meta 22 é nacional, é a prioridade dos estados. 

Final dessa semana o Conselho de Secretários da Educação discute com o 

ministro a prioridade absoluta, que é o ensino médio, é qual será a constituição do 

ensino médio, como é que se faz esse ensino médio noturno, qual é a possibilidade do 

ensino médio noturno com uma carga horária menor, ou se vai viabilizar uma formação 

melhor para o jovem. 
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O que está aqui na meta 22 é a essência de um documento construído e discutido 

pelos educadores da Secretaria do Estado da Educação e chegamos à conclusão... 

 

A AUDIÊNCIA – (Ininteligível.) 

 

O SR. HERMAN JACOBUS CORNELIS VOORWALD – E chegamos à 

conclusão de que não havia maturidade à época para trabalhar esse documento, 

chegamos à conclusão que sem uma base nacional comum, não deveria progredir, como 

não progrediu, não progrediu. O que está nesse documento é exatamente o que está na 

meta 22.  

Meta 23 – Projeto de Lei Complementar 1143 e 1144, do qual o senhor Palma 

também participou, como secretário adjunto da construção dos dois Projetos de Lei 

aprovados pela Assembleia Legislativa que tratam entre outras coisas da carreira dos 

servidores. 

O que a meta 23 objetiva é que através da escola de formação viabilizar cursos 

de formação continuada para que principalmente os servidores, alijados num processo 

de formação continuada, tenham a possibilidade dada pela Secretaria de uma formação 

continuada, para que progridam na carreira. Esta é a meta 22. 

 

A AUDIÊNCIA – (Ininteligível.) 

 

O SR. HERMAN JACOBUS CORNELIS VOORWALD – Vinte e três. Os 

servidores do estado teriam condição de, através da escola de formação, procurar uma 

evolução e uma promoção na sua carreira, garantida pelo estado em cursos de formação 

continuada. Esse é o objetivo da meta 23. 

São três metas em discussão na Secretaria há anos, e que objetivam, única e 

exclusivamente, para os alunos, para os servidores e para os professores, no caso da 

municipalização, a garantia dos seus direitos. Muito obrigado. 

 

A AUDIÊNCIA – (Vaias.) Senhor secretário, fala a verdade, educação nunca 

foi prioridade! 

 

A SRA. PRESIDENTE – RITA PASSOS – PSD – Dando continuidade... 
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A AUDIÊNCIA – Senhor secretário, fala a verdade, educação nunca foi 

prioridade! 

 

A SRA. PRESIDENTE – RITA PASSOS – PSD – Dando continuidade nós 

vamos ouvir agora a presidente da Apeoesp, Maria Izabel. 

 

A AUDIÊNCIA – (Palmas.) 

 

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

gostaria de cumprimentar a presidente da Comissão de Educação, deputada Rita Passos, 

senhor secretário da Educação, toda a bancada de deputados presentes, deputadas 

também presentes aqui e, sobretudo destacar que nós estivemos em cinco regiões do 

estado de São Paulo, em audiências públicas, debatendo o Plano Estadual de Educação. 

Não por uma concessão do estado, da Assembleia Legislativa nem da Comissão 

de Educação, mas por uma conquista do movimento, que teve a coragem, junto com o 

deputado Rillo e os demais deputados, enfrentar e evitar que um relatório que não foi 

debatido, fosse aprovado sem debate algum. 

Quero chamar a atenção para o seguinte, eu gostaria de começar pela meta 17, 

mas vou começar por onde o senhor secretário começou e quero dizer, senhor 

secretário, que quem estiver preocupado mesmo com os servidores, não os coloca da 

forma como está colocado, com esta bagunça que o senhor quer fazer no estado de São 

Paulo. (Palmas.) 

Não os coloca de joelhos, porque é isso o que vai acontecer, eu não vejo outra 

coisa se não isso. E eu quero dizer que eu sempre tive o respeito com o senhor, contará, 

não o desrespeitarei, mas quero expressar, porque eu fui expulsa da Secretaria da 

Educação (Palmas.) por divergir da opinião de uma senhora que se chama Raquel 

Volpato, por quê? 

Porque fui fazer a seguinte pergunta, qual é o embasamento pedagógico dessa 

mudança na rede? (Palmas.) Porque até aquele momento só se falava em professores 

adidos, o que significa redução de jornada. 

Mas o secretário disse “Olha, a gente colocou a meta da municipalização porque 

é uma forma de...”, não, secretário, não! Sabe porque que não? Como foi dito aqui pelo 

professor Palma, acho que o senhor entendeu bem o que o professor Palma disse, não é 

tarefa do estado por no seu plano municipalizar.  
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Até porque nem o termo municipalizar cabe, secretário, o que cabe é a 

regulamentação do regime de colaboração entre os entes federados (Palmas.), que faz 

com que os entes tenham como objetivo comum a educação pública de qualidade e aí é 

verba pública para todos os entes federados, então, desta forma, quero dizer que divirjo 

frontalmente dessa meta 21, tanto a 22, que está contida na meta apresentada pelo 

professor Palma, e a 23. 

Agora chamo a atenção para todos aqui presentes. Todos leram os dois planos, 

os três, aliás, porque tem um terceiro, e viram perfeitamente, deem uma olhadinha para 

a meta 17. Deem uma olhadinha, o que é que está dito lá? Sim, meta 17. Igualar os 

salários de acordo com os demais funcionários de nível superior e aí tem uma trava, 

qual é a trava? De acordo com a lei de responsabilidade fiscal. 

Não vai acontecer regularização coisa nenhuma! Ou alguém acredita em Papai 

Noel? (Palmas.) Isso aí é o negócio da questão, vamos entrar na carreira, o que é que diz 

o plano do governo? 

Aprimorar essa maldita 836 que acabou com a vida de todos os professores, da 

ativa ao aposentado, está lá! Não... Tem que cumprir a Constituição e uma carreira 

debatida exaustivamente, de forma a ter, sim, um princípio de carreira que os 

professores e os jovens queiram ser professores, porque da forma que nós somos 

tratados, ninguém quer ser professor aqui no estado de São Paulo. (Palmas.) 

Para ir cumprir, secretário, chamo a atenção para o seguinte, a meta 20. Eu não 

falo, eu nem falo que o plano ora apresentado pelo secretário tem 75%, porque se não 

puser a meta 20, não tem 75%, tem cartas de intenções, tão somente. 

Sabe por que tem cartas de intenções? Porque sem financiamento não vai 

acontecer nada, moçada, não vai. (Palmas.) E aí o que é que faz? Esvaziou. Os royalties 

do petróleo, que era para serem aplicados também na educação paulista, vão para cobrir 

o rombo da previdência, de quando nos foi dito que era pra nós... Que era para nós não 

termo nenhuma dificuldade de nos aposentar, então... 

O tempo é curto, secretário? É. Talvez não seja a melhor forma de me dirigir ao 

senhor? Sim, não é, mas eu considero que essa falta de diálogo, e não adianta dizer que 

é porque eu levantei da mesa, porque qualquer trabalhador e representante da sociedade 

civil, que sentasse em uma mesa e só ouvisse que o professor ia ficar adido, que ia 

mudar de escola, realmente, esse sindicalista... E, aliás, não foi só eu que levantou da 

mesa, o CPP também levantou, tá certo? E nós saímos. 
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Depois o CPP resolveu rever a posição, talvez, mas eu não. Eu acho que está em 

questão a educação no estado de São Paulo, e é, sim, prioridade nossa estarmos na 

Avenida Paulista, no dia 29, dando um grito pela educação pública do estado de São 

Paulo. (Palmas.) 

Chega! Chega! Chega de autoritarismo! Nós não aguentamos mais! Chega! 

Basta, secretário! Chega! Nós não queremos mais isso. (Palmas.) 

 

A AUDIÊNCIA – (Ininteligível.) 

 

A SRA. PRESIDENTE RITA PASSOS – PSD – Dando continuidade, 

chamamos o professor Auriel. 

 

A AUDIÊNCIA – Aqui eu vou, aqui eu vou ficar, da minha escola ninguém vai 

me tirar! 

 

O SR. AURIEL – Uma boa tarde a todos. A nossa presidente, Rita Passos, ao 

secretário de Educação, a Bebel, a todos os presentes, professores, alunos. 

É fundamental, secretário, que a gente também ouça os nossos alunos, os 

professores (Palmas.), porque lá na ponta, principalmente, quem está sendo prejudicado 

são os alunos. (Palmas.) 

Eu, recentemente... Acabei de conversar agora, recentemente, com a professora 

Ozani, e a gente está dando para os municípios, a gente esteve em Itaquá, Poá, vários 

municípios, até no interior, e está uma confusão danada. 

Eu vejo, por exemplo, a região que a Ozani, professora Ozani, que é diretora, 

membro da Apeoesp também, a região onde eu moro, resido, lá nós temos...  

Acho que eu gostaria que a Comissão e o secretário fossem até lá, o bairro dos 

Pimentas, fossem até as regiões que forma citadas aqui, (Palmas.) pra entender a 

dificuldade que os alunos já têm para arrumar uma escola e a deficiência que os 

professores têm em dar aula.  

Porque os professores têm uma carga horária excessiva, um salário que não está 

dizendo a responsabilidade que tem, um salário é muito baixo, um salário que não é 

digno da profissão, dos professores, educadores. (Palmas.) 

Queria dizer, secretário, que fazer consulta pela internet... A internet parece que 

não tem sentimento, qualquer pessoa pode ir lá na internet e não sente o que as pessoas 
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estão sentindo aqui, o que as pessoas estão sentindo as dificuldades nas periferias, por 

que, secretário?  

Porque muitos jovens abandonam a escola, porque têm que ir muito longe. Na 

região e em regiões, não só no estado de São Paulo inteiro, mas também na periferia, 

hoje não tem segurança pra essa juventude, não tem segurança para os professores, e aí 

nós vamos dificultar cada vez mais a vida desses alunos, dessas alunas e dos colegas 

professores?    

Com salários que já são baixos, com a política de gratificação que condena o 

professor a uma missão quase miséria, que eu, como professor, senti na pele o que o 

professor sente, e sei a dificuldade que os alunos sentem lá na periferia e em todo o 

estado de São Paulo. 

Então é injusta essa questão colocada pela Secretaria de Educação, de ouvir só 

pela internet, tem que ir lá, fazer as reuniões na periferia e em todos os lugares, para 

sentir a população, sentir a juventude, os professores, porque a internet... 

Você vai receber... Você vai receber as informações pela internet, muitas 

pessoas nem tem o filho na escola, para eles está muito bem, agora, vocês, professores, 

alunos, estão lá com a dificuldade, estão com a situação bastante difícil, e cada vez tem 

piorado.  

Desde a implantação que o senhor colocou aqui, de 1997, com a reestruturação 

lá em 1997, quando colocou a progressão continuada, que nós chamamos de aprovação 

automática, foi o que acabou com a educação no estado de São Paulo, então vocês vêm 

destruindo a educação no estado de São Paulo. Vêm destruindo a educação no estado de 

São Paulo para privatizar, só pode ser isso. (Palmas.) 

Porque é impossível, é inadmissível fechar escola (Ininteligível.), fechar a escola 

(Ininteligível.), está lá dentre outras, essas são as que estão na lista, professor 

Alexandre. 

E as que não estão, deputado Alencar? Que não estão na lista e que eles vão 

fechar depois?  

Nós temos que tomar cuidado, porque essa história de 200.000 alunos, isso é 

uma farsa! Tem mais de um milhão de alunos que vão ser prejudicados com essa 

regulamentação de ensino. (Palmas.) Então não da pra fazer, não da pra brincar com 

educação, educação é coisa séria. 
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Porque é o filho dos deputados, do secretário, de todas as pessoas que têm 

recursos não estudam na escola pública, quem estuda na escola pública são os filhos dos 

trabalhadores e das trabalhadoras. (Palmas.) 

Então é inadmissível, Bebel, assumir um comportamento aqui de que as coisas 

estão maravilhosas, porque os professores ficaram 92 dias em greve, e aí não teve 

resultado nenhum, não teve negociação, e os professores tiveram que voltar pra sala de 

aula e ainda tiveram que ficar na quarentena, duzentena e não tem política de educação 

no estado de São Paulo. Muito obrigado. (Palmas.) 

 

A SRA. PRESIDENTE – RITA PASSOS – PSD – Dando sequência, nós 

chamamos agora aqui o João Zanetic, da Adusp, por favor. Ele está aqui nesse plenário 

ou lá em cima? 

