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COMISSÃO DE EDUCAÇÃO E CULTURA  

17.11.2015 

 

 

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

de Srs. Deputados, declaro aberta a reunião da Comissão de Educação e Cultura. 

 

O SR. CARLOS GIANNAZI - PSOL - Nobre deputada, Rita Passos, Sras. e Srs. 

Deputados, público aqui presente, eu gostaria de fazer uma proposta. Nós estamos 

extremamente preocupados e acompanhando as ocupações que estão ocorrendo nas 

escolas estaduais. São quase 30 escolas ocupadas. Alunos, pais e professores estão se 

manifestando pacificamente defendendo o não fechamento das escolas.  

Eu tenho acompanhado isso e os deputados que estão aqui também. Nós estamos 

percorrendo as escolas ocupadas e percebendo que a Assembleia Legislativa está omissa 

em relação a isso. A nossa Comissão de Educação tem que abrir um debate e, sobretudo, 

fazer uma diligência: nós temos que, urgentemente, ir às escolas ocupadas, nessa 

semana ainda, para manifestar o nosso apoio aos alunos, professores e pais.  

A nossa presença é muito importante porque nós estamos acompanhando uma 

violência policial imensa. Alunos estão sendo espancados, professores... No último 

sábado eu fui à E.E. José Lins do Rego, na região de M’Boi-Mirim, e vi violência 

policial: uma professora e um professor foram espancados pela Polícia Militar.  

O governador, além de fechar escolas públicas, fechar turnos, fechar salas, está 

criminalizando as pessoas que estão lutando contra o fechamento de escolas. Ele está 

jogando a Polícia Militar contra os alunos, especialmente na periferia, e jogando todo o 

aparato jurídico, a Procuradoria-Geral do Estado, contra esse movimento organizado 

que nós defendemos.  

A Comissão de Educação não pode ficar omissa. Então, eu proponho que nós 

possamos fazer, amanhã, uma diligência visitando essas escolas, conversando com os 

alunos, professores e com a comunidade escolar.  

Esse é o grande fato do momento. Não há sentido a Assembleia Legislativa 

discutir outro assunto que não seja esse. Nós temos a tragédia na França, a tragédia em 

Mariana e essa tragédia em São Paulo, que é a tragédia do fechamento de salas. As 

escolas estão sendo ocupadas justamente para que não sejam fechadas. Ou seja, os 
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alunos estão ocupando as suas próprias escolas para que elas não sejam fechadas. É um 

absurdo que isso esteja acontecendo no estado mais rico da Federação. 

O que me preocupa é a omissão da maioria da Assembleia Legislativa. A nossa 

Comissão de Educação não pode se omitir: nós temos que ir às ruas, ir às escolas 

amanhã. Por mim, eu iria hoje - eu já estou indo individualmente. Eu, deputada Leci 

Brandão, deputado João Paulo Rillo, deputada Marcia Lia, estamos acompanhando, mas 

precisamos de uma posição da Comissão. 

Então, eu quero fazer essa proposta. 

 

O SR. JOÃO PAULO RILLO - PT - Eu protocolei dois requerimentos e 

gostaria de pedir para que eles fossem incluídos na pauta. 

 

A SRA. PRESIDENTE - RITA PASSOS - PSD - Nós vamos colocar em 

votação os requerimentos. 

Gostaria de registrar as presenças dos deputados Welson Gasparini, Carlos 

Giannazi, Leci Brandão, Marcia Lia, João Paulo Rillo, Adilson Rossi, Gilmaci Santos e 

Rita Passos, na Presidência.  

Gostaria de apresentar o secretário de Cultura, Dr. Marcelo, que já está entre nós, 

para fazer uma explanação sobre a prestação de contas: como é decidido e que 

semestralmente se apresenta.  

Antes disso, eu gostaria de falar para o deputado Carlos Giannazi que concordo 

com ele. Acredito que não podemos ficar alheios a isso, temos que acompanhar, mas é 

muito difícil de um dia para o outro. Eu gostaria muito de participar também. Amanhã 

eu tenho quatro agendas externas, mas eu gostaria de estar junto. Acho que podemos 

marcar para semana que vem e será de grande valia para que possamos ter um 

conhecimento maior do que está acontecendo.  

Quero registrar a justificativa do deputado Roberto Engler e do deputado Rodrigo 

Moraes.  

 

A SRA. LECI BRANDÃO - PCdoB - Gostaria de me irmanar com a solicitação 

do nobre deputado Carlos Giannazi. O PCdoB também está na mesma posição: nós 

somos contra essa questão do fechamento das escolas.  
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Amanhã eu não poderei estar presente, pois estarei na Marcha das Mulheres 

Negras em Brasília. Nós estamos no mês da Consciência Negra e eu já confirmei a 

minha presença lá.  

Mas eu estou inteiramente a favor do que V. Exa. falou aqui. Temos que entender 

a questão da Comissão de Educação e Cultura. O povo do estado de São Paulo está 

aumentando o movimento - o número de escolas ocupadas está aumentando - e nós não 

podemos ficar ausentes desse processo. É uma coisa que está estarrecendo todo o estado 

de São Paulo.  

 

O SR. WELSON GASPARINI - PSDB - Os membros dessa Comissão 

estiveram com o secretário. Ele nos recebeu na Secretaria e fez uma exposição sobre a 

questão. 

O erro nosso está no fato de que, depois disso, nós não fizemos uma reunião para 

debater o assunto. Lá, houve quase que uma concordância.  

 

A SRA. LECI BRANDÃO - PCdoB - Eu não estava presente nessa reunião, 

deputado.  

 

O SR. WELSON GASPARINI - PSDB - Os presentes ouviram uma explicação 

e não houve o debate. Eu acho que Assembleia Legislativa, parlamento e Comissão é 

para ter debate. Nós temos que debater esse bendito ou maldito programa educacional 

do Governo de São Paulo - eu acho que é bendito, mas pode ser melhorado ou ter 

algumas ressalvas.  

Quando que a nossa Comissão debateu isso?  

Nós vamos chamar o secretário aqui para posições individuais? Uns reclamando, 

falando isso ou aquilo? E nós? A Comissão de Educação discutiu esse plano do 

Governo do Estado? Quais os reparos que nós fizemos? Não houve ainda na nossa 

Comissão. 

Por isso que, quando se fala em trazer o secretário aqui, eu pergunto: se nem nós 

fizemos a discussão do tema para fazer propostas, como será? Uns ficam a favor e 

outros contras, mas eu acho que essa não é a posição correta, principalmente na área 

educacional. A nossa responsabilidade é muito grande.  
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Eu vejo pelo noticiário dos jornais o Movimento dos Trabalhadores Sem Terra 

discutindo esse assunto! E nós não discutimos! Nós temos a obrigação moral de 

dominar completamente esse assunto e fazer propostas ou para dizer que somos contra 

todo o projeto - e por que somos contra -, ou para apresentar mudanças. Mas temos que, 

afinal, discutir o tema aqui.  

Eu não sei se estou enganado, mas eu não vi em nenhuma sessão nossa a 

discussão do tema. A minha única observação é isso: vamos discutir aqui. Afinal, quem 

vai expor isso aqui? Para trazermos o secretário, nós mesmos temos que trocar ideias 

sobre o assunto.  

 

O SR. CARLOS GIANNAZI - PSOL - Eu me senti atingido pela fala do 

deputado Welson Gasparini. Eu estava na reunião com o secretário e contestei o 

secretário inúmeras vezes. Vossa Excelência disse que ninguém contestou, que todo 

mundo aceitou passivamente, mas eu não. Eu jamais aceitaria. Eu contestei 

veementemente o projeto do secretário.  

 

O SR. WELSON GASPARINI - PSDB - Então vamos começar por isso: diga as 

contestações que o senhor fez. Fale aqui para nós na comissão técnica quais as 

contestações que o senhor fez que já será um começo de troca de ideias. Quem sabe já 

sai aqui a primeira posição da Comissão de Educação. 

 

O SR. CARLOS GIANNAZI - PSOL - Deputado Welson Gasparini, eu faço 

isso o tempo todo na Comissão, em plenário... 

 

O SR. WELSON GASPARINI - PSDB - O senhor lembra quais as contestações 

que fez? Quantas foram? 

 

O SR. CARLOS GIANNAZI - PSOL - Sim, todas. São várias. 

 

O SR. WELSON GASPARINI - PSDB - Por favor, faça aqui oficialmente e que 

conste em Ata essas observações. Alguém aqui quer trocar ideia sobre esse assunto. Já 

temos um objetivo nosso: apresentar ao secretário uma unanimidade. 
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Ninguém aqui é radical. Nós não temos interesse em radicalizar o sistema - ele é 

de grande importância. Então, vamos analisar, tecnicamente, o que está errado no plano 

que o secretário está apresentando. Eu mesmo acho que tem algumas observações a 

serem feitas - e sou do partido do governo.  

Nós estamos ausentes. Vamos ser bem objetivos. Eu pergunto à presidente: já 

houve a discussão entre nós do programa do Governo de São Paulo sobre esse tal 

fechamento de escolas? 

O secretário foi bem objetivo. Ele falou: “Não vamos fechar escolas; nós estamos 

mudando o processo.” 

 

O SR. CARLOS GIANNAZI - PSOL - Mas são 94 escolas fechadas, deputado 

Welson Gasparini. 

 

O SR. JOÃO PAULO RILLO - PT - Presidente, eu gostaria que fosse cumprido 

o Regimento Interno porque os outros deputados também gostariam de participar do 

debate.  

 

O SR. WELSON GASPARINI - PSDB - Vamos debater, é isso que está 

precisando. Vamos trocar ideias.  

Eu volto a insistir: apesar de ser do lado do governo, eu não estou em uma posição 

de achar que está tudo certo. O que eu acho errado é o Movimento Sem Terra querer 

discutir educação quando nem nós estamos discutindo isso aqui! 

 

A SRA. PRESIDENTE - RITA PASSOS - PSD - Nós é que estamos errados - e 

não eles.  

 

O SR. JOÃO PAULO RILLO - PT - Eu gostaria que garantisse a minha 

palavra. O deputado Carlos Giannazi falou; o deputado Welson Gasparini também.  

 

A SRA. PRESIDENTE - RITA PASSOS - PSD - Sim, o senhor terá a palavra. 

Nós estamos abrindo a sessão e já começou o tumulto.  

Eu acabei de registrar a presença dos deputados aqui e eu preciso seguir o roteiro. 

Solicito ao secretário a leitura da Ata da reunião passada.  
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O SR. JOÃO PAULO RILLO - PT - Solicito a dispensa da leitura da Ata. 

 

A SRA. PRESIDENTE - RITA PASSOS - PSD - É regimental.  

Com relação a essa questão, é importante debatermos sobre isso.  

Para quem não esteve presente no momento da reunião com o secretário, o que foi 

falado por ele é que os dirigentes regionais iriam fazer um levantamento da onde seria 

possível, sem estresse, e onde não seria possível. Só iriam mexer em locais que não 

tivessem nenhum problema. Foi a informação que nós tivemos naquele momento. 

Depois desse momento, nós ficamos sabendo dos fechamentos apenas através do 

noticiário.  

Na verdade, nós ficamos sem uma resposta da Secretaria de como foi conduzido. 

Nós fomos informados de como seria feito, mas nós não fomos informados de como foi 

resolvida cada diretoria - essa é a verdade. Nós ficamos sem essa explicação. 

Não adianta nós ficarmos debatendo porque quem tem que falar é a Secretaria - 

ela que tem que passar os dados para gente. A gente fica sabendo de um caso esporádico 

de um lugar ou de outro. Nós não sabemos, de fato, a relação das cidades afetadas. Nós 

ficamos, na verdade, no aguardo. Essa é a verdade.  

Inclusive, eu estou muito preocupada. O nosso secretário de Cultura está aqui para 

fazer uma explanação e nós temos uma demanda muito grande para colocar. Eu estou 

incomodada de fazer o secretário esperar. Nós achamos que a reunião seria rápida - são 

projetos dos deputados desta Casa que estão aqui para serem aprovados -, mas também 

temos muitos requerimentos para votarmos.  

Se nós colocarmos um debate nesse momento, vamos afetar mais ainda a vinda do 

nosso secretário de Cultura, que é pontualíssimo. Ele esteve aqui, eu falei que iria ser 

rápido. No fim já começou, não é, secretário? É uma pessoa muito educada, muito 

querida.  

Gostaria de agilizar um pouco, mas é importante falarmos sobre a questão dessas 

escolas, até para entendermos se está havendo o fechamento e o porquê. Essa resposta 

nós não tivemos. Inclusive há requerimentos sobre o assunto, mas já acredito que é 

importante. Temos que nos envolver nisso, temos que saber sobre esse assunto e se há 

algum local que temos que visitar, acho que deveriam ser todos e não criar comissão, 

vai um separado, acho que tinha que ser todo mundo junto. 
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O SR. JOÃO PAULO RILLO - PT - Sra. Presidente, a senhora não tem o 

direito de antecipar o conteúdo de um requerimento que não foi lido ainda. A senhora 

não pode manifestar sua opinião. A senhora não é dona desta Comissão. Pelo amor de 

Deus! 

 

A SRA. PRESIDENTE - RITA PASSOS - PSD - Quem não tem a ousadia, o 

senhor que não tem essa ousadia de falar assim.  

 

O SR. JOÃO PAULO RILLO - PT - Sra. Presidente, a senhora não consegue 

conduzir a comissão. Eu estava inscrito e a senhora não me deu a palavra. Agora 

antecipa o argumento contra o meu requerimento que nem lido foi. 

 

A SRA. PRESIDENTE - RITA PASSOS - PSD - O senhor sabe se estou me 

referindo ao seu requerimento, deputado? 

 

O SR. JOÃO PAULO RILLO - PT - Sra. Presidente, toque a pauta com respeito 

ao Regimento. 

 

A SRA. PRESIDENTE - RITA PASSOS - PSD - Vou tocar a pauta do jeito que 

eu quiser, do jeito que acho certo. 

 

O SR. JOÃO PAULO RILLO - PT - Do jeito do Regimento, Sra. Presidente. 

 

A SRA. PRESIDENTE - RITA PASSOS - PSD - O senhor abaixe a voz. O 

senhor é muito mal educado. Toda vez o senhor é mal educado nesta Casa. 

 

O SR. JOÃO PAULO RILLO - PT - A senhora não pode se dirigir assim a 

nenhum deputado. 

 

A SRA. PRESIDENTE - RITA PASSOS - PSD - O senhor não pode falar assim 

comigo. 
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O SR. JOÃO PAULO RILLO - PT - A senhora não pode conduzir a comissão. 

 

A SRA. PRESIDENTE - RITA PASSOS - PSD - O senhor não pode conduzir 

do jeito que quer, o senhor sempre quer colocar do jeito que quer. Aliás, o senhor é um 

mal estar aqui. Vamos dar sequência. 

 

O SR. JOÃO PAULO RILLO - PT - O senhor aqui respeita o Regimento. A 

senhora não vai me desrespeitar.  

 

A SRA. PRESIDENTE - RITA PASSOS - PSD - Não estou falando do seu 

requerimento. Estou falando de outros requerimentos. 

 

O SR. JOÃO PAULO RILLO - PT - A senhora não faz o que quer, a senhora 

deve fazer o que o Regimento determina.  