 

O SR. JOÃO ZANETIC – Boa tarde.  

 

A AUDIÊNCIA – (Ininteligível.) 

 

O SR. JOÃO ZANETIC – Assim? Boa tarde, aos queridos estudantes que estão 

presentes nessa audiência pública, queridos professores da educação básica e da 

educação superior, que eu identifico neste ambiente e cumprimento também os 

deputados da Comissão de Educação, os demais deputados e também o secretário da 

Educação, que já nos conhecemos das batalhas que o Fórum das Seis tem travado em 

uma educação pública superior gratuita de São Paulo, as três estaduais. 

Nós estamos lutando, muitos de nós, há várias décadas, os jovens há pouco 

tempo aprendendo essa luta e a defesa da escola pública, pela necessidade de planejar 

uma escola e uma educação pública, laica, gratuita e de qualidade, socialmente 

referenciada e que seja gratuita e de qualidade, democrática no acesso e principalmente 

democrática também na permanência dos estudantes. 

Uma escola que promova a cidadania, o enfrentamento de todas as formas de 

discriminação: social, étnico-racial, de credo, de gênero e de sexualidade. (Palmas.) 

Uma escola que forme profissionais necessários para promover o 

desenvolvimento social e o crescimento econômico de São Paulo e do Brasil. 



34 

 

É por isso que lutamos para a construção de um Plano Estadual de Educação, do 

primeiro Plano Estadual de Educação de São Paulo, digno para a população do nosso 

estado. 

E esse Plano Estadual de Educação tem que projetar para o próximo decênio a 

reversão de dois fatores responsáveis maiores pela péssima qualidade da educação 

oferecida para a maioria das crianças e jovens, para os trabalhadores da educação 

pública também. 

Esse Plano Estadual de Educação tem que reverter imediatamente e também 

planejar ao longo do decênio reverter o baixo investimento em educação pública 

(Palmas.) e reverter a pouca valorização dos professores da educação básica. (Palmas.) 

Atualmente, somando-se os gastos em educação no estado, do estado, nos 

municípios, e do governo federal, principalmente por meio das universidades federais, 

São Paulo investe apenas 3,7% do PIB paulista. 

 

A AUDIÊNCIA – (Ininteligível.) 

 

O SR. JOÃO ZANETIC – Isso é uma vergonha! 

 

O SR. – Vergonha! 

 

O SR. JOÃO ZANETIC – É urgentíssimo melhorar a educação infantil tanto 

nas creches quanto na pré-escola, e a educação superior pública, aumentando 

significativamente o número de estudantes em ensino superior nas universidades 

públicas gratuitas do estado. (Palmas.) 

Temos que defender também uma educação integral que ofereça uma formação 

que trabalhe os diferentes aspectos da cultura construída pela humanidade e sua história, 

e que essa formação cultural se enraíze com as técnicas profissionais, tendo o trabalho 

como princípio pedagógico. 

No início da década de 1980 visitei a Escola Parque, em Salvador, a Escola 

Parque, que foi fundada e construída sob a gestão de Anísio Teixeira, outro grande 

educador nacional que precisa ser lembrado. (Palmas.) E me surpreendi nessa escola, o 

espaço físico que ela ocupava, ocupa ainda, mas não é mais aquela escola, desenhada na 

década de 1940, ela ainda tinha os instrumentos educacionais visíveis, não destruídos 

pela marca do tempo. 
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O educador Anísio Teixeira havia projetado essa escola com suas salas de aula, 

sua biblioteca, seu teatro, sua cozinha comunitária, seu ateliê de artes, seu ateliê de 

ofícios, sua horta e sua educação integral, e uma escola de tempo integral, que é algo 

que nós temos que construir nesse estado, para ter uma educação plena para a cidadania. 

(Palmas.) 

Lembro também da experiência comandada pela educadora paulista Maria Nilde 

Mascelani e seus incríveis ginásios vocacionais fechados no começo da década de 1970 

pela ditadura militar. 

Não podemos permitir, e isso eu digo com convicção, porque li o PL 1083/15, 

não podemos permitir a aprovação isolada do PL 1083/15 do governo Alckmin, que 

aponta para um futuro degradante para a educação, pois para... 

 

A SRA. PRESIDENTE – RITA PASSOS – PSD – Senhor João, por favor, 

para concluir, porque já passou o dobro do tempo. 

 

O SR. JOÃO ZANETIC – Eu já estou concluindo.  

 

A SRA. PRESIDENTE – RITA PASSOS – PSD – Por favor. 

 

O SR. JOÃO ZANETIC – Pois como dizia... 

 

A AUDIÊNCIA – (Ininteligível.) 

 

O SR. – Deixa ele falar. 

 

O SR. JOÃO ZANETIC – Pois como dizia o geógrafo, professor da USP, 

Milton Santos, falecido já há pouco mais de 10 anos, ele dizia que, “Com a educação do 

jeito que está, [Na época dele, isso em 2002, quando ele escreve esse pequeno texto.] 

corremos o risco de ver o ensino reduzido a um simples processo de treinamento, a uma 

instrumentalização das pessoas, a um aprendizado que se exaure precocemente ao sabor 

das mudanças rápidas e brutais, das formas técnicas e organizacionais do trabalho, 

exigidas por uma implacável competitividade.” 
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Vamos somar forças em defesa da educação pública, gratuita, laica e 

democrática, que garanta a todo ser humano (Palmas.) o direito as suas muitas e ricas 

diferenças. 

Temos que lutar para um Plano Estadual de Educação que transforme a nossa 

educação, não podemos manter essa destruição, que inclusive as metas 21, 22 e 23 

sacramentam. É isso aí. (Palmas.) 

 

A SRA. PRESIDENTE – RITA PASSOS – PSD – Dando sequência a nossa 

audiência pública, está inscrito agora nosso deputado estadual, da Comissão, Raul 

Marcelo. 

 

O SR. RAUL MARCELO – PSOL – Eu... Senhora presidente, Rita Passos, da 

Comissão de Educação, secretários, as pessoas que acompanham aqui, amigos, 

estudantes, trabalhadores do estado de São Paulo, as pessoas que acompanham em suas 

casas essa importante reunião pela internet. 

Eu viajei pelo estado acompanhando as audiências públicas que aconteceram no 

estado de São Paulo. Queria dizer que eu acho que essa é uma política que deveria ser 

mantida sempre, nós deveríamos discutir educação, sempre, aqui no estado de São 

Paulo, porque essas reuniões são muito importantes, secretário. 

Foram seis audiências públicas no estado, repletas de estudantes, trabalhadores 

da educação, pais de alunos, sentados, fazendo uma reflexão, porque eu estou 

convencido que este é o projeto mais importante que tramita nessa Assembleia 

Legislativa do estado de São Paulo. (Palmas.) 

Esse é o projeto... Porque cada R$ 1,00 investido na educação R$ 0,30 retornam, 

não é gasto, é investimento, porque retornam como? Desde aumento com a 

produtividade, até a redução com gastos na Fundação Casa, redução de gastos no 

sistema prisional, (Palmas.) redução da violência, até na saúde melhora, porque o 

cidadão com mais conhecimento, com mais educação, na hora de se relacionar com o 

médico, lá na ponta, no posto de saúde, ele vai ter um conhecimento melhor, um 

entendimento melhor das coisas. 

Então educação é o projeto mais fundamental e esse, ele é tão importante, 

porque ele é pros próximos 10 anos, gente. Nós estamos fazendo uma discussão aqui 

que vai passar por três governos e terá um impacto, essas decisões que essa Casa vai 

tomar, enorme na população do nosso estado. 
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Queria começar com essa reflexão, então... Aliás, eu acho que a educação de São 

Paulo não está à altura, e à grandeza do nosso estado, professo João Zanetic disse aqui, 

se nós fossemos um país, nós seríamos o país que investe menos em relação à sua 

riqueza, ao seu PIB, 3,7%.   

 É menos inclusive que a média dos outros entes federados e a União, é muito 

pouco investimento, portanto nós precisamos repactuar essa questão em longo prazo. Se 

São Paulo fosse um país, nós seríamos também o país que tem o menor número de 

alunos matriculados em institutos de educação superior públicos do mundo, apenas 6%, 

segundo diagnóstico que nós fizemos, 6%. 

Então nós precisamos reverter isso, porque a universidade pública, e o secretário 

é oriundo de universidade pública, da Unesp, ela consegue fazer o ensino, pesquisa e 

extensão, que é o tripé que sustenta o avanço acumulado da humanidade. 

Então, secretário, eu acho, inclusive Vossa Senhoria é oriundo de uma 

instituição, que por conta de um pacto feito aqui nessa Assembleia,que destinou 9,47% 

dos recursos do ICMS para financiar as nossas instituições públicas de São Paulo, isso 

foi muito importante no final dos anos 1980, é chegado o momento de repactuar o 

financiamento da educação pública de São Paulo. É chegado o momento. 

Eu quero entregar inclusive a Vossa Senhoria um projeto, um projeto nesse 

sentido, nós demos entrada nessa Casa, por que eu quero fazer isso? Porque São Paulo 

investe muito pouco em educação, eu já disse isso aqui, e nós precisamos inverter essa 

situação. 

Não da pra construir uma política nacional com um professor PEB I recebendo 

R$ 10,00 por hora aula, não da (Palmas.), é impossível, não paga nem o deslocamento 

do carro, se tomar ônibus então, se tiver metrô, então complicou, então nós precisamos 

colocar recursos e não são poucos. 

A Secretaria de Ciência e Tecnologia e Educação, o orçamento é em torno R$ 42 

bilhões, se nós formos de fato fazer uma discussão séria para colocar o que precisa ser 

colocado, em torno de 10% do PIB de São Paulo, para ter uma educação que vale a pena 

o nome, nós precisamos chegar, até 2025, a R$ 100 bilhões. Bastante dinheiro. Mas da 

pra procurar recursos. Eu quero entregar aqui o projeto. 

Pra iniciar o debate, o ITCMD de São Paulo, o livro mais vendido hoje, é do 

Piquetinho francês, que fala que o problema hoje central é que a riqueza está se 

concentrando e se acumulando num processo de transferência das heranças. 
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Aqui em São Paulo o imposto que taxa as heranças é o ITCMD, é cobrado o 

piso, 4%, uma vergonha, nos Estados Unidos é 29%, algumas regiões e países da 

Europa inclusive passam de 30%, aqui em São Paulo é quatro e nós podemos chegar em 

8%. Eu fiz um projeto, secretário, eu queria levar para a sua assessoria discutir, porque 

nós vamos debater ele aqui na Assembleia.  

Para passar para 6%, para concluir, presidente, para 8%, de forma escalonada, e 

todo esse recurso adicional, a previsão esse ano é de arrecadar R$ 1.800 bilhão com esse 

imposto. Todo recurso adicional ir para a nossa educação de São Paulo, nós podemos já 

começar a levantar recursos. (Palmas.) Quero entregar a Vossa Senhoria. 

 

O SR. – (Ininteligível.) 

 

O SR. RAUL MARCELO – PSOL – E pra concluir, tem mais fonte de 

recursos, sim. Nós podemos combater a sonegação fiscal, está aí o Sindicato dos 

Auditores Fiscais, está dizendo aí que nós temos quase R$ 400 bilhões de sonegação no 

Brasil. 

São Paulo, por ser o estado que tem o maior número de plantas industriais, a 

sonegação aqui, se for fazer a comparação em relação à riqueza do estado, da entorno de 

R$ 150 bilhões, então precisa melhorar os instrumentos de fiscalização, acabar com 

essas máfias de fiscais que tem, da pra melhorar aí. 

Nós podemos também avançar no combate a corrupção, o Ministério Público 

aqui em São Paulo fez recentemente R$ 1 bilhão para os cofres do governo, então existe 

fonte. 

E por último, da para fazer uma discussão séria também em relação à 

repactuação da dívida pública de São Paulo, está em R$ 16 bilhões esse ano, é quase 

que o orçamento inteiro do ensino fundamental. Existe fonte de recursos, mas 

precisamos arregaçar as mangas e trabalhar nesse sentido, então eu acho que está na 

mão da Assembleia esse projeto.  

Para que São Paulo não continue sem Plano Estadual de Educação, porque em 

2003, pessoal, quem não acompanhou o debate, eu estava aqui nessa Casa, 2003 foi 

feita a discussão do Plano Estadual de Educação. 