 

A SRA. PRESIDENTE - RITA PASSOS - PSD - Não vou fazer do jeito que o 

senhor quer, está bom?  

 

O SR. JOÃO PAULO RILLO - PT - Muito pelo contrário. A senhora pode fazer 

um favor para todos nós? Faça o que o Regimento determina, deputada Rita Passos. 

 

A SRA. PRESIDENTE - RITA PASSOS - PSD - Eu faço do jeito que o 

Regimento determina. Não faço do jeito que o senhor quer que eu faça. 

 

O SR. JOÃO PAULO RILLO - PT - Não faz, não me obrigue a nomear as 

vezes que a senhora atropelou o Regimento. 

 

A SRA. PRESIDENTE - RITA PASSOS - PSD - O senhor faça o que quiser, 

não vou engolir goela abaixo o seu procedimento. O senhor é uma pessoa extremamente 

indelicada. Está bom? O senhor é indelicado. E não é somente desta vez. 

 

O SR. JOÃO PAULO RILLO - PT - A senhora não vai ficar chamando minha 

atenção aqui.  
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A SRA. PRESIDENTE - RITA PASSOS - PSD - O senhor pare de falar, que 

dou continuidade. 

 

O SR. JOÃO PAULO RILLO - PT - A senhora é uma deputada como eu, a 

senhora não vai chamar a atenção aqui. Isso aqui não é sala de aula tucana, em que 

alguém vem aqui dar aula para outros.  

 

A SRA. PRESIDENTE - RITA PASSOS - PSD - É ridículo o senhor falar isso. 

O senhor é ridículo, está bom? 

 

O SR. JOÃO PAULO RILLO - PT - A senhora está me ofendendo, está sendo 

indelicada comigo e está me ofendendo. Eu não lhe ofendi. Só peço que cumpra o 

Regimento. Cumpra o Regimento. 

 

A SRA. PRESIDENTE - RITA PASSOS - PSD - Quero registrar a presença do 

membro, nobre deputado Luiz Fernando Machado - seja bem-vindo - e também do 

deputado Igor Soares. 

 

A SRA. MARCIA LIA - PT - Sra. Presidenta, gostaria que pudéssemos 

conversar um pouco sobre a situação dessas escolas que estão ocupadas, tendo em vista 

o fato de que representamos um Poder do Estado, um Poder que tem por prerrogativa 

fiscalizar as atribuições do Estado quando o Estado não cumpre aquilo que deveria estar 

cumprindo. Tenho recebido requerimentos, a exemplo deste da Câmara Municipal de 

Mogi das Cruzes, informando inúmeras escolas daquela região que estão sendo fechadas 

- está aqui, posso pedir cópia para cada um de vocês - e onde há uma discordância da 

Prefeitura Municipal, da Câmara Municipal, no sentido do fechamento de várias escolas 

da cidade de Mogi das Cruzes. É um assunto que nos interessa, sim.  

Se o senhor secretário de Estado da Educação não nos deu retorno, algo que 

deveria ter feito e não fez, nós temos que cobrá-lo e nós temos que ser extremamente 

cuidadosos neste assunto.  

Hoje pela manhã eram 28 escolas, deputado Welson Gasparini, 28 escolas 

ocupadas pelos alunos e pelos pais dos alunos. São 28 escolas. Não é uma escola, não 
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são duas ou três, são 28 escolas. Esse assunto é gravíssimo e não podemos nos omitir 

em relação a isso. Temos que tirar, sim, uma decisão deste coletivo aqui, com muita 

tranquilidade, com muita serenidade, com muita calma, mas temos que tomar uma 

decisão. Não podemos aceitar. Estamos sendo conclamados pelas prefeituras, pelas 

câmaras municipais, no sentido de que tomemos alguma atitude. 

 

O SR. WELSON GASPARINI - PSDB - Gostaria de dizer que eu inclusive 

ocupei a tribuna da Assembleia Legislativa - sou vice-líder do Governo - para pedir ao 

Governo e à Secretaria da Educação que revejam a possibilidade do anunciado 

fechamento de uma escola na cidade de Sertãozinho. Minha posição não é radical. 

Minha posição, no caso dessa escola. Eu tive, como a senhora teve também, deputada, a 

informação da unanimidade dos vereadores e do prefeito da cidade para pedir a revisão 

dessa decisão. Endossei imediatamente para que a Secretaria reexaminasse o assunto.  

Podem existir erros nos processos que estão sendo feitos. Agora, acho que a 

melhor forma para encontrarmos soluções é não radicalizando posições. Eu citei 

determinadas ocupações de escolas por alunos? Mas alunos vão ocupar escolas? Será 

que eles estão preparados?  

Se nós da Comissão, eu também pediria o seguinte. Perdoe-nos o secretário da 

Cultura, mas são encaminhamentos que estamos fazendo que acho importantes para 

definirmos algumas coisas. Acho que essa questão pode ser analisada e pode ter erros, 

sem dúvida alguma. Um deles eu falo desde já: acho que foi muito rápida a 

apresentação desse projeto e sua execução. Eu mesmo, naquela reunião que tivemos 

com o secretário, o que eu esperava é que houvesse uma discussão maior do assunto, 

que fosse feita uma apresentação nas escolas que sofreriam esse problema, que 

houvesse reunião de pais e mestres e que ali houvesse uma troca de informações com os 

técnicos especializados no assunto.  

Uma primeira observação que faço aqui, independente do meu partido - e quero 

sempre tomar posições nesta Casa de acordo com o que acho correto e não por 

problemas estritamente partidários - o que acho é que está havendo uma radicalização 

de posições, quem sabe talvez até pela Secretaria da Educação. Cabe a nós, nesta 

Comissão, analisarmos isso efetivamente e verificar como podemos ajudar a fazer uma 

discussão sem radicalização. 
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O SR. JOÃO PAULO RILLO - PT - Sra. Presidente, está gravado aqui. O 

deputado Welson Gasparini pediu a palavra e falou. O deputado Carlos Giannazi pediu 

pela ordem e falou. A deputada Marcia Lia pediu pela ordem e falou. O deputado 

Welson Gasparini voltou a pedir pela ordem e falou. Eu pedi pela ordem e a senhora 

não me deu a palavra. Fui obrigado a interpelá-la porque estava antecipando o 

argumento de um requerimento. Só peço uma coisa para a senhora: cumpra o 

Regimento e vamos encaminhar a pauta. Tem requerimentos a respeito... 

 

A SRA. PRESIDENTE - RITA PASSOS - PSD - Se o senhor deixar, 

conseguiremos encaminhar. 

 

O SR. JOÃO PAULO RILLO - PT - Posso terminar de falar, pelo amor de 

Deus? 

 

A SRA. PRESIDENTE - RITA PASSOS - PSD - Desde que seja sucinto, por 

favor.  

 

O SR. JOÃO PAULO RILLO - PT - Posso terminar de falar sem ser 

interrompido? Peço que a senhora encaminhe a pauta. 

 

A SRA. PRESIDENTE - RITA PASSOS - PSD - Está na minha mão, se o 

senhor me deixar falar. 

 

O SR. JOÃO PAULO RILLO - PT - Deixe-me terminar de falar. Cumpra o 

Regimento que no momento apropriado do argumento vou me inscrever e falar, 

segundo o Regimento determina e me garante. Muito obrigado, Sra. Presidente. 

 

A SRA. PRESIDENTE - RITA PASSOS - PSD - Muito obrigada por sua 

explicação. O senhor é o rei da verdade. Estou aqui com os requerimentos. 

 

O SR. JOÃO PAULO RILLO - PT - A senhora não pode ficar me ofendendo 

desse jeito.  
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A SRA. PRESIDENTE - RITA PASSOS - PSD - Por favor, quero dar sequência 

a esta Comissão. 

 

O SR. JOÃO PAULO RILLO - PT - A senhora não pode me ofender desse 

jeito. Cumpra o Regimento e não me ofenda. 

 

A SRA. PRESIDENTE - RITA PASSOS - PSD - O senhor não grite comigo. 

 

O SR. JOÃO PAULO RILLO - PT - Não me ofenda. Falo no volume que eu 

quiser, desde que eu não ofenda nem quebre o decoro. 

 

A SRA. PRESIDENTE - RITA PASSOS - PSD - Não vou ouvir o volume que o 

senhor quer. 

 

O SR. JOÃO PAULO RILLO - PT - Não estou ofendendo ninguém e nem 

quebrando o decoro. Estou pedindo para a senhora, pelo amor de Deus, cumprir o 

Regimento. 

 

A SRA. PRESIDENTE - RITA PASSOS - PSD - Vou dar sequência. O 

deputado Rodrigo Moraes pede a retirada do item nº 45. Retirado o item 45. 

 

O SR. GILMACI SANTOS - PRB - Sra. Presidente, quero pedir vista do item 

15. 

 

A SRA. PRESIDENTE - RITA PASSOS - PSD - Concedido vista ao item 15. 

Mais alguém pede vistas para algum projeto? 

 

O SR. ADILSON ROSSI - PSB - Peço vista do item 8. 

 

A SRA. PRESIDENTE - RITA PASSOS - PSD - Mais alguém? Estão sobre a 

mesa dois requerimentos. 
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A SRA. LECI BRANDÃO - PCdoB - Sra. Presidente, qual nobre deputado 

pediu vista do item 8, por favor? Eu não vi, o senhor entendeu o projeto? 

 

O SR. ADILSON ROSSI - PSB - Quero conhecer mais o projeto. 

 

A SRA. LECI BRANDÃO - PCdoB - É que o senhor já tinha pedido vista dele 

anteriormente. 

 

O SR. ADILSON ROSSI - PSB - Não, eu pedi vista de outro item, até porque 

não pode pedir vista do mesmo projeto por duas vezes. 

 

A SRA. PRESIDENTE - RITA PASSOS - PSD - Anteriormente foi o deputado 

Gilmaci Santos que pediu vista. 

 

A SRA. LECI BRANDÃO - PCdoB - Quero depois explicar para o senhor o que 

é, para o senhor não entender que estou aqui pedindo o pancadão. Não é o pancadão 

não, é o funk. 

 

A SRA. PRESIDENTE - RITA PASSOS - PSD - Vamos dar sequência. Há dois 

requerimentos sobre a mesa. Temos que fazer atropelados, mas vamos lá. Um 

requerimento é de autoria do deputado João Paulo Rillo, com o seguinte teor: 

“Requeiro, nos termos regimentais, que esta Comissão de Educação e Cultura requeira 

ao governador Geraldo Alckmin a suspensão do processo de reorganização escolar da 

rede estadual de ensino”.  

Em votação a inclusão deste requerimento.  

 

O SR. WELSON GASPARINI - PSDB - Sra. Presidente, tenho a impressão que 

o que se busca desde o começo, com os apartes que foram dados aqui, é justamente a 

discussão do programa, do plano, como está a situação, e uma troca de ideias dentro da 

Comissão. Acho mais do que natural isso após a palestra que vai ser proferida pelo 

secretário da Cultura. Vamos conversar entre nós e buscaremos efetivamente como 

podemos colaborar na busca do aperfeiçoamento do projeto educacional do Governo de 

São Paulo. É um projeto globalizado que não podemos, em dois minutos, só criticar ou 
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só elogiar. Volto a insistir nisso, vamos deixar de lado qualquer posição partidária e 

vamos analisar esse assunto na hora certa. 

 

A SRA. PRESIDENTE - RITA PASSOS - PSD - Está em votação a inclusão do 

requerimento. Se não quiserem votação nominal, pergunto para vocês se há interesse de 

ser colocado em votação nominal ou não. 

 

O SR. WELSON GASPARINI - PSDB - A senhora pode repetir o texto do 

requerimento, por favor? 

 

A SRA. PRESIDENTE - RITA PASSOS - PSD - “Requeiro, nos termos 

regimentais, que esta Comissão de Educação e Cultura requeira ao governador Geraldo 

Alckmin a suspensão do processo de reorganização escolar da rede estadual de ensino”. 

 

O SR. WELSON GASPARINI - PSDB - Se é só o requerimento, já tenho 

posição firme. 

 

A SRA. PRESIDENTE - RITA PASSOS - PSD - É para incluir. É para incluir 

na Ordem do Dia de hoje. 

Em votação. Os deputados que concordam com o pedido permaneçam como se 

encontram. 

 

O SR. LUIZ FERNANDO MACHADO - PSDB - Sra. Presidente, peço a V. 

Exa. que, se for possível, faça a votação nominal. Eu, antecipadamente, quero me 

manifestar rejeitando a inserção do requerimento na pauta. 

 

A SRA. PRESIDENTE - RITA PASSOS - PSD - Então, nominal. 

 

O SR. JOÃO PAULO RILLO - PT - Sra. Presidente, quero fazer a defesa da 

inclusão na pauta, como o Regimento me garante. 

 

A SRA. PRESIDENTE - RITA PASSOS - PSD - Pois não, pode falar. 
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O SR. JOÃO PAULO RILLO - PT - Neste momento estamos votando apenas a 

inclusão, para depois discutirmos o requerimento. 

  

 A SRA. PRESIDENTE - RITA PASSOS - PSD - Exatamente. 

 

 O SR. JOÃO PAULO RILLO - PT - A rejeição significa já uma censura 

prévia, sem antes permitir que conversemos. Como é de praxe em toda a Casa, nunca 

houve nenhum pedido de inclusão rejeitado aqui. É a inclusão, apenas. Peço que os 

pares votem pela aceitação, pois é apenas para incluir. Não vamos decidir sobre o 

conteúdo dele neste momento.  

 

 A SRA. PRESIDENTE - RITA PASSOS - PSD - Esta Presidência gostaria de 

registrar a presença dos deputados Cezinha de Madureira e Edmir Chedid.  

 Então, votação nominal. Como vota o deputado Welson Gasparini? 

 

 O SR. WELSON GASPARINI - PSDB - Voto contra.  

 

 A SRA. PRESIDENTE - RITA PASSOS - PSD - Como vota a deputada Leci 

Brandão? 

 

 A SRA. LECI BRANDÃO - PCdoB - A favor da inclusão.  

 

 A SRA. PRESIDENTE - RITA PASSOS - PSD - Como vota o deputado 

Gilmaci Santos? 

 

 O SR. GILMACI SANTOS - PRB - Sra. Presidente, seguindo a tradição, voto 

favoravelmente.  

 

 A SRA. PRESIDENTE - RITA PASSOS - PSD - Como vota o deputado 

Adilson Rossi? 
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 O SR. ADILSON ROSSI - PSB - Voto favorável. Depois vamos discutir o 

requerimento e certamente haverá a possibilidade até de ser rejeitado na hora da 

discussão. Mas, para que ele seja incluído, voto favorável.  

 

 A SRA. PRESIDENTE - RITA PASSOS - PSD - Como vota o deputado João 

Paulo Rillo? 

 

 O SR. JOÃO PAULO RILLO - PT - Favorável. 

 

 A SRA. PRESIDENTE - RITA PASSOS - PSD - Como vota a deputada 

Marcia Lia? 

 

 A SRA. MARCIA LIA - PT - Favorável. 

 

 A SRA. PRESIDENTE - RITA PASSOS - PSD - Como vota o deputado Luiz 

Fernando Machado? 