Para concluir, presidente, a sociedade de São Paulo, inclusive a Adusp, o 

Zanetic, junto com os professores, com o EJA, com a Apeopesp e várias outras 

entidades, encaminharam um projeto para esta casa, depois o governador na época, que 
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é o atual governador, Alckmin, enviou um outro projeto e os dois projetos se perderam 

nos escaninhos da Assembleia. 

São Paulo ficou sem Plano Estadual de Educação. Em 2009, José Serra retirou o 

projeto do governo e nós ficamos sem planejamento de longo prazo na área que é mais 

importante do estado, portanto, agora, quero fazer um apelo a Casa e ao secretário, esse 

projeto, depois de consultas, de mais consultas, muitas alterações precisa ser aprovado. 

São Paulo precisa ter um projeto de longo prazo para a educação. Vamos à luta! Muito 

obrigado. (Palmas.) 

 

A SRA. PRESIDENTE – RITA PASSOS – PSD – Dando sequência a nossa 

audiência, nós convidamos agora o Marcos Kauê, que a letra não está boa, acho que eu 

falei certo, presidente da Umes SP. 

 

A AUDIÊNCIA – Boa tarde, secretário, como vai? Boa tarde, secretário, como 

vai? Aqui não tem arrego, vou tirar o seu sossego, boa tarde, secretário, como vai? 

 

O SR. MARCOS KAUÊ FERREIRA DE QUEIROZ – Primeiramente queria 

saudar aqui a Mesa, agradecer essa oportunidade de fala, saudar também aqui a 

Apeoesp, o Sindicato dos Professores, como sempre brigando cada vez mais pela nossa 

educação e saudar o senhor secretário. 

É muito importante hoje, antes de eu começar a minha fala também saudar todos 

os estudantes e o pessoal que veio de São Paulo, de Tatuí (Palmas.), Águas de São 

Pedro (Palmas.), Carapicuíba, saudar todos os estudantes aqui presentes. 

Eu queria dizer desde já que nessa discussão do Plano Estadual de Educação, 

como já foi explanado aqui, tem alguns equívocos muito grandes, entre eles não dizer e 

não ter fechado da onde sairá o investimento para a nossa educação.  

A educação hoje já é sucateada, os nossos professores ficaram 92 dias em greve, 

e não receberam sequer um reajuste salarial, que é o respeito que ele precisa dizer. 

(Palmas.) 

Sobre esse Plano, é um absurdo o Fórum Estadual de Educação acontecer com 

quase zero ou com pouca representatividade estudantil e o que acontece é que essa tal 

democracia que é vista, principalmente para os estudantes, ela é uma democracia 

infelizmente falsa, porque esquecem de perguntar aos estudantes o que eles acham sobre 

o que está acontecendo. (Palmas.) 
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Então sobre essa reestruturação e essa desorganização que está acontecendo, a 

gente quer dar um recado para o senhor, secretário, que a gente preparou uma faixa 

aqui, agora, que a gente vai abrir, pra deixar bem claro o que os estudantes acham sobre 

isso, é não à desestruturação do estado de São Paulo.  

Os estudantes não vão aceitar. Se o que falta, se a preocupação nesse momento, 

são as posições dos estudantes, aqui estão os estudantes para dizer que nós somos contra 

esse projeto. Que o nosso projeto que a gente tem pra apresentar é totalmente diferente, 

se hoje tem sala de aula vazia em alguma escola eu queria dizer que tem muita escola 

com 40-45 alunos em sala de aula. (Palmas.) 

Tem muita escola que infelizmente a gente tem uma falta de professor, porque o 

professor ainda tem uma carga excessiva do que é o necessário, então a proposta que a 

gente tem aqui para apresentar, primeiro para essa desestruturação, para realmente ser 

uma organização, é que se diminua a quantidade de aluno por sala de aula. 

Porque se não for isso que for acontecer, infelizmente o que está acontecendo 

mais uma vez é que o secretário e a Secretaria não estão ouvindo os estudantes e se a 

gente não for ouvido aqui nessa Casa, a gente vai continuar na rua, porque o que está 

acontecendo é um crime com a nossa educação. É um crime. (Palmas.) 

Infelizmente, os criminosos da educação são o secretário e o governador. Então 

eu queria dizer, senhor secretário, que a gente está organizando uma próxima 

manifestação, no dia 06, no Masp, na sexta-feira, às 8h da manhã, e que a gente vai até a 

porta da Secretaria pro senhor conversar com todos os estudantes, mas é do lado de fora 

da Secretaria e não do lado de dentro. 

Se o senhor quer saber a opinião de cada um que está aqui, onde o senhor precisa 

estar é dentro de cada escola e perceber que, quando a gente diz que o Saboia não pode 

fechar, que o Caetano de Campos não pode ter mais salas de aulas superlotadas, tem um 

porque. 

Então a gente convida a Secretaria a fazer esse estudo da forma que precisa ser 

feito, consultando os nossos professores, consultando a nós, estudantes, que é quem 

mais vai sofrer e que essa decisão não seja, infelizmente, a decisão que o governo está 

tomando de só cortar da nossa educação. Não pode ser essa decisão. Essa não pode ser a 

decisão.    

Então a gente está pedindo aqui e a gente está deixando claro, público, que é 

decisão do menino, que a decisão dos estudantes não é essa organização que está 

acontecendo. Não é. 
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Então a gente vai estar lá no dia 06, pronto pra conversar com você, na porta, 

com o senhor, perdão, na porta da Secretaria. Muito obrigado. (Palmas.) 

 

A AUDIÊNCIA – (Ininteligível.) 

 

A SRA. PRESIDENTE – RITA PASSOS – PSD – Dando sequência... 

 

A AUDIÊNCIA – Aqui eu vou, aqui eu vou ficar... 

 

A SRA. PRESIDENTE – RITA PASSOS – PSD – Chamamos o deputado 

Alencar. 

 

A AUDIÊNCIA – (Ininteligível.) 

 

A AUDIÊNCIA – Mamãe mandou eu estudar, mas minha escola o governo quer 

fechar. 

 

O SR. ALENCAR SANTANA BRAGA – PT – Boa tarde a todos. Umes, 

demais entidades estudantis, aqui cumprimentar a todos os professores, pais, mães, 

enfim, todo o grupo presente, Apeoesp e toda a sua direção, cumprimentar nossa 

presidente, deputada Rita Passos e demais deputados presentes, secretário. 

Secretário, o Douglas, o nosso presidente da CUT também dirigente da Apeoesp. 

Secretário, o senhor disse na sua fala que o senhor está aberto ao diálogo, porém a 

prática não condiz com a palavra. (Palmas.) 

Os professores tiveram uma greve longa esse ano e não foram ouvidos, não 

foram chamados à mesa para uma negociação e a greve foi tratada de uma maneira 

muito ruim pelo governo do estado, que de fato é um governo que tem na sua prática o 

não diálogo com o servidor, seja na área da educação, seja nas demais áreas. 

O senhor disse, o senhor, que é um homem da universidade, que quer o diálogo e 

que dialogou sobre o plano, mas não é isso que ocorreu durante a formulação do Plano 

Estadual de Educação, onde as entidades, os movimentos participaram e propuseram a 

sua proposta, porem a Secretaria sequer levou em consideração. 

E agora querem a simples aprovação aqui na Assembleia Legislativa, sem fazer 

um diálogo aberto, sem fazer um diálogo amplo, um diálogo de ouvir, mas de sentar à 



42 

 

mesa e conversar, de entender que aqui estão estudantes de vários cantos do estado de 

São Paulo, dizendo claramente que não querem esse Plano da forma como está, que não 

querem o fechamento das escolas, e os professores também dando a sua opinião.  

Se o senhor está aberto ao diálogo, após essa audiência pública, no mínimo, no 

mínimo, a Secretaria deveria chamar as entidades representativas para uma mesa de 

negociação, para uma mesa de conversa. (Palmas.) 

Porque não basta simplesmente vir aqui e dizer que quer conversar, que quer 

dialogar, aqui é fácil fazer, nós estamos numa Casa, na Assembleia Legislativa, numa 

instituição, mas nós temos que sentar à mesa, nós temos que conversar. 

Secretário, com todo o respeito, fechar escola pra virar delegacia, nós estamos na 

contramão. (Palmas.) Nós estamos na contramão daquilo que nós precisamos, daquilo 

que nós queremos. Nós estamos na contramão e sabe por que é transformar em 

delegacia? Porque esse é o estado que tem na sua política de Segurança Pública a 

repressão contra o jovem, a repressão contra o estudante, é esse espaço que o 

governador Alckmin prioriza, são os presídios, os espaços de segurança, não os espaços 

do conhecimento, não o espaço do saber. 

O senhor diz que nós precisamos de recurso, que não tem demanda na escola A, 

ora, se nós queremos uma educação melhor, de qualidade, vamos trabalhar com um 

número bom dentro de salas de aula, com os estudantes (Palmas.), não escola 

superlotada.  

Vamos dar oportunidade de dentro da escola dar oportunidade de ter o diálogo, 

vamos dar a oportunidade de dentro da sala de aula, oportunidade pro professor também 

transmitir tudo aquilo que sabe, mas não é essa política que o governo Alckmin, 

infelizmente, não adotou nos anos anteriores e agora quer novamente fazer uma 

reorganização, afundando ainda mais a educação pública no estado de São Paulo. 

Senhores estudantes, todos aqui, estudantes, professores, se fosse um problema 

de grana, de recursos, o governador não teria aprovado aqui nessa Assembleia 

Legislativa semana passada, fazendo com que o recurso do pré-sal, os royalties do pré-

sal fossem direcionados, não para a educação, mas para a previdência pública do estado 

de São Paulo. 

 

A AUDIÊNCIA – (Ininteligível.) 
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O SR. ALENCAR SANTANA BRAGA – PT – Isso admitido, isso o 

governador aprovou aqui na semana passada, também sem um diálogo amplo, sem um 

diálogo com a sociedade, tirando o dinheiro da nossa riqueza, da nossa sociedade, para 

colocar na previdência. 

Tirando da educação, onde poderia ser melhor direcionado. Nós votamos contra, 

a bancada do PT inteira, o deputado Barba, toda a nossa bancada, deputado, está aqui o 

Neder, o Marcos Martins, Marcia Lia, todos os demais deputados que estão conosco, 

cadê a Ana do Carmo, que também estava aqui? 

Enfim, todos os deputados, mas infelizmente nós somos minoria, assim como 

outras bancadas, como PSOL, PCdoB votaram contra, mas infelizmente a base do 

governo é maioria a mesma base que quer, e quando o governo quiser, vai aprovar o 

Plano Estadual de Educação sem de fato se abrir a conversar. 

Sem de fato abrir ao diálogo efetivo, não ao diálogo da simples palavra, mas o 

diálogo da prática, de ouvir, de falar, de poder compreender e estudar. (Palmas.) 

Secretário, pra gente resolver um problema, aliás, falando em problema, vamos 

fazer um paralelo com a matemática, esse governo também é bom de conta, porque o 

secretário estadual de Segurança diz que diminuíram as mortes no estado de São Paulo, 

diz que mudou o método de cálculo, quer dizer as pessoas morreram vítimas de 

descuido policial e reduz o número porque ele fez uma conta nova, fez uma engenharia. 

Mas falando, a melhor maneira de se resolver um problema, é a gente 

compreender o outro, se colocar também no lugar dele e entender a razão dele e que o 

outro também possa se colocar do lado do outro interlocutor. 

O que a gente pede é que a Secretaria, o senhor como secretário, tenha a devida 

sensibilidade de sentar à mesa com o presidente da Apeoesp e toda direção, os 

estudantes, todo mundo, e fazer o diálogo efetivo. 

A prática desse governo diz o contrário, não quer sequer passar informação, todo 

mundo aqui quando ficou sabendo que uma escola poderia fechar, ficou sabendo porque 

foi atrás, porque o governo se negou, como nega informação da Sabesp na crise de água, 

como nega... (Palmas.) 

Pra concluir, presidente, como nega a informação dos contratos do metrô, dos 

planos de aumentos que não faz por 25 anos, como nega informação na área da 

segurança, parece que, como a gente pode dialogar se nem informação que a gente quer, 

quer colocar à mesa? 



44 

 

Então, secretário, reveja o método, reveja o Plano, ouvindo todo mundo 

interessado e que quer colaborar. Obrigado. (Palmas.) 

 

A SRA, PRESIDENTE – RITA PASSOS – PSD – Dando sequência aos 

nossos trabalhos chamamos a Flavia Oliveira, que é presidente da UEE. (Palmas.) 

 

A AUDIÊNCIA – Boa tarde, secretário, como vai? O professor é meu amigo, 

mexeu com ele, mexeu comigo. 

 

A SRA. FLAVIA OLIVEIRA – O professor é meu amigo, mexeu com ele, 

mexeu comigo.  

Boa tarde a todos. Eu queria aqui saudar os movimentos sociais em nome da 

Bebel, presidente da Apeoesp, saudar os estudantes em nome da Angela, presidente da 

UPS, e saudar aqui os deputados em nome da Rita, que está conduzindo essa audiência. 

E aí eu queria aqui começar falando sobre qual é a opinião do movimento 

estudantil, do que veio do Plano que o governo estadual apresentou. 

É verdade que existem três planos, mas é verdade também que só um desses 

planos vai ser levado em consideração e só um desses planos vai poder ser votado e 

tramitado aqui nessa Casa, que é o plano que foi mandado pelo governo do estado de 

São Paulo. 

E aí eu queria aqui dizer que a primeira coisa que a gente entende que para a 

educação de fato seja assegurada como um direito a toda a população paulista, é que 

precisa ter mais investimentos e os investimentos que a gente pauta é no sentindo de ter 

a progressividade do Imposto sobre a Transmissão de Causas e Mortes, assim como 

também que seja pago IPVA dos veículos aquáticos e aéreos. 

A gente entende que esse é um método de taxar as grandes fortunas como, por 

exemplo, já acontece no estado do Maranhão e isso pode ser feito também aqui, no 

estado de São Paulo, basta ter vontade política para isso. 

E, continuando, é importante também, é verdade que passou nessa casa uma lei 

que garante que os royalties do pré-sal sejam aplicados no fundo de previdência. É 

verdade que a nível nacional esses mesmos royalties são aplicados na educação.  

E assim como acontece nacionalmente, nós queremos que isso aconteça também 

no estado de São Paulo, porque é tratar um bem finito como investimento para que o 

estado possa continuar progredindo e possa continuar cada vez mais investindo em 
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ciência e tecnologia, porque é isso que faz com que o nosso estado se desenvolva cada 

vez mais. 

E para finalizar, a questão do financiamento. Eu queria colocar que o repasse do 

ICMS deve ser feito sobre o seu valor liquido, e aí, pra me apressar aqui, porque o 

nosso tempo é curto pra poder falar sobre isso, eu queria frisar três coisas que são 

fundamentais que é: o acesso democrático à reserva de vagas e a expansão das 

universidades públicas. 

Hoje a gente sabe que somente 6% das vagas oferecidas no ensino superior e 

isso significa que de cada cinco matriculados no ensino superior, apenas um vai para a 

universidade pública, então a gente entende que para que a universidade seja 

popularizada e para que de fato os estudantes que saem das escolas públicas, dessas 

mesmas escolas que estão sendo fechadas pelo governo do estado de São Paulo, a gente 

precisa que as universidades expandam as suas vagas, que as universidades cresçam o 

número de suas vagas. 

E queria dizer que expansão da universidade pública ela é feita sobre três 

aspectos, é o ensino, e o ensino presencial, é a pesquisa e a extensão, porque esse é o 

tripé da universidade pública de qualidade que o movimento estudantil defende. 

E aí, dizer também, que não adianta expandir o número das vagas se a gente não 

consegue reverter à lógica com a qual essas vagas são ocupadas, e é verdade que essas 

vagas hoje não são ocupadas pelas pessoas que saem da escola pública e isso não 

acontece por dois motivos.  

Primeiro porque não existe reserva de vagas no ensino público paulista e depois 

porque os estudantes que saem das escolas públicas não têm condições de pagar cerca 

de R$ 500,00 para poder só prestar o vestibular e isso faz com que ele seja excluído do 

sistema público de educação paulista. 

E é por isso que o movimento estudantil propõe que para além da expansão, que 

ela seja feita com a equidade dos conhecimentos, que sejam reservados, que elas sejam 

feitas de uma maneira em que todas as áreas do conhecimento sejam valorizadas, que 

exista um sistema único de acesso às universidades públicas paulistas. 

E para, além disso, a gente defende também que 50% das vagas do ensino 

público sejam reservadas para aqueles que de fato necessitam das vagas no ensino 

público. 

E junto com isso, é importante também lembrar, que a gente precisa que a 

assistência estudantil caminhe em conjunto com a reserva de vagas, porque é o que vai 
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garantir que os estudantes das escolas públicas, que os estudantes das periferias, que os 

estudantes negros, os estudantes pobres... 

 

A SRA. PRESIDENTE – RITA PASSOS – PSD – Para concluir, Flavia. 

 

A SRA. FLAVIA OLIVEIRA – Possam permanecer nessas universidades e 

possam concluir os seus cursos, porque a verdade é que hoje as três universidades 

públicas paulista, elas apresentam índice de evasão de 18%, enquanto a Fatec, que é a 

única universidade pública paulista que não tem nenhum tipo de assistência estudantil, 

apresenta um índice de 60% e esse índice também é altíssimo quando se fala do ensino 

privado, que é cerca de 40%.   

Então é importante que o estado também invista em assistência estudantil, que é 

a garantia de transporte, de moradia, de restaurante universitário, de inclusão digital, 

para que todos os estudantes possam de fato ter acesso e acesso a uma educação de 

qualidade (Palmas.) e a educação pública. 

E digo mais, para concluir aqui a minha fala, que esses são espaços, as escolas e 

as universidades, são espaços em que são reservados para formação e pro conhecimento 

dos estudantes, então é por isso que nós precisamos valorizar o debate da sexualidade e 

da formação de todo e qualquer indivíduo que está colocado sobre o respeito e sobre a 

reciprocidade do carinho, do amor, da compreensão e principalmente do respeito. 

Então é importante valorizar que isso aconteça em todos os bancos de escolas e 

universidades do estado de São Paulo. (Palmas.) 

 

A SRA. PRESIDENTE – RITA PASSOS – PSD – Chamamos agora o Daniel 

Martins... 

 

A AUDIÊNCIA – (Inaudível.) 

 

A SRA. PRESIDENTE – RITA PASSOS – PSD – Ele tem que ir embora. 

Daniel e na sequência, depois, o Rillo. Por favor, Daniel da IPCO. 

 

A AUDIÊNCIA – (Ininteligível.) 
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O SR. DANIEL MARTINS – Daniel Martins, do Instituto Plínio Corrêa de 

Oliveira. 

O Instituto Plínio Corrêa de Oliveira é uma entidade da sociedade civil que tem 

como objetivo defender os princípios básicos da civilização cristã e conta com uma ação 

estudantil que está acompanhando a tramitação do projeto... 

 

A AUDIÊNCIA – (Vaias.) 

 

A SRA. PRESIDENTE – RITA PASSOS – PSD – Silêncio, por favor. 

 

O SR. DANIEL MARTINS – E essas vaias mostram a verdadeira face daqueles 

que defendem a ideologia de gênero, pois o Instituto Plínio... 

 

A AUDIÊNCIA – (Vaias.) 

 

A SRA. PRESIDENTE – RITA PASSOS – PSD – Pedimos por favor, 

silêncio. 

 

A AUDIÊNCIA – (Vaias.) (Ininteligível.) 

 

A SRA. PRESIDENTE – RITA PASSOS – PSD – Por favor, gente, nós 

estamos... Vamos ouvir o que a pessoa tem a falar, todos estão escutando. 

 

A AUDIÊNCIA – (Vaias.) 

 

A SRA. RPESIDENTE – RITA PASSOS – PSD – Por favor, nós temos que... 

Vai acabar o nosso tempo e nós não poderemos dar continuidade, por favor, vamos 

respeitar o colega para ouvir, se não nós vamos ter que parar. 

 

A AUDIÊNCIA – (Ininteligível.) 

 

O SR. DANIEL MARTINS – Exatamente o movimento pró-gênero tem medo 

que fale aquele que está com a razão diante de Deus e dos homens, porque o que está 

acontecendo... 
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A AUDIÊNCIA – (Vaias.) 

 

O SR. DANIEL MARTINS – Estamos diante do crucifixo e que os ativistas do 

gênero querem tirar inclusive das escolas. 

 

A AUDIÊNCIA – (Vaias.) 

 

O SR. DANIEL MARTINS – O tempo não pode contar. 

 

A AUDIÊNCIA – (Vaias.) 

 

O SR. DANIEL MARTINS – É impressionante, porque nós estamos diante de 

uma nova religião, que fala do estado laico, mas que tem todas as características de uma 

nova religião. 

 

A AUDIÊNCIA – (Vaias.) 

 

O SR. DANIEL MARTINS – Que querem montar... Querem montar uma nova 

inquisição ateia e que não suportam aqueles que se lhes oponham com eficácia. O 

argumento, a vaia, o argumento quer dizer isso? 

Onde está o argumento dos defensores do gênero? Estão silenciando professores 

que estão ouvindo com seriedade, que eu vejo ali ao fundo do auditório. 

 

A AUDIÊNCIA – (Vaias.) 

 

O SR. DANIEL MARTINS – Estão silenciando na tramitação a questão de 

gênero que está entrando e Deus fez homem e mulher, Deus fez homem e mulher e a 

grande maioria da população é cristã e rejeita a ideologia de gênero. 

 

A AUDIÊNCIA – (Vaias) (Ininteligível.) 

 

A SRA. LECI BRANDÃO – PCdoB – Presidente... 
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A AUDIÊNCIA – Racista! Racista! Racista! 

 

A SR. LECI BRANDÃO – PCdoB – Presidente Rita Passos... 

 

A AUDIÊNCIA – Racista! Racista! Racista! 

 

A SRA. LECI BRANDÃO – PCdoB – Presidente Rita Passos. 

 

A AUDIÊNCIA – Racista! Racista! Racista! 

 

A SRA. PRESIDENTE – RITA PASSOS – PSD – Pela ordem, deputada Leci 

Brandão. 

 

A AUDIÊNCIA – Racista! Racista! Racista! 

 

A SRA. LECI BRANDÃO – PCdoB – Atenção! Senhora presidente, na 

condição de vice-presidente desta Comissão, eu quero me colocar aqui numa situação 

que a gente acaba sendo ofendida e eu estou deputada desta Casa. 

Não vou admitir que ofendam a minha religião, não vou admitir que falem 

contra o povo. 

 

A AUDIÊNCIA – (Palmas.) 

 

A SRA. LECI BRANDÃO – PCdoB – Não vou admitir! Eu não vou admitir 

que ele faça isso aqui. Não vou admitir! 

 

A AUDIÊNCIA – (Palmas.) 

 

A SRA. LECI BRANDÃO – PCdoB – O senhor não pode. A senhora não pode 

admitir isso. 

 

A SRA. PRESIDENTE – RITA PASSOS – PSD – Dando continuidade, por 

favor... 
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A SRA. LECI BRANDÃO – PCdoB – A senhora não pode permitir uma fala 

dessas. 

 

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

 

A SRA. LECI BRANDÃO – PCdoB – A senhora não pode admitir, não está 

certo, não estou... 

 

A SRA. PRESIDENTE – RITA PASSOS – PSD – Está certo, eu não... 

 

A SRA. LECI BRANDÃO – PCdoB – Fazendo uma briga política, não estou 

fazendo luta partidária, não estou fazendo uma luta... Estou fazendo uma luta de cidadã, 

que sou antes de estar deputada. Não vou admitir falta de respeito. 

 

A AUDIÊNCIA – (Palmas.) 

 

A SRA. PRESIDENTE – RITA PASSOS – PSD – Por favor, gostaria que 

vocês tomassem o assento novamente, vamos escutar, nós estamos aqui ouvindo a 

todos, muitas vezes escutamos coisas que nos agradam, outras vezes que não nos 

agradam, mas às vezes temos que ouvir, é o direito que a pessoa tem, é o senhor Daniel, 

pode, por favor, continuar. 

 

O SR. DANIEL MARTINS – Peço que seja restituído o tempo que me foi 

tirado. 

 

A AUDIÊNCIA – Fora daqui! Fora daqui! Fora daqui! (Ininteligível.) Fora 

daqui! Fora daqui! Fora daqui! 

 

O SR. – (Ininteligível.) 

 

A SRA. PRESIDENTE – RITA PASSOS – PSD – Senhor Marcio, se o senhor 

tiver alguma coisa pra falar, o senhor ainda pode falar, para concluir. 

 

O SR. DANIEL MARTINS – Essa é a democracia que senhora prega? 
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A SRA. PRESIDENTE – RITA PASSOS – PSD – Como? Repita. 