 

 O SR. LUIZ FERNANDO MACHADO - PSDB - Voto pela rejeição da 

inclusão, Sra. Presidente.  

 

 A SRA. PRESIDENTE - RITA PASSOS - PSD - Está incluído, então, por 

cinco votos a dois.  

 Há sobre a mesa outro requerimento, também de autoria do deputado João Paulo 

Rillo, solicitando que seja criada uma subcomissão para acompanhar o processo de 

reorganização escolar da Rede Estadual de Ensino do Estado de São Paulo. Também se 

refere à inclusão desse requerimento. Vamos votar nominalmente ou não? Alguém vai 

pedir? 

 

 O SR. LUIZ FERNANDO MACHADO - PSDB - Peço a votação nominal, 

Sra. Presidente. 

 

 A SRA. PRESIDENTE - RITA PASSOS - PSD - Passemos à votação 

nominal. Como vota o deputado Welson Gasparini? 
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O SR. WELSON GASPARINI - PSDB - Voto contra.  

 

 A SRA. PRESIDENTE - RITA PASSOS - PSD - Como vota a deputada Leci 

Brandão? 

 

 A SRA. LECI BRANDÃO - PCdoB - Favorável.  

 

 A SRA. PRESIDENTE - RITA PASSOS - PSD - Como vota o deputado 

Gilmaci Santos? 

 

 O SR. GILMACI SANTOS - PRB - Favorável. 

 

 A SRA. PRESIDENTE - RITA PASSOS - PSD - Como vota o deputado 

Adilson Rossi? 

 

 O SR. ADILSON ROSSI - PSB - Em relação a este, voto contrário. 

 

 A SRA. PRESIDENTE - RITA PASSOS - PSD - Como vota o deputado João 

Paulo Rillo? 

 

 O SR. JOÃO PAULO RILLO - PT - Favorável. 

 

 A SRA. PRESIDENTE - RITA PASSOS - PSD - Como vota a deputada 

Marcia Lia? 

 

 A SRA. MARCIA LIA - PT - Favorável. 

 

 A SRA. PRESIDENTE - RITA PASSOS - PSD - Como vota o deputado Luiz 

Fernando Machado? 

 

 O SR. LUIZ FERNANDO MACHADO - PSDB - Contrário.  

 



DIVISÃO TÉCNICA DE TAQUIGRAFIA 

                     

18 

 A SRA. PRESIDENTE - RITA PASSOS - PSD - Incluído por quatro votos a 

dois.  

 

 O SR. LUIZ FERNANDO MACHADO - PSDB - Sra. Presidente, gostaria de 

fazer uma consideração, se V. Exa. me permite. O deputado Welson Gasparini votou 

contrário à inclusão, eu votei contrário à inclusão e o deputado Adilson Rossi votou 

contrário à inclusão, enquanto os votos das deputadas Leci Brandão e Marcia Lia e dos 

deputados João Paulo Rillo e Gilmaci Santos foram favoráveis. Então, seriam quatro 

votos a três. 

 

 A SRA. PRESIDENTE - RITA PASSOS - PSD - Quatro a três.  

 

 O SR. LUIZ FERNANDO MACHADO - PSDB - Perfeito. 

 

 A SRA. PRESIDENTE - RITA PASSOS - PSD - Dando sequência à segunda 

parte, à Ordem do Dia, itens 1 a 17, que são proposituras não conclusivas. 

 Item 1 - Projeto de Lei nº 679, de 2013, de autoria do deputado Rodrigo Moraes. 

 

 O SR. GILMACI SANTOS - PRB - Sra. Presidente, eu gostaria de pedir vista 

desse item também.  

 

 A SRA. PRESIDENTE - RITA PASSOS - PSD - Está concedida. 

 Item 2 - Projeto de Lei nº 726/2013, de autoria do deputado Rodrigo Moraes. 

Institui o Programa Estadual de Apoio Permanente às Entidades Mantenedoras de 

Escolas que ofertam Educação Básica na Modalidade Educação Especial, denominada 

“Igualdade na Educação”.  

 

 A SRA. MARCIA LIA - PT - Sra. Presidente, alguém pediu vistas.  

 

 A SRA. PRESIDENTE - RITA PASSOS - PSD - Do item 2? Alguém pediu? 

 

 O SR. GILMACI SANTOS - PRB - Eu pedi do Item 1.  
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 A SRA. MARCIA LIA - PT - Eu anotei “vistas” aqui, alguém pediu?  

 

 A SRA. PRESIDENTE - RITA PASSOS - PSD - Não. Esta Presidência 

registra a presença do deputado Gil Lancaster.  

 Retornando ao item 2. Relator: deputado Roberto Engler. Voto: Cota propondo 

anexação ao PL 704/2013, nos termos do Art. 179 do Regimento Interno (matéria 

correlata). 

Em discussão. Não havendo oradores inscritos, está encerrada a discussão.  

Em votação. Os Srs. Deputados e as Sras. Deputadas que estiverem de acordo 

permaneçam como se encontram. (Pausa.) Aprovado.  

Item 3 - Projeto de lei 174/2015, do deputado Carlos Giannazi. Estabelece 

prioridade de matrícula nos estabelecimentos de ensino da rede pública para os filhos de 

mulheres vítimas de violência doméstica e familiar. Relator: deputado Rodrigo Moraes, 

voto favorável. 

Em discussão. Não havendo oradores inscritos, está encerrada a discussão.  

Em votação. Os Srs. Deputados e as Sras. Deputadas que estiverem de acordo 

permaneçam como se encontram. (Pausa.) Aprovado.  

 Item 4 - Projeto de lei 177/2015, do deputado Carlos Giannazi. Declara como 

Patrimônio Cultural Imaterial do Estado de São Paulo os espaços teatrais que especifica. 

Relatora: deputada Leci Brandão, voto favorável. 

Em discussão. Não havendo oradores inscritos, está encerrada a discussão.  

Em votação. Os Srs. Deputados e as Sras. Deputadas que estiverem de acordo 

permaneçam como se encontram. (Pausa.) Aprovado.  

Item 5 - Projeto de lei 202/2015, do deputado Carlos Giannazi. Dispõe sobre a 

divulgação do nome do compositor de obras musicais. Relator: deputado Welson 

Gasparini, voto favorável. 

Em discussão. Não havendo oradores inscritos, está encerrada a discussão.  

Em votação. Os Srs. Deputados e as Sras. Deputadas que estiverem de acordo 

permaneçam como se encontram. (Pausa.) Aprovado.  

Item 6 - Projeto de lei 205/2015, do deputado Carlos Giannazi. Estabelece 

diretrizes para a o fornecimento de alimentação escolar no Estado. Relatora: deputada 

Marcia Lia, voto favorável. 

Em discussão. Não havendo oradores inscritos, está encerrada a discussão.  
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Em votação. Os Srs. Deputados e as Sras. Deputadas que estiverem de acordo 

permaneçam como se encontram. (Pausa.) Aprovado.  

Item 7 - Projeto de lei 353/2015, do deputado Mauro Bragato. Dispõe sobre a 

criação de uma unidade de ETEC - Escola Técnica Estadual, vinculada ao Centro 

Estadual de Ensino Tecnológico Paula Souza - CEETEPS, em Regente Feijó. Relator: 

deputado Roberto Engler, voto favorável.  

Em discussão. Não havendo oradores inscritos, está encerrada a discussão.  

Em votação. Os Srs. Deputados e as Sras. Deputadas que estiverem de acordo 

permaneçam como se encontram. (Pausa.) Aprovado.  

Item 9 - Projeto de lei 435/2015, do deputado Campos Machado. Dá nova redação 

a dispositivo da Lei nº 3730, de 1983, que dispõe sobre a cessão de dependências de 

unidades escolares estaduais para atividades de caráter cultural ou para práticas 

recreativas ou desportivas. Relator: deputado Welson Gasparini, voto favorável. 