 

O SR. DANIEL MARTINS – Eu represento aqui 40.000 protestos que foram 

enviados aos deputados e senadores. 

 

A AUDIÊNCIA – (Vaias.) Fora, Martins! Fora, Martins! Não vai falar! Não vai 

falar! 

 

O SR. DANIEL MARTINS – Estão com medo, é isso? 

 

A AUDIÊNCIA – (Ininteligível.) 

 

O SR. DANIEL MARTINS – Estão com medo da verdade.  

 

A SRA. – Essa luta é de classes... 

 

A AUDIÊNCIA – (Ininteligível.) 

 

O SR. – Presidente, solicito... 

 

O SR. DANIEL MARTINS – Essa é a democracia que estão pregando. 

 

A SRA, PRESIDENTE – RITA PASSOS – PSD – Nós vamos ter... 

 

O SR. DANIEL MARTINS – A democracia da Revolução Francesa, que 

caminha para o terror. 

 

A AUDIÊNCIA – (Vaias.) 

 

A SRA. PRESIDENTE – RITA PASSOS – PSD – Da licença só um 

pouquinho, que temos mais inscritos. Nós vamos perguntar ao Daniel se ele já terminou 

ou não, vamos ouvir mais um deputado, vamos passar a palavra para o secretário e 

vamos concluir, porque já são dez para às cinco. 
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A AUDIÊNCIA – (Ininteligível.) 

 

A SRA. PRESIDENTE – RITA PASSOS – PSD – Por favor, gente, por favor. 

 

A AUDIÊNCIA – (Ininteligível.) Não vai falar! Não vai falar! Não vai falar! 

 

O SR. DANIEL MARTINS – Está mais uma vez evidenciada a falta de 

tolerância pelos que pregam a tolerância. 

 

A AUDIÊNCIA – (Vaias.) 

 

A SRA. PRESIDENTE – RITA PASSOS – PSD – Senhor Daniel, o senhor 

tem mais 30 segundos para concluir e já vamos passar para o próximo, por favor.  

 

O SR. DANIEL MARTINS – Se houver silêncio eu concluo. 

 

A SRA. PRESIDENTE – RITA PASSOS – PSD – Não vai ter. 

 

A AUDIÊNCIA – (Vaias.) 

 

O SR. DANIEL MARTINS – Caso contrário... 

 

A SRA. PRESIDENTE – RITA PASSOS – PSD – Infelizmente não vai ter. 

 

A AUDIÊNCIA – (Vaias.) 

 

A SRA. PRESIDENTE – RITA PASSOS – PSD – Infelizmente não vai ter 

silêncio, então nós podemos passar, infelizmente as pessoas não estão ouvindo. 

 

A AUDIÊNCIA – (Vaias.) 

 

A SRA. MARCIA LIA – PT – Pela ordem, senhora presidente. Pela ordem, 

senhora presidente. Pela ordem, senhora presidente. 
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O SR. DANIEL MARTINS – (Ininteligível.) 

 

A SRA. PRESIDENTE – RITA PASSOS – PSD – Gostaria então que o 

senhor... 

 

A SRA. MARCIA LIA – PT – Pela ordem, senhora presidente. 

 

O SR. – Não, ele vai falar, ele tem que falar! 

 

A SRA. MARCIA LIA – PT – Pela ordem, senhora presidente. 

 

O SR. DANIEL MARTINS – Eu vou falar três minutos. 

 

O SR. – Pela ordem, senhora presidente. 

 

O SR. – Pela ordem, senhora presidente. 

 

O SR. – Senhora presidente, por questão de ordem, uma questão de ordem da 

plenária. Se é verdade que vivemos numa democracia... 

 

A SRA. – Por favor. 

 

O SR. – Essa plenária... 

 

O SR. – Tira o microfone dele. 

 

A AUDIÊNCIA – (Vaias.) 

 

A SRA. PRESIDENTE – RITA PASSOS – PSD – Por favor, como é uma 

democracia vamos deixar o senhor Daniel concluir, por favor. 

 

A AUDIÊNCIA – (Vaias.) 
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O SR. – Pela ordem, senhora presidente. 

 

O SR. GILMACI SANTOS – PRB – Pela ordem, senhora presidente. 

Presidente, pela ordem. 

 

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

Gilmaci Santos, que faz parte desta Comissão. 

 

O SR. GILMACI SANTOS – PRB – Como a deputada Leci Brandão, que 

também faz parte dessa Comissão, com todo respeito que tenho a ela, nós estamos aqui 

ouvindo todos, mas então é justo também eu não admitir que seja cortada a fala do 

companheiro que está na tribuna, ele vai falar o tempo que ele quer falar, porque se não 

nós vamos encerrar essa sessão aqui. 

Ele vai falar, porque todos têm o direito de falar nessa sessão. Se eles cortarem a 

fala dele, então corta de todos e encerramos essa sessão. Eu também não vou admitir 

que seja cercada a fala dele. 

 

A AUDIÊNCIA – Racista! Racista! Racista!  

 

O SR. MILTON VIEIRA – PSD – Pela ordem, senhora presidente.  

 

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

Milton Vieira. 

 

O SR. MILTON VIEIRA – PSD – Senhora presidente, eu estava ouvindo 

atentamente. Todos falaram aqui, o secretário veio aqui pra ouvir a todos, então tem que 

ser dado, tem que ser dado, nós estamos aqui para ajudar, tem que ser dado.  

Nós queremos o melhor pra educação, mas tem que ser dado voz para todos, 

porque a democracia, ela existe e tem que ser dado voz pra ele, se não ninguém mais vai 

falar aqui. Ninguém mais vai falar, senhora presidente. 

A senhora tome providências e chame reforço policial, porque se ele não falar, 

ninguém vai falar mais aqui. 

 

A AUDIÊNCIA – (Vaias.) 
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O SR. – Pela ordem, senhora presidente. 

 

A AUDIÊNCIA – (Vaias.) 

 

O SR. – Pela ordem, senhora presidente. 

 

O SR. – Tem que parar. 

 

A SRA. PRESIDENTE – RITA PASSOS – PSD – Por que tem que parar? 

 

O SR. – Pela ordem, senhora presidente. 

 

O SR. – Vamos encerrar. Viu, ninguém vai falar mais. Então vamos fazer o 

seguinte... 

 

A SRA. PRESIDENTE – RITA PASSOS – PSD – Com a palavra o 

deputado... 

 

O SR. – (Ininteligível.) 

 

A SRA. RPESIDENTE – RITA PASSOS – PSD – Por favor, com a palavra o 

deputado Wellington Moura. 

 

O SR. WELLINGTON MOURA – PRB – Senhora presidente, essa Casa é 

uma casa que tem democracia, se ele não falar, nós vamos parar isso aqui. Se ele não 

falar, ninguém mais fala. Ninguém mais vai falar. Então nós vamos por o respeito a essa 

Casa, essa Casa merece respeito. É a Casa do povo, então ele tem o direito de falar, sim. 

 

A AUDIÊNCIA – (Vaias.) 

 

O SR. WELLINGTON MOURA – PRB – Tem que voltar o tempo dele, fazer 

essa regressão para que ele possa ter tempo hábil para falar. 
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A AUDIÊNCIA – (Vaias.) 

 

O SR. WELLINGTON MOURA – PRB – Nós não estamos aqui para falar de 

religião, nós estamos aqui para defender as pessoas que querem ter voz aqui. 

 

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

 

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

Paulo Rillo. 

 

O SR. JOÃO PAULO RILLO – PT – Eu queria me dirigir ao plenário, pedir, 

eu seria o seguinte, pedir a tolerância dos meus companheiros e principalmente daqueles 

responsáveis por essas audiências públicas que foram realizadas, que são os estudantes, 

educadores e professores. 

Eu compreendo, eu compreendo perfeitamente que aqueles que defendem 

intervenção militar, que aqueles que defendem a intolerância, eles não deveriam falar 

numa audiência democrática, no entanto (Palmas.), no entanto eu quero aqui fazer um 

pedido, porque o correto seria que esses que têm essa ideologia organizassem as suas 

audiências públicas e lotassem... 

 

A AUDIÊNCIA – (Palmas.) 

 

O SR. JOÃO PAULO RILLO – PT – Como... Não, eu vou concluir. Como 

não conseguem eles vêm na nossa audiência tentar destruí-la, então eu... 

 

A SRA. PRESIDENTE – RITA PASSOS – PSD – Essa audiência é pra todos. 

Pra todos. 

 

O SR. JOÃO PAULO RILLO – PT – Pra concluir. 

 

A SRA. PRESIDENTE – RITA PASSOS – PSD – É pra todos, tá? É pra 

todos. 
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O SR. JOÃO PAULO RILLO – PT – Eu vou encaminhar. Presidente,eu quero 

encaminhar. Deixa... Espera aí... É sempre assim, quando a gente vai no argumento, eles 

percebem que eles serão desmontados, porque eu vou falar e eu quero ser ouvido, eu 

quero ser ouvido na minha questão de ética. 

Eu quero ser ouvido, Gilmaci, na minha questão de ordem. Eu vou pedir para 

que deixem ele falar, sabe por quê? Escutem. Porque se não eles vão aproveitar a 

interferência aqui e vão encerrar a nossa audiência, uma vez que tem ainda 

representante da UPS pra falar, representante da OEE pra falar, representante de 

professor pra falar. 

Nós poderíamos então, eu acho que é correto, vamos marcar posição, vamos 

ficar de costas e deixa ele falar e a gente continua a audiência. 

 

O SR. GILMACI SANTOS – PRB – Gente.... Presidente, pela ordem. Pela 

ordem. 

 

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

Gilmaci Santos. 

 

O SR. GILMACI SANTOS – PRB – Só pra dizer pro João Paulo Rillo que 

aqui não há intolerância, a intolerância está vindo dali. 

 

A AUDIÊNCIA – (Vaias.) 

 

O SR. JOÃO PAULO RILLO – PT – Não provoca. 

 

O SR. GILMACI SANTOS – PRB – A intolerância está vindo de lá, que não 

sabe ouvir. E eu quero pedir... 

 

A AUDIÊNCIA – (Ininteligível.) 

 

O SR. GILMACI SANTOS – PRB – Presidente... Que o companheiro que está 

em tribuna não falou nada até agora, que ele tem reservado cinco minutos pra ele falar, 

os cinco minutos. 
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O SR. – Deixa ele falar, libera o tempo. 

 

A SRA, PRESIDENTE – RITA PASSOS – PSD – Por favor, nós vamos 

liberar o tempo pra ele, eu gostaria que vocês ouvissem, assim como todos nós estamos 

ouvindo cada explanação aqui. 

Se nós aceitamos ou não cada pronunciamento aqui é de cada um, mas nós 

temos que ouvir, sociedade é isso, nós temos que ouvir, tá? E essa audiência é pública, é 

para todos, não é só para uma fração, então, por favor, vamos... 

 

O SR. MILTOM VIEIRA – PSD – Pela ordem, senhora presidente.  

 

A SRA. PRESIDENTE – RITA PASSOS – PSD – Vamos dar o tempo... 

 

O SR. MILTON VIEIRA – PSD – Pela ordem, senhora presidente. 

 

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

deputado Milton Vieira. 

 

O SR. MILTON VIEIRA – PSD – Deputado Rillo, o senhor, com todo respeito 

que a gente tem, embora o senhor pediu, autorizou que o rapaz falasse, que eu sei que o 

senhor não é o dono do plenário, mas o senhor autorizou e ele vai falar.  

Intolerância é isso, as pessoas ficarem de costas porque não querem ouvir o que 

a pessoa vai falar a verdade, porque a verdade se olha no olho. 

 

A AUDIÊNCIA – (Vaias.) 

 

O SR. MILTON VIEIRA – PSD – Verdade é cara a cara, e nós vamos mostrar 

aqui nesse plenário quando for votar aqui o projeto da Educação, aí nós vamos ver aqui 

quem é que tem intolerância. 

 

A AUDIÊNCIA – (Ininteligível.) 

 

A SRA. PRESIDENTE – RITA PASSOS – PSD – Vamos então agora dar o 

tempo ao senhor Daniel, para que ele possa então fazer o seu pronunciamento e vamos 
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ouvir, gostando ou não, nós vamos ouvir, certo? Cada um tem a oportunidade de se 

expressar. Muitas vezes outros também falaram e não agradaram a todos, mas nós temos 

que ouvir, está bom? Vamos dar a sequência então, por favor, o senhor tem a palavra, 

tá? Pode falar e, por favor, vamos ouvir, por favor, se parar nós vamos realmente ter que 

levantar. 

 

O SR. DANIEL MARTINS – O Instituto Plínio Corrêa de Oliveira está 

acompanhando a tramitação do Projeto de Lei não só nesta casa, mas nas assembleias 

municipais, em que graças à população, não simplesmente movimentos de classe, os 

chamados movimentos populares, mas a população, rejeitou em mais de 1.500 

municípios onde o gênero, a inclusão da ideologia de gênero onde os planos foi 

colocada em votação, 93% dos municípios rejeitaram, porque a ideologia de gênero ela 

não é se não uma nova religião.  

Os defensores do gênero falam em estado laico, mas nós estamos diante de uma 

nova religião, ateia e persecutória, é uma religião que não agüenta ouvir os argumentos 

da outra parte, uma religião que é o oposto do cristianismo, professado pela maioria da 

população e querem ensinar desde os bancos escolares, para o menino, que ele pode se 

considerar menina, para a menina que ela pode querer mudar e ser menino. 

Isso é contrário ao sentimento da maioria da população, como evidencia 40.000, 

até agora, 40.000 protestos online mandados pelo site do Instituto Plínio Corrêa de 

Oliveira aos Excelentíssimos senhores deputados, eles mesmos são testemunhas disso. 

E nós temos testemunhado em toda essa tramitação pelo Brasil inteiro, em 

especial no estado de São Paulo, minorias que pregam a tolerância, mas não toleram, 

eles pregam a liberdade, mas têm medo de ouvi-la, medo de ouvir a verdade e aqui nós 

estamos diante então de uma perseguição religiosa, no estado de São Paulo e no Brasil. 

 

A AUDIÊNCIA – (Vaias.) 

 

O SR. DANIEL MARTINS – A prova disso são esses uivos, são essas vaias, 

porque não agüentam ouvir a verdade. A família é homem e mulher... 

 

A AUDIÊNCIA – (Ininteligível.) 

 



60 

 

O SR. DANIEL MARTINS – A família é homem e mulher, como Deus a fez, e 

ela está sendo defendida em todo o Brasil desta forma. Eu desafio a que façam um 

plebiscito “Brasileiro, você quer sim ou não a inclusão da ideologia de gênero nos 

planos municipais, estaduais e nacionais?” 

Evidentemente eu desafio a qualquer um, a resposta será sim, e é por isso que no 

Plano Nacional de Educação o gênero foi rejeitado, no Plano Municipal o gênero foi 

brilhantemente derrotado, e no Plano Estadual, queira Deus, e que todos aqueles que 

estiverem mobilizados continuarem, o gênero não entrará no Plano Estadual, porque ele 

significa a perseguição religiosa sob pretexto de direitos humanos. 

Brasil, sim, gênero, não. Família, sim, gênero, não. Que Deus nos proteja da 

agenda homossexual. 

 

A AUDIÊNCIA – (Vaias.) 

 

A SRA. PRESIDENTE – RITA PASSOS – PSD – Chamamos agora o 

deputado João Paulo Rillo. 

 

A AUDIÊNCIA – A nossa luta é todo dia... (Ininteligível.) 

 

O SR. JOÃO PAULO RILLO – PT – Boa tarde, companheiras e 

companheiros dos mais diversos gêneros aqui presentes. (Palmas.) 

Eu fiz aquela intervenção para que a gente não fosse golpeado aqui por aqueles 

governistas que querem derrotar a participação popular. (Palmas.) 

Por isso, porque eles deveriam ter organizado uma audiência com esse viés, seria 

legítimo, e nós não viríamos na audiência deles, até porque não é possível conviver com 

quem defende a tortura (Palmas.), com quem defende a intervenção militar. 

Bertolt Brecht dizia que a cadela do fascismo está sempre no cio, (Palmas.) por 

isso que nós temos que orar e vigiar muito essa gente que pretende estimular o retorno 

da ditadura militar, o retorno do fascismo no Brasil. 

E gostaria de dizer a vocês que a Secretaria de Estado, na pessoa do senhor 

Herman, tem muita culpa nisso. (Palmas.) Tem muita culpa nisso, porque convive com 

uma realidade e se submeteu a uma imposição de uma minoria insignificante e 

patológica, com problema patológico, que é o que eles têm. 



61 

 

Porque é inadmissível depois de tanto sangue, de tanta luta, existir aqueles que 

ainda defendem o retorno da repressão, o retorno do fascismo.  

 

A AUDIÊNCIA – (Ininteligível.) 

 

O SR. JOÃO PAULO RILLO – PT – Senhora presidente... 

 

A AUDIÊNCIA – (Ininteligível.) 

 

O SR. JOÃO PAULO RILLO – PT – Vê se pode, a senhora não vai falar 

nada? 

 

A AUDICÊNCIA – (Ininteligível.) 

 

O SR. JOÃO PAULO RILLO – PT – Aqui, olha.  

 

A AUDIÊNCIA – (Ininteligível.) 

 

O SR. JOÃO PAULO RILLO – PT – E o pior, pior, você vê o que os covardes 

fizeram, eles pediram proteção aos militares, para depois ofender todo mundo aqui. 

(Palmas.) É uma aliança sui generis. 

Bom, o que eu gostaria de falar, agora entrar propriamente na discussão do 

Plano, foram realizadas seis audiências com essa, audiência pública conquistada na luta, 

na ocupação da Assembleia Legislativa de São Paulo por alunos e professores. 

(Palmas.) 

O que eu gostaria de dialogar aqui com os deputados e depois nós vamos passar 

vídeos, materiais, coleta de material de todas as audiências, passar aqui para os 

deputados verem o resultado das audiências públicas no que diz respeito ao Plano 

Estadual, ao financiamento, a carreira de professores, ao ensino universitário. 

E quero saber, se um povo que organiza seis audiências pelo estado, lota todas 

elas, intervêm com qualidade, apresenta proposta, vai embora pra casa depois, sem que 

as propostas sejam aglutinadas ao projeto. 

Eu espero que o governo, que não queria audiência pública, e depois se 

aproveitou dela, como nós vamos mostrar depois. A fala da representante do secretário 
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aqui nas audiências, ela dizia o seguinte “Olha, as nossas audiências públicas...”, eu 

digo, nossa audiências o quê, cara pálida? 

Vocês queriam aprovar o projeto, o golpe. O golpe, que é o relatório do 

deputado Roberto Engler, é um verdadeiro golpe ao Fórum de Educação, a Apeoesp. 

 

A AUDIÊNCIA – (Palmas.) (Ininteligível.) 

 

O SR. JOÃO PAULO RILLO – PT – É um golpe! É um golpe! Eu quero saber 

se nós vamos aceitar quietos que esse projeto seja aprovado dessa maneira. É óbvio que 

não, é óbvio que não! 

Essa ocupação hoje, saudável, essa participação é apenas o prato inicial do nosso 

cardápio de mobilizações e resistência contra um governo golpista, que quer dar um 

golpe na educação. (Palmas.) 

Estão, senhor secretário, o senhor que tem uma história tão bonita, uma biografia 

acadêmica, infelizmente colocou a sua biografia a serviço de um golpe, o senhor é 

avalista de um golpe.  

Iniciou ele na prática com a chamada reorganização, que tem como único 

objetivo economizar. (Palmas.) O ajuste fiscal do senhor Alckmin é o projeto de 

reorganização. 

É risível o argumento usado, argumentos que não param em pé. Primeiro não ia 

fechar escola, depois vai fechar escola, depois não ia fechar escola, agora vai fechar 

escola, primeiro o plano era da Secretaria, depois foi colocado nas costas das diretorias 

regionais, o argumento é que é para melhorar a educação. 

Senhor secretário, não da para confiar num projeto a longo prazo, em quem há 

20 anos destrói a educação no estado de São Paulo. (Palmas.) 

Eu ouvi atentamente o secretário aqui, e olha, pra quem está chegando, se eu 

estivesse passando na Assembleia e tivesse entrado aqui, eu ia até me convencer, porque 

o secretário falou de um jeito, como se...  

Olha, o Plano, a meta tal é pra melhorar a carreira, a meta tal é pra ouvir os 

estudantes, a meta tal é pra valorizar os professores e os servidores, a meta tal é pra 

aumentar o financiamento. 

Secretário, será que essa parte que diz do melhoramento está escrito em alemão? 

Porque nenhum de nós entendeu o que está escrito no programa. (Palmas.) Essa é a 

minha pergunta. 
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Eu vou concluir, senhora deputada. Então o que eu queria combinar com todos 

vocês aqui é que nós precisamos organizar a resistência, dialogar com o presidente da 

Casa para organizar a pauta do projeto, e resistir e ocupar. Ocupar a Assembleia e 

resistir ao golpe em curso. 

Como muito bem disse nossos companheiros representantes das instituições 

aqui, existe um Plano, um Plano que está sendo muito bem executado ao longo dos 

anos, só não concluiu ainda por conta da nossa resistência. 

O projeto do governador Geraldo Alckmin é acabar com a educação (Palmas.), é 

transferir o ensino fundamental I e II para os prefeitos sem combinar com os prefeitos. 

Um outro argumento, senhora presidente, para finalizar, pra... 

 

A SRA. PRESIDENTE – RITA PASSOS – PSD – Só que já passou, já passou 

o dobro do tempo já, por favor. 

 

O SR. JOÃO PAULO RILLO – PT – Não, é que eu fui interrompido. Pra 

finalizar. 

 

A AUDIÊNCIA – (Ininteligível.) 

 

O SR. JOÃO PAULO RILLO – PT – Entre todos os argumentos 

contraditórios que não se encaixam do secretário, um deles é que a repartição por ciclo 

garante uma melhor aprendizagem. 

Eu fico perguntando, porque que as escolas particulares tradicionais têm três 

ciclos? Aí disse ainda o secretário que “Olha, nós vamos ter condições de adaptar 

aquela escola, porque o espaço físico adaptado para aquela geração é uma coisa muito 

bonita.” 

Aí depois eu ouvi que as escolas que ficarão ociosas, que ficarão fechadas serão 

ofertadas para creche, que coerência é essa, secretário? Se uma escola não serve pra 

alunos de todos os ciclos, vai servir pro ensino infantil, senhor secretário? (Palmas.) 

É um festival de contradições. É um festival de contradições, mas por essa eles 

não esperavam, eles não esperavam que o povo paulista ia resistir nos quatro cantos do 

estado, como está resistindo hoje. (Palmas.) 

E eu finalizo parabenizando aqui os movimentos, os movimentos sociais, 

educacionais, que deram suporte e garantiram essa audiência pública na Assembleia, 
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que não era pra acontecer essa audiência, se dependesse do governo, portanto, estamos 

na luta contra o golpe do senhor Geraldo Alckmin e o senhor Herman contra a 

educação. 

Resistiremos até o fim para manter o mínimo de dignidade do Plano Estadual de 

Educação do estado de São Paulo. Muito obrigado. (Palmas.) 

 

A AUDIÊNCIA – (Ininteligível.) 

 

A SRA. PRESIDENTE – RITA PASSOS – PSD – Dando continuidade, 

chamamos o deputado Cauê Macris. 

 

A AUDIÊNCIA – (Ininteligível.) 

 

O SR. CAUÊ MACRIS – PSDB – Senhora presidente, Rita Passos, membros 

da Comissão de Educação da Assembleia Legislativa do estado de São Paulo, a todo 

público presente, que estão presentes hoje, os representantes de segmentos, sejam eles 

de professores ou estudantes. 

Acho que é fundamental o diálogo... 

 

A AUDIÊNCIA – (Vaias.) 

 

O SR. CAUÊ MACRIS – PSDB – Acho que é fundamental, presidente, o 

diálogo e o contraponto, para que sejam ouvidos todos os lados, dentro de um processo 

como um todo. Fico tranquilo em subir essa tribuna, primeiro porque sou um jovem, 

assim como muitos jovens que estão aqui. 

Iniciei a minha vida política dentro do movimento estudantil, batalhei muito 

dentro do movimento estudantil para hoje poder ocupar uma cadeira aqui na Assembleia 

Legislativa e poder debater temas como a educação, como esse tema.  

E mais do que isso, hoje eu respondo na Assembleia Legislativa pela liderança 

do governo, sou o líder do governador Geraldo Alckmin dentro da Assembleia 

Legislativa. 

 

A AUDIÊNCIA – (Vaias.) 