Em discussão. Não havendo oradores inscritos, está encerrada a discussão.  

Em votação. Os Srs. Deputados e as Sras. Deputadas que estiverem de acordo 

permaneçam como se encontram. (Pausa.) Aprovado.  

Item 10 - Projeto de lei 538/2015, do deputado Celso Nascimento. Cria o 

Conselho Escolar Antidrogas em todos os estabelecimentos de ensino fundamental e 

médio do Estado. Relator: deputado Adilson Rossi, voto favorável ao projeto com 

emenda apresentada pela CCJR e com a emenda ora apresentada. 

Em discussão. 

 

O SR. JOÃO PAULO RILLO - PT - Pela ordem, Sra. Presidente. Gostaria de 

discutir.  

 

A SRA. PRESIDENTE - RITA PASSOS - PSD - Tem a palavra o nobre 

deputado João Paulo Rillo. 

 

O SR. JOÃO PAULO RILLO - PT - Apesar de o relator, deputado Adilson 

Rossi, ainda ter amenizado o projeto no que diz respeito à sua ilegalidade, eu voto 

contra e peço voto contrário ao projeto, não pelo fato de criar um debate sobre a 

prevenção do uso de drogas, mas por conta de existirem regras para a criação de 

conselhos. Não se cria conselho para unidades, seja escolar ou qualquer unidade do 



DIVISÃO TÉCNICA DE TAQUIGRAFIA 

                     

21 

Estado. Há o Conselho Estadual de Educação, há o Fórum Estadual de Educação, 

estamos discutindo agora o Plano Estadual de Educação, com seis audiências desta 

Casa.  

Preocupa-me esta ingerência do Poder Legislativo em coisas que dizem respeito à 

autonomia não só do Estado, mas, especialmente, daquela comunidade. Então, 

manifesto-me contrariamente ao projeto.  

 

A SRA. PRESIDENTE - RITA PASSOS - PSD - Passemos à votação nominal.  

Como vota o deputado Welson Gasparini? A favor do relator ou contra o relator? 

 

O SR. WELSON GASPARINI - PSDB - Voto pelo parecer do relator.  

 

A SRA. PRESIDENTE - RITA PASSOS - PSD - Como vota a deputada Leci 

Brandão? 

 

A SRA. LECI BRANDÃO - PCdoB - Contra o parecer do relator.   

 

A SRA. PRESIDENTE - RITA PASSOS - PSD - Como vota o deputado 

Gilmaci Santos? 

 

O SR. GILMACI SANTOS - PRB - Com o relator.  

 

A SRA. PRESIDENTE - RITA PASSOS - PSD - Como vota o deputado 

Adilson Rossi? 

 

O SR. ADILSON ROSSI - PSB - Com o relator. 

 

A SRA. PRESIDENTE - RITA PASSOS - PSD - O deputado João Paulo Rillo 

já se manifestou. Como vota a deputada Marcia Lia? 

 

A SRA. MARCIA LIA - PT - Contra. 
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A SRA. PRESIDENTE - RITA PASSOS - PSD - Como vota o deputado Luiz 

Fernando Machado? 

 

O SR. LUIZ FERNANDO MACHADO - PSDB - Voto com o relator, Sra. 

Presidente.  

 

A SRA. PRESIDENTE - RITA PASSOS - PSD - Aprovado o projeto por quatro 

votos a três, conforme o relator.  

Item 11 - Projeto de lei 604/2015, do deputado Rogério Nogueira. Torna 

obrigatória a presença de monitor maior de 18 (dezoito) anos de idade nos veículos 

utilizados para o serviço de transporte escolar de alunos com até 10 (dez) anos de idade 

no Sistema Estadual de Ensino. Relator: deputado Welson Gasparini, voto favorável. 

Em discussão. Não havendo oradores inscritos, está encerrada a discussão.  

Em votação. Os Srs. Deputados e as Sras. Deputadas que estiverem de acordo 

permaneçam como se encontram. (Pausa.) Aprovado.  

Item 12 - Projeto de lei 613/2015, do deputado Gil Lancaster. Torna obrigatória a 

realização de exame oftalmológico completo em todas as crianças que se matriculem no 

1º ano do Ensino Fundamental das escolas públicas e particulares do Estado. Relator: 

deputado Carlos Giannazi, voto favorável. 

Em discussão. Não havendo oradores inscritos, está encerrada a discussão.  

Em votação. Os Srs. Deputados e as Sras. Deputadas que estiverem de acordo 

permaneçam como se encontram. (Pausa.) Aprovado.  

Item 13 - Projeto de lei 670/2015, do deputado João Paulo Rillo. Dispõe sobre a 

criação, organização e atuação de Grêmios Estudantis nos estabelecimentos de ensino 

fundamental e médio públicos e privados. Relatora: deputada Marcia Lia, voto 

favorável. 

Em discussão. Não havendo oradores inscritos, está encerrada a discussão. Em 

votação. Os Srs. Deputados e as Sras. Deputadas que estiverem de acordo permaneçam 

como se encontram. (Pausa.) Aprovado.  

Item 14 - Projeto de lei 907/2015, do deputado Celso Nascimento. Dispõe sobre a 

inclusão da disciplina "Prevenção do Uso Indevido de Drogas" como conteúdo na grade 

curricular das escolas das redes pública e privada de ensino do Estado. Relator: 

deputado Roberto Engler, voto favorável. 
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Em discussão.  

 

O SR. JOÃO PAULO RILLO - PT - Sra. Presidente, gostaria de discutir.  

 

A SRA. PRESIDENTE - RITA PASSOS - PSD - Tem a palavra o nobre 

deputado João Paulo Rillo.  

 

O SR. JOÃO PAULO RILLO - PT - Pelos mesmos motivos, esse projeto é 

ainda mais grave, pois mexe com conteúdo pedagógico, ele cria uma disciplina. Então 

isso não tem o menor sentido. Repito: não é pelo conteúdo e pelo objetivo, mas sim pela 

interferência indevida do Poder Legislativo em um conteúdo escolar. Não é possível que 

esta comissão crie disciplinas. Por isso, manifesto-me contrário ao projeto.  

 

A SRA. PRESIDENTE - RITA PASSOS - PSD - Está certo. Em votação. O 

deputado João Paulo Rillo vota contra o relator.  

Como vota o deputado Welson Gasparini?  

 

O SR. WELSON GASPARINI - PSDB - Voto a favor.  

 

A SRA. PRESIDENTE - RITA PASSOS - PSD - Como vota a deputada Leci 

Brandão? 

 

A SRA. LECI BRANDÃO - PCdoB - Contrário.   

 

A SRA. PRESIDENTE - RITA PASSOS - PSD - Como vota o deputado 

Gilmaci Santos? 

 

O SR. GILMACI SANTOS - PRB - Com o relator.  

 

A SRA. PRESIDENTE - RITA PASSOS - PSD - Como vota o deputado 

Adilson Rossi? 

 

O SR. ADILSON ROSSI - PSB - Com o relator. 
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A SRA. PRESIDENTE - RITA PASSOS - PSD - Como vota a deputada Marcia 

Lia? 

 

A SRA. MARCIA LIA - PT - Contra o relator.  

 

A SRA. PRESIDENTE - RITA PASSOS - PSD - Como vota o deputado Luiz 

Fernando Machado? 

 

O SR. LUIZ FERNANDO MACHADO - PSDB - Com o relator.  

 

A SRA. PRESIDENTE - RITA PASSOS - PSD - Como vota o deputado Carlos 

Giannazi? 

 

O SR. CARLOS GIANNAZI - PSOL - Eu me abstenho.  

 

A SRA. PRESIDENTE - RITA PASSOS - PSD - O voto do relator foi aprovado 

por quatro votos a três.  