 



65 

 

O SR. CAUÊ MACRIS – PSDB – Quando eu vejo meu colega, deputado João 

Paulo Rillo... 

 

A SRA. PRESIDENTE – RITA PASSOS – PSD – Por favor, gente, vamos 

fazer silêncio para ouvir, por favor. 

 

A AUDIÊNCIA – (Ininteligível.) 

 

O SR. CAUÊ MACRIS – PSDB – Suspendeu o tempo. 

 

A AUDIÊNCIA – (Ininteligível.) 

 

O SR. CAUÊ MACRIS – PSDB – Quero aqui também... 

 

A AUDIÊNCIA – (Ininteligível.) 

 

O SR. CAUÊ MACRIS – PSDB – Eu vou continuar esperando, até porque eu 

acho importante esse debate. Eu não vim aqui pra defender a intolerância, eu vim aqui 

pra colocar um outro ponto de vista, que eu acho que é importante todos nós ouvirmos. 

Você é jovem como eu, eu acho que é importante esse debate, é importante a 

gente fazer esse debate, eu fiz muito inclusive quando eu era militante, inclusive no 

movimento secundarista, no movimento universitário. 

A Flavia está aqui, presidente da UEE, que nós tivemos oportunidade de ter uma 

ótima reunião com o vice-governador a respeito do movimento secundarista, o 

presidente das DCE das Fatecs estavam presentes, abrindo a possibilidade do diálogo, 

eu acho que esse diálogo, Flavia, e quando eu digo pra você, esse diálogo é importante a 

gente estabelecer dentro das ações, como um todos. 

Quando o secretário, senhor Herman, e eu cumprimento o senhor aqui em nome 

de todos os membros da Secretaria de Educação, que se dispôs vir aqui fazer esse debate 

de forma franca, sabia, sim, que iam ter as pessoas que não concordam com muitas 

questões, mas tem feito esse debate como um todo. 

E o deputado João Paulo Rillo, que me antecedeu, é testemunha de que eu fui o 

deputado dentro dessa casa e eu queria saber, o deputado João Paulo está lá e não me 

deixa mentir.  



66 

 

Gostaria deputado João Paulo Rillo, que você dissesse se é verade ou mentira, 

quando nós negociamos junto com os outros deputados que tinham o interesse da 

Comissão, a audiência púbica como um todo. 

  Porque num primeiro momento, num primeiro momento, deputado João Paulo 

Rillo, se eu estiver mentindo eu deixo o senhor abrir esse microfone para que venha a 

falar, mas quando nós conversamos a respeito das audiências públicas, quando nós 

conversamos a respeito das audiências públicas, eu tive oportunidade... 

 

A AUDIÊNCIA – (Ininteligível.) 

 

O SR. CAUÊ MACRIS – PSDB – Quer falar, Rillo?  

 

O SR. JOÃO PAULO RILLO – PT – Bom, deputado Cauê, depois que o 

movimento fez uma ocupação e evitou o golpe em forma de relatório, preparado pelo 

deputado Roberto Engler, nós iniciamos um diálogo com o presidente da Casa e Vossa 

Excelência, propusemos 10 audiências, vocês concordaram com seis audiências 

públicas, isso é verdade. 

E o mais importante que vocês concordaram até agora não foi realizado, e eu já 

aproveito a oportunidade para pedir. Vocês cumpriram seis audiências, o que que é 

importante agora, Cauê? É muito importante esse diálogo, a mesa permanente para 

discutir aglutinativa, porque se não, não tem o menor sentido fazer audiência. (Palmas.) 

Mas quero testemunhar que Vossa Excelência contribuiu para que fossem 

realizadas audiências. Falta uma outra parte que é muito importante, o governo precisa 

sentar e organizar uma emenda aglutinativa conosco, para melhorar o Plano Estadual de 

Educação. 

 

 SR. CAUÊ MACRIS – PSDB – Eu quero inclusive, Rillo, agradecer a sua fala 

aqui, que eu acho que é importante, até para que todos possam ouvir um pouco daquilo 

que tenho para dizer também, dentro de um ponto de vista que é o interesse de todos 

aqui, que a gente busque uma alternativa. 

E quero aqui, secretário Herman, dizer, em primeiro lugar, que eu tenho tido e 

feito essa interface com Vossa Excelência com relação a todas as ações da Assembleia, 

até porque eu respondo pelo governo dentro da Assembleia Legislativa, está aqui o 

presidente Fernando Capez, presidente desta audiência. 
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E todos os momentos que nós precisamos abrir o diálogo pontualmente em todas 

as ações com a Secretaria da Educação, a Secretaria da Educação abriu esse diálogo e 

tenho certeza... 

 

A AUDIÊNCIA – (Ininteligível.) 

 

O SR. CAUÊ MACRIS – PSDB – Pessoal, por favor, pessoal. Eu acho que é 

importante, vocês querem chegar num ponto comum, que todos nós queremos, eu acho 

que nós estamos aqui e eu estou vindo aqui me dispor a fazer esse diálogo com todos 

vocês. 

Eu acho que isso que é importante, a gente se dispor a fazer o diálogo, e a 

Assembleia Legislativa, esse é o papel do parlamento. Eu vou falar gente, calma, nós 

vamos ouvir todo mundo. Inclusive nós fizemos... 

 

A AUDIÊNCIA – (Ininteligível.) 

 

O SR. CAUÊ MACRIS – PSDB – Pessoal, pessoal, deixa eu fazer uma 

ponderação, inclusive nós acabamos de sair do Colégio de Líderes está certo, aonde 

todos os líderes, presidido pelo presidente da Casa, aonde nós inclusive fizemos um 

acordo, o governo topou fazer esse acordo de não ter a ordem do dia hoje para que a 

gente possa fazer esse debate aqui de uma maneira bastante tranquila. 

Então é esse espírito que eu quero deixar para todos vocês, então se eu não puder 

falar, nós não vamos avançar. 

Mas eu quero primeiro, secretário, te cumprimentar por essa postura de diálogo, 

que Vossa Excelência tem tido frente à Secretaria. Em segundo lugar, eu quero 

cumprimentar o relator dessa proposta, deputado Roberto Engler.  

O deputado Roberto Engler sempre se dispôs e procurou o governo para os 

avanços necessários para o relatório e compreendeu que é necessário, a necessidade de 

abrir qualquer linha de diálogo e discussão dentro desse processo ela pode também ser 

dada dentro de um processo antes da votação final desse projeto, então eu acho que 

esses são dois pontos fundamentais que nós estamos colocando.  

Nós tivemos um projeto onde foram apresentados 152 emendas. Destas 152 

emendas eu tive a tranqüilidade de ter lido uma por uma, nós conversamos e abrimos o 

uso de diálogo em todas as emendas, eu tive a oportunidade de receber aqueles que me 
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pediram audiência, de receber o movimento secundarista, que também me fez uma 

proposta em relação às emendas como um todo, para que eu fizesse esse diálogo junto 

com o governo. 

Esse relatório inclusive está na fase final de elaboração das decisões do que é 

possível de ser acatado, e quero aqui dizer, deputado Rillo, que a nossa principal ação, e 

a vontade em relação ao diálogo, e isso tem sido uma bandeira do governador Geraldo 

Alckmin e me preocupa muito... 

 

A AUDIÊNCIA – (Ininteligível.) 

 

O SR. CAUÊ MACRIS – PSDB – E me preocupa muito quando eu venho a 

esse plenário e vejo... 

 

A AUDIÊNCIA – (Ininteligível.) 

 

O SR. CAUÊ MACRIS – PSDB – Presidente, eu queria que fosse descontado 

todo tempo que eu não consigo falar. 

 

A AUDIÊNCIA – (Ininteligível.) 

 

A SRA. PRESIDENTE – RITA PASSOS – PSD – Por favor, gente, silêncio e 

vamos pedir que o nosso deputado conclua. 

 

O SR. CAUÊ MACRIS – PSDB – Então, presidente, eu dizia o seguinte, eu 

acho que mais do que tudo, dentro de um processo como um todo, a educação no nosso 

estado, e a gente tem sentido ao longo do tempo, tem muita gente que clama por 

mudança, que acha que não tem mais condição e realmente nós temos aí mais de 5.000 

escolas espalhadas no estado de São Paulo. 

Ontem, inclusive na audiência que nós fizemos com o vice-governador, e ele é 

responsável inclusive pelas Fatecs, Etecs, e também pelas universidades do nosso 

estado, a discussão era a seguinte, que nós ficamos atrasados por conta do tempo, como 

um todo, e as pessoas pedem por mudanças, e num processo como um todo, da questão 

pedagógica. 
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A questão pedagógica, apesar da gente ter professores comprometidos, a gente 

ter as pessoas comprometidas com o ensino como um todo, a utilização como um todo, 

da informática, e de outros artifícios que são possíveis dentro de um processo de 

educação como um todo, eles são fundamentais. 

Então quando a gente discute e a gente fala em relação a qualquer mudança 

como um todo, essa mudança tem que ser lenta, ela tem que ser gradual, mas ela precisa 

acontecer. Agora, a partir do momento que existe uma proposta... 

 

A AUDIÊNCIA – (Ininteligível.) 

 

O SR. CAUÊ MACRIS – PSDB – O presidente, eu queria... 

 

A AUDIÊNCIA – (Ininteligível.) 

 

A SRA. PRESIDENTE – RITA PASSOS – PSD – Por favor, gente, vamos 

ouvir. 

 

A AUDIÊNCIA – (Ininteligível.) 

 

O SR. CAUÊ MACRIS – PSDB – Antes que eu possa falar... 

 

A SRA. PRESIDENTE – RITA PASSOS – PSD – Que nós queremos uma 

construção. 

 

O SR. CAUÊ MACRIS – PSDB – É difícil... 

 

A SRA. PRESIDENTE – RITA PASSOS – PSD – É importante que os 

deputados ouçam, até para poder ajudar, se não se torna impossível, por favor. 

 

O SR. CAUÊ MACRIS – PSDB – Então toda mudança conforme ela é 

desenvolvida... 

 

A AUDIÊNCIA – (Ininteligível.) 
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A SRA. PRESIDENTE – RITA PASSOS – PSD – Olha, são voltando, nós 

tínhamos combinado, tinha pedido 17:30h, aí tinham falado 17h, chegou em 17:15h, 

mas agora nós já chegamos em 17:30h, então está acabando o tempo, por favor, tá?  

 

A AUDIÊNCIA – (Ininteligível.) 

 

O SR. CAUÊ MACRIS – PSDB – Então, presidente, eu acho que toda 

mudança, quanto tem, quando ela é colocada, ela gera um stress por parte da segunda 

parte, seja ela pelos estudantes, seja ela pelos professores, seja ela pelas pessoas como 

um todo que trabalham na rede. 

Agora, o que eu acho que precisa, secretário Herman, que eu acho que é 

fundamental e muitas vezes pela imprensa não é possível, fazer todas as informações e 

prestar todos os esclarecimentos necessários para que todos os que são envolvidos 

dentro da área educacional, eles possam ter conhecimento pleno em relação àquilo que 

está sendo proposto. 

Quando a gente vem aqui discutir um Plano Estadual de Educação, e olha bem, 

nós temos o interesse de fazer essa discussão de forma franca, de ver aquela emendas 

que são boas independente de partido político, independente de qual, se é oposição ou 

situação que está oferecendo essas emendas, mas acatar essas emendas que são 

importantes dentro de um processo como um todo. 

Nós temos o interesse em fazer o esclarecimento como um todo para todas 

aquelas pessoas que são envolvidas dentro da área da educação, eu acho que isso que é 

importante nós termos a consciência de que esse debate, ele é fundamental. 

E o que nós estamos vindo aqui propor, e eu estou vindo aqui colocar a cara a 

tapa, é que o estado de São Paulo é o que jamais investe na educação, são 30% do 

orçamento que é investido dentro da prática da educação. 

 

A AUDIÊNCIA – (Ininteligível.) 

 

O SR. CAUÊ MACRIS – PSDB – É difícil, senhora presidente, é difícil. 

 

A AUDIÊNCIA – (Ininteligível.) 

 

O SR. CAUÊ MACRIS – PSDB – A gente tenta estabelecer... 
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A AUDIÊNCIA – (Ininteligível.) 

 

A SRA. PRESIDENTE – RITA PASSOS – PSD – Para concluir.  

 

O SR. CAUÊ MACRIS – PSDB – Não, eu gostaria de conseguir falar, 

presidente, eu não consigo falar, deputado Barros Munhoz, eu não consigo falar. 

 

A AUDIÊNCIA – (Ininteligível.) 

 

A SRA. PRESIDENTE – RITA PASSOS – PSD – Nós vamos... 

 

A AUDIÊNCIA – (Ininteligível.) 

 

A SRA. PRESIDENTE – RITA PASSOS – PSD – Cauê, só pra concluir, 

porque nós temos outros muitos inscritos, e infelizmente não vamos poder ouvir a todos, 

nós vamos passar depois a palavra para o deputado Neder, Carlos Neder. 

 

O SR. CAUÊ MACRIS – PSDB – Presidente, eu preciso encerrar, porque é o 

seguinte, no momento em que for necessário e for votado esse projeto... 

 

A AUDIÊNCIA – (Ininteligível.) 

 

O SR. CAUÊ MACRIS – PSDB – No momento em que for votado esse projeto 

os deputados que são oposição, que estão aqui pedindo para discutir essas emendas, eles 

vão pedir pra mim, para serem ouvidos, e eu vou ouvir todos vocês. 

 

A AUDIÊNCIA – (Ininteligível.) 

 

O SR. CAUÊ MACRIS – PSDB – Porque vocês representam a população, mas 

no momento em que nós estamos fazendo... 

 

A AUDIÊNCIA – (Ininteligível.) 
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A SRA. PRESIDENTE – RITA PASSOS – PSD – Por favor... 

 

O SR. CAUÊ MACRIS – PSDB – Uma audiência pública. 

 

A SRA. PRESIDENTE – RITA PASSOS – PSD – Silêncio. 

 

O SR. CAUÊ MACRIS – PSDB – Para que a população ouça... 

 

A AUDIÊNCIA – (Ininteligível.) 

 

A SRA. PRESIDENTE – RITA PASSOS – PSD – Isso é uma construção.  

 

O SR. CAUÊ MACRIS – PSDB – A nossa posição, vocês não querem ouvir, 

então eu acho que infelizmente não é esse tipo de debate que nós precisamos, o debate 

que nós precisamos é o debate que não é demagógico, o debate que nós precisamos é o 

debate sério, é o debate que o que vocês estão propondo, onde o que vocês estão 

colocando, e que vocês não querem simplesmente ouvir pessoas a colocar as suas 

posições na tribuna, mas que sejam incluídos no projeto. 

É esse debate que é o importante, está certo? Não é simplesmente vir aqui 

demagogicamente fazer posições em cima de A, B ou C, se nós não conseguimos vir, 

deputado Barros Munhoz, Vossa Excelência que já foi presidente desta Casa, se nós não 

conseguíssemos vir, na ponta sendo executado. 

E o que nós estamos vendo aqui são deputados querendo fazer esse debate, que 

estão colocando a cara para vir colocar esse debate, dizendo que nós teremos, sim, 

negociação daquilo que é fundamental em relação ao processo como um todo.  

E que o governo não vai se furtar em abrir a porta para quem quer que seja, para 

todas as entidades, para todos os deputados dessa Casa, para fazer as negociações 

necessárias, deputado Carlos Bezerra, para que a gente consiga aprovar esse Plano de 

Educação e que a gente garanta para os nossos jovens no futuro, porque é isso que nós 

todos queremos. Obrigado, presidente. 

 

A AUDIÊNCIA – (Ininteligível.) 

 

A SRA. PRESIDENTE – RITA PASSOS – PSD – Vamos passar agora... 
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A AUDIÊNCIA – Não tem arrego! 

 

A SRA. PRESIDENTE – RITA PASSOS – PSD – Atenção... 

 

A AUDIÊNCIA – Não tem arrego! Não tem arrego! 

 

A SRA. PRESIDENTE – RITA PASSOS – PSD – Vamos passar a palavra 

agora... 

 

A AUDIÊNCIA – Não tem arrego! Não tem arrego! 

 

A SRA. PRESIDENTE – RITA PASSOS – PSD – Por favor, silêncio. 

 

A AUDIÊNCIA – Não tem arrego! Não tem arrego! 

 

A SRA. PRESIDENTE – RITA PASSOS PSD – Nós vamos passar a palavra 

agora para o deputado Carlos Neder e já como encerrado, terminando a fala dele já da 

como encerrado, por causa do adiantado da hora, que se encerra às 5:30h. Mas ele terá, 

evidentemente, mais alguns minutos, mas se eu não passasse a palavra para ele antes das 

5:30h, daria como concluído, então com a palavra deputado Carlos Neder. 

 

A SRA. – (Ininteligível.) 

 

O SR. CARLOS NEDER – PT – Senhora presidente, Rita Passos, em nome de 

quem eu cumprimento todos os deputados, deputadas que compõe a Comissão de 

Educação e Cultura, quero aqui elogiar a grande participação do Fórum de Educação do 

Estado de São Paulo e dialogar com o líder do governo, o deputado Cauê Macris. 

Nestes, deputado Cauê Macris, nestes cinco minutos que disponho, gostaria de 

dialogar com Vossa Excelência, na condição de líder do governo. Veja que o deputado 

João Paulo Rillo pediu que nós tenhamos uma maneira, através de uma emenda 

aglutinativa, para incorporar as sugestões aqui trazidas. 

Por exemplo, eu tenho aqui em mãos um documento elaborado por 30 entidades 

e assinada por vários mandatos parlamentares que eu gostaria de passar às mãos do 
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deputado Cauê Macris, acreditando na possibilidade de nós fazermos uma nova 

audiência pública, que não se resuma a esta, inclusive com a participação do secretário 

de estado da Educação. 

E que também no âmbito da Assembleia Legislativa as sugestões aqui trazidas 

sejam de fato levadas a sério e possam aprimorar o documento feito pelo governo do 

estado, mas que tem sua origem no Fórum Estadual de Educação. 

Hoje nós tínhamos aqui dois temas a tratar. O tema do Plano Estadual de 

Educação e o tema da extinção da Fundap. 

Não sei se as senhores e os senhores sabem que há uma decisão tomada no 

âmbito do Executivo de promover a extinção da Fundap, o que não é dissociado do 

debate da formação. 

Por exemplo, a Fundap acaba de assinar essa semana, com a Secretaria de 

Estado de Assistência Social, um projeto chamado “Capacita Suas”, que é preparar os 

docentes, trabalhadores do Sistema Único de Assistência Social, o que é estranho, 

porque se pretende fazer a extinção da Fundap, o mesmo órgão contratado essa semana 

por uma das Secretarias de Estado. 

Então, a Fundap também é responsável pelo PAP, que é o Programa de 

Aprimoramento Profissional, e foi destinado para a Secretaria da Saúde e a Saúde acaba 

de devolver para a Fundap, porque não tem condições de manter esse programa no 

âmbito dessa Secretaria. 

Então eu queria pedir ao líder do governo, aos partidos que dão sustentação 

política ao governador Geraldo Alckmin, que levem em consideração vários temas aqui 

tratados e vou destacar alguns deles. 

Primeiro – O papel importante que a Assembleia Legislativa vem tendo num 

debate no Plano Estadual de Educação, antes mesmo do seu envio pelo Poder 

Executivo, uma vez que há duas outras propostas e projetos que poderiam ser 

aproveitados aqui nesse debate. 

Segundo lugar – A Assembleia Legislativa acabou de tomar uma decisão em que 

os royalties do petróleo em São Paulo não irão para a educação e tão pouco para a 

saúde.  

Não sei se as senhoras sabem, que diferentemente do que acontece no orçamento 

da União, aqui em São Paulo, os recursos dos royalties do petróleo irão para cobrir o 

rombo do Fundo de Previdência dos Trabalhadores Públicos do Estado de São Paulo, 

mas não para a educação e para a saúde. 



75 

 

Terceiro – Eu quero dialogar com o secretário Herman, que nós estamos vivendo 

numa transição demográfica no país, a população brasileira está envelhecendo 

rapidamente e isso nos obriga a repensar as políticas públicas, inclusive aquelas 

vinculadas à área da educação. 

Então nós gostaríamos de uma presença maior do secretário, da sua equipe, 

dialogando com as entidades representativas de classes estudantis com os deputados, 

sobre qual é a lógica desta reorganização que está em curso, de tal maneira que ela seja 

feita com base em diálogo, ouvindo a opinião dos docentes, dos trabalhadores de 

escolas, também dos pais de alunos, de alunos.  

Porque não é possível tomar uma atitude desta magnitude, desta envergadura 

sem que o parlamento estadual possa participar com calma, entendendo quais são os 

fatores que estão levando Vossa Excelência a propor alteração que está sendo bastante 

contestada por alunos, por trabalhadores de escolas, professores e também dentro da 

própria Assembleia Legislativa do estado de São Paulo. 

 Uma outra questão que eu quero destacar aqui, nós vivemos num país cuja 

Constituição defende e afirma o estado laico e nós temos projetos tramitando no 

Congresso brasileiro defendendo e reafirmando a educação laica, a saúde laica, e nós 

não podemos enfrentar um debate sobre a escola, a escola democrática, a escola 

inclusiva, se adentrar ao debate aqui proposto por várias entidades, inclusive com 

propostas divergentes, como é o caso trazido aqui pela Tradição, Família e Propriedade. 

Mas nós queremos discutir a questão de gênero, nós queremos discutir a questão 

da igualdade de gênero, da diversidade sexual, da possibilidade desses alunos e 

educadores sejam formados dentro de um diálogo mais abrangente. 

Nós temos opiniões diferentes aqui, mesmo internamente a cada bancada, agora, 

não fazer o debate é negar esse direito à população e a todos nós, para avançarmos num 

conceito de estado e de políticas públicas mais abrangentes e que respeitem a 

diversidade. 

Por fim, eu gostaria de dialogar com o secretário e nós propusemos aqui na 

Assembleia a criação de uma Frente Parlamentar em defesa das universidades públicas 

que atuam no estado de São Paulo, federais, estaduais e municipais.  

O professor João Palma chamou a atenção para uma lacuna que é a ausência 

sobre o debate do ensino superior público no Plano Estadual de Educação. 

Nós já temos mais de 34 deputados que aderiram a esta Frente Parlamentar para 

fazer o debate do ensino público superior no estado de São Paulo, e nós gostaríamos de 
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poder contar com a equipe da Secretaria de Estado da Saúde, da mesma forma que nós 

queremos contar aqui com as entidades de classe estudantis, porque esse é um assunto 

que interessa a toda população. 

E eu encerro, senhora presidente, agradecendo a oportunidade, pedindo uma 

atenção especial para algo que está contido, se não me engano lá na meta nº 19, que é a 

importância de nós fortalecermos os grêmios estudantis e nós fortalecermos e ajudarmos 

a formar (Palmas.) conselhos de escola em todos os níveis do ensino formal no estado 

de São Paulo, seja no âmbito da pré-escola, do ensino fundamental I, II, ensino médio, 

técnico-profissionalizante e no ensino superior. 

Porque se esta grande presença aqui significa que as pessoas querem participar 

do debate, isso não se resolve apenas no momento em que se vota um Plano Estadual de 

Educação, nós queremos mecanismos permanentes de debate numa escola que está 

sujeita a uma gestão democrática.  

Eu passo então ao líder do governo, deputado Cauê Macris, esse documento e 

peço ainda, mais uma vez, a exemplo do que foi feito com o deputado João Paulo Rillo, 

que nós tenhamos a oportunidade de uma emenda aglutinativa. Muito oobrigado. 

 

A AUDIÊNCIA – (Palmas.) 

 

O SR. CAUÊ MACRIS – PSDB – Muito bom, deputado. Só pra dizer que 

recebo este documento em nome de todos vocês que fizeram esse trabalho. 

Gostaria de ressaltar mais uma vez o trabalho do relator desse projeto, deputado 

Roberto Engler, que me pediu mais de 10 emendas para serem acatadas e juto com o 

deputado Roberto Engler, nós estamos, o governo está à disposição para construir uma 

emenda aglutinativa, se o deputado Engler assim permitir, da gente construir essa 

emenda aglutinativa pro projeto final, negociando aquilo que for possível. Muito 

obrigado. 

 

A SRA. PRESIDENTE – RITA PASSOS – PSD – Finalizando os nossos 

trabalhos, está encerrada esta discussão desta Comissão. 

 

A SRA. – Pela ordem, senhora presidente. 

 



77 

 

A SRA. PRESIDENTE – RITA PASSOS – PSD – Agradecemos a todos 

vocês. 

 

* * * 

  

 