Item 16 - Projeto de lei do deputado Carlos Giannazi que autoriza o Poder 

Executivo a criar a editora estadual. Relatora: deputada Marcia Lia, voto favorável.  

Em discussão. Não havendo oradores inscritos, está encerrada a discussão.  

Em votação. Os oradores que estiverem de acordo permaneçam como se 

encontram. (Pausa.) Aprovado. 

Item 17 - Projeto de lei do deputado Luiz Fernando, que institui a semana da 

cultura gospel. Relator: deputado Roberto Engler, voto favorável. 

Em discussão. Não havendo oradores inscritos, está encerrada a discussão.  

Em votação. Os oradores que estiverem de acordo permaneçam como se 

encontram. (Pausa.) Aprovado. 

Item 18 - Projeto de lei 506, de 2015, de autoria do nobre deputado Rodrigo 

Moraes.  

São todas conclusivas, não? 
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O SR. GILMACI SANTOS - PRB - Gostaria de perguntar a V. Exa. se esses 

itens, do 18 ao 41, sendo conclusivos, não poderiam ser votados em bloco. 

 

A SRA. PRESIDENTE - RITA PASSOS - PSD - Poderemos, sim. 

Gostaria que vocês olhassem esses projetos. 

 

O SR. JOÃO PAULO RILLO - PT - Para que os deputados não tenham o 

trabalho de fazer a vistoria, eu ia pedir vista de todos esses itens de nominação. 

Peço vistas dos itens 20, 21, 22, 24, 25 e 29. 

 

A SRA. PRESIDENTE - RITA PASSOS - PSD - Mais alguém pede vistas? 

 

O SR. JOÃO PAULO RILLO - PT - O deputado pede que eu repita os itens: o 

item 20, 21, 22, 24, 25 e o item 29. 

 

A SRA. PRESIDENTE - RITA PASSOS - PSD - Concedido vistas. 

Os demais podemos dar como aprovados? São apenas conclusivas. 

 

O SR. JOÃO PAULO RILLO - PT - Não, eu pedi vistas de todas as 

conclusivas. 

 

A SRA. PRESIDENTE - RITA PASSOS - PSD - Podemos votar em bloco 

todos esses, não? Até o número 41. São todas conclusivas. 

Posso continuar? 

 

O SR. JOÃO PAULO RILLO - PT - Não, um minuto. 

 

A SRA. PRESIDENTE - RITA PASSOS - PSD - Vossa excelência está pedindo 

vistas? 

 

O SR. JOÃO PAULO RILLO - PT - Pode ser. Não sei se o Regimento permite 

que vote em bloco, mas, por mim, não tem problema. 
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A SRA. PRESIDENTE - RITA PASSOS - PSD - Vossa Excelência pediu mais 

alguma vista depois desse? Não, certo? Tá. 

Em discussão. Não havendo oradores inscritos, está encerrada a discussão.  

Em votação, em bloco, todos os projetos que ficaram sobre a pauta, sem as vistas, 

projetos conclusivos. São eles os itens: 18, 19, 23, 26, 27, 28, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 

37, 38, 39, 40 e 41. Os oradores que estiverem de acordo permaneçam como se 

encontram. (Pausa.) Aprovados os projetos conclusivos. 

Item 42 - Requerimento de autoria da senhora deputada Marcia Lia e do deputado 

João Paulo Rillo, que solicita a realização de audiência pública para discutir a 

viabilização da educação para alunos com deficiência auditiva, física, mental e autista 

no estado de São Paulo. 

Em discussão. Não havendo oradores inscritos, está encerrada a discussão.  

Em votação. Os oradores que estiverem de acordo permaneçam como se 

encontram. (Pausa.) Aprovado. 

Item 43 - Requerimento de autoria do deputado João Paulo Rillo que solicita a 

convocação do secretário de estado de Educação, professor Herman Voorwald, para 

esclarecer, em audiência pública, a organização das escolas estaduais por ciclos, 

anunciada no dia 23/09/2015 pela Secretaria Estadual de Educação. 

 

O SR. WELSON GASPARINI - PSDB - Sra. Presidente, temos um pedido de 

vistas, do deputado Roberto Engler e Aldo Demarchi. 

Eu gostaria, também, de pedir vistas. 

 

A SRA. PRESIDENTE - RITA PASSOS - PSD - Concedido o pedido de vistas. 

 

O SR. JOÃO PAULO RILLO - PT - No momento oportuno eu debato com o 

deputado, mas achei estranho ele, que há pouco sugeriu tanto o debate quanto a isso, 

pedir vistas de uma convocação para discutir o assunto com o secretário. 

 

O SR. WELSON GASPARINI - PSDB - Para esclarecer, deputado João Paulo 

Rillo, acho importante convidar o secretário para vir aqui, mas vamos, nós da Comissão, 

conversar um pouco sobre isso. Discutir o assunto, ver quais as dúvidas que nós temos 

sobre essa importante questão. 
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O SR. JOÃO PAULO RILLO - PT - Mas, se V. Exa. tiver dúvidas, vai tirar 

com quem? Comigo? 

 

O SR. LUIZ FERNANDO MACHADO - PSDB - Não quero ser indelicado, 

mas entendo que o patrulhamento intelectual que está sendo feito pelo deputado no 

momento em que faz uma intervenção na fala do deputado Welson Gasparini é, no 

mínimo, desrespeitoso. 

Peço a V. Exa. que garanta a palavra do deputado Welson Gasparini, para que ele 

não seja interpelado de maneira tão indelicada. 

 

 A SRA. PRESIDENTE - RITA PASSOS - PSD - Peço, novamente, ao 

deputado Rillo, que espere enquanto alguém está falando. 

 

O SR. JOÃO PAULO RILLO - PT - Muito bem, presidente. Concordo com V. 

Exa., pena que V. Exa. não fez o mesmo comigo. 

 

O SR. WELSON GASPARINI - PSDB - Eu gostaria de sugerir uma reunião da 

comissão, bem objetiva, só para analisarmos esse assunto, todos tendo tempo para falar 

e vendo quais as dúvidas que temos para que, quando o secretário vier aqui, já tenhamos 

um encaminhamento de dúvidas que temos sobre o que está acontecendo atualmente. 

Acho que assim aproveitaríamos muito. Do contrário o secretário vem aqui, fala 

meia hora sobre o programa dele, fazemos algumas perguntas - como já fizemos na 

própria Secretaria -, mas e daí? 

Hoje, temos que analisar essa questão de quantas escolas foram invadidas. 

Invadidas por quem? O que essas pessoas estão reivindicando? O que estão sugerindo? 

Temos que estar abertos a isso. 

 

O SR. JOÃO PAULO RILLO - PT - Está em debate, presidente? 

 

A SRA PRESIDENTE - RITA PASSOS - PSD - Não está em debate. 
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O SR. JOÃO PAULO RILLO - PT - Policiamento ideológico aqui é o que V. 

Exas. estão fazendo com a gente. Só V. Exas. falam aqui. 

 

A SRA. PRESIDENTE - RITA PASSOS - PSD - Deputado, V. Exa. está 

sugerindo, pelo que entendi, que façamos uma reunião extra da comissão para 

debatermos quais as problemáticas e encaminhamentos? É isso que V. Exa. sugere? 

 

O SR. WELSON GASPARINI - PSDB - Isso. 

 

O SR. JOÃO PAULO RILLO - PT - Vamos seguir a pauta? 

 

O SR. CARLOS GIANNAZI - PSOL - Gostaria de esclarecer ao deputado 

Gasparini que, logo no início da sessão da Comissão de Educação, quando eu propus 

que fôssemos às escolas, era justamente porque temos um fato novo. 

Além do fechamento das escolas, que é o fato que todo mundo já conhece, temos 

um fato novo, as ocupações, não invasão. Os alunos estão ocupando suas próprias 

escolas para mantê-las abertas. Não tem invasão. 

Vossa Excelência falou de um movimento que está apoiando o movimento, que é 

o MTST, ainda bem que ao menos tem um movimento apoiando, porque já que a 

Assembleia Legislativa é omissa e covarde, ao menos tem algum movimento social. 

 

O SR. WELSON GASPARINI - PSDB - Não, V. Exa. não pode chamar a 

Assembleia de covarde. 

 

O SR. CARLOS GIANNAZI - PSOL - É covarde, é covarde. 

 

O SR. WELSON GASPARINI - PSDB - Não, chamar a Assembleia de covarde, 

somos 94 deputados. 

 

A SRA PRESIDENTE - RITA PASSOS - PSD - Por favor, vamos garantir a 

palavra para o Giannazi, por favor. 
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O SR. CARLOS GIANNAZI - PSOL - É covarde porque não toma posição em 

defesa dos alunos, não toma posição em defesa da Educação de qualidade e permite que 

94 escolas sejam fechadas no estado de São Paulo. Há uma omissão, uma submissão da 

Assembleia Legislativa.  

O fato novo é que temos ocupações pacíficas e políticas dos alunos, mas, pior do 

que isso, temos muita repressão. Professores estão sendo espancados nas escolas pela 

Polícia Militar. Há violência policial e V. Exa. deveria se preocupar um pouco com isso. 

O governador está criminalizando os alunos e, em nenhum momento, o secretário 

da Educação foi conversar com esses alunos. Não há diálogo, não há gestão democrática 

da escola pública. O secretário nega qualquer tipo de negociação e de diálogo, por isso 

já temos trinta escolas. 

 

O SR. WELSON GASPARINI - PSDB - Deputado Giannazi, posso dar uma 

sugestão? 

 

O SR. CARLOS GIANNAZI - PSOL - Eu tenho uma sugestão, que é a seguinte: 

façamos uma reunião extraordinária, chamando um ou dois representantes de cada 

escola ocupada no estado de São Paulo. Vamos ouvir, vamos conversar com esses 

alunos. Vamos trazer aqui os representantes. 

 

O SR. WELSON GASPARINI - PSDB - Eu achei ótima a sua ideia de uma 

reunião extraordinária, mas acho que a primeira extraordinária deve ser para nós 

discutirmos esse requerimento de autoria do deputado João Paulo Rillo. 

 

A SRA. PRESIDENTE - RITA PASSOS - PSD - Vamos dar sequência, já que 

V. Exa. já pediu vistas.  

 

O SR. WELSON GASPARINI - PSDB - É, isso seria oportuno. 

 

A SRA. PRESIDENTE - RITA PASSOS - PSD - Vamos dar sequência aos 

outros itens e depois veremos, extra comissão, o que vamos apresentar, até porque 

temos poucas semanas até o término deste ano e o secretário de Educação ainda vai ser 

ouvido aqui para a prestação de contas. 
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Hoje temos o secretário de Cultura, então vamos dar sequência, como já foi 

pedido vistas, e ir ao item 44.  

Item 44 - Requerimento de autoria do senhor deputado Carlos Giannazi, que 

solicita a convocação do senhor secretário estadual da Educação, professor Herman, 

para prestar esclarecimentos sobre o projeto de reorganização escolar.  

Esse não é o mesmo não, né? 

 

O SR. CARLOS GIANNAZI - PSOL - É o mesmo pedido do deputado Rillo. É 

a mesma solicitação. 

Mas não pediram vistas, não sei se vão pedir vistas. 

 

A SRA. PRESIDENTE - RITA PASSOS - PSD - Então vamos terminar de ler. 

Item 44 - Requerimento de autoria do senhor deputado Carlos Giannazi, que 

solicita a convocação do senhor secretário estadual da Educação, professor Herman, 

para prestar esclarecimentos sobre o projeto de reorganização escolar promovido pela 

pasta sem a participação da comunidade escolar e dos agentes educacionais envolvidos 

no processo de aprendizado sobre as notícias veiculadas por inúmeras unidades 

escolares do estado, dando conta da intenção de fechamento de centenas de escolas a 

partir do próximo ano letivo. 

Em discussão. 

 

O SR. WELSON GASPARINI - PSDB - Sra. Presidente, eu pediria que fossem 

anexados o 43 e o 44, que são sobre o mesmo assunto, e que fosse realizada uma sessão 

extraordinária para a troca de ideias sobre esses dois requerimentos. 

 

A SRA. PRESIDENTE - RITA PASSOS - PSD - Este requerimento está em 

discussão para aprovação ou não. Vossa Excelência vai pedir vistas desse item 44 como 

fez com o 43? 

 

O SR. WELSON GASPARINI - PSDB - Daí eu seria pela rejeição. 

 

A SRA. PRESIDENTE - RITA PASSOS - PSD - Vossa Excelência não está 

pedindo vistas? 
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O SR. WELSON GASPARINI - PSDB - Eu estou querendo uma sessão 

extraordinária, porque esse assunto é muito importante. 

 

A SRA. PRESIDENTE - RITA PASSOS - PSD - Então podemos dar 

continuidade à votação? Quero saber se V. Exa. pediu vistas ou não para passarmos à 

segunda parte, que é a aprovação ou não do requerimento. 

 

O SR. CARLOS GIANNAZI - PSOL - Antes disso, me proponho a transformar 

esse requerimento em um pedido de sessão extraordinária, ainda nesta semana, com a 

representação de pessoas que ocuparam as escolas. 

Convidaríamos um representante ou dois de cada escola para que possamos ouvir 

essas pessoas. É importante que essas pessoas venham à Comissão de Educação e façam 

relatos do que está acontecendo. Já que não vamos às escolas, que as pessoas venham 

aqui nesta semana, porque o fato é muito recente. 

 

O SR. WELSON GASPARINI - PSDB - Mas ninguém está o impedindo de ir às 

escolas, deputado Giannazi. Pode ir quem quiser. 

 

O SR. CARLOS GIANNAZI - PSOL - Eu estou indo, mas quero que a 

Comissão vá. Transforme, então, meu requerimento de convocação do secretário em um 

requerimento de sessão extraordinária com os representantes das escolas ocupadas. 

 

O SR. WELSON GASPARINI - PSDB - Mas quem seriam os representantes? O 

pessoal do Movimento Sem Terra? 

 

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

essas escolas. 

 

O SR. WELSON GASPARINI - PSDB - E quem vai selecionar os alunos que 

virão aqui? 
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O SR. CARLOS GIANNAZI - PSOL - Nós selecionamos. Alunos, alunos das 

escolas. É um critério básico, para vir aqui deve ser aluno da escola que vamos chamar. 

 

A SRA. PRESIDENTE - RITA PASSOS - PSD - Vossa Excelência está 

transformando, então, em convite? 

 

O SR. CARLOS GIANNAZI - PSOL - Convite, não. 

 

A SRA. PRESIDENTE - RITA PASSOS - PSD - Convocação mesmo? 

 

O SR. CARLOS GIANNAZI - PSOL - Convite aos alunos. 

 

O SR. GILMACI SANTOS - PRB - No caso, nós rejeitaríamos esse 

requerimento, e o deputado Carlos Giannazi faria outro requerimento nesse sentido? 

Regimentalmente, pode-se transformar esse requerimento em outro? 

 

O SR. LUIZ FERNANDO MACHADO - PSDB - Sra. Presidente, acredito que 

não haja amparo regimental para se transformar um requerimento imediatamente, com 

conteúdo diferente. Votemos pela rejeição ou aprovação; ou então façamos um pedido 

de vista. Quanto à transformação de um requerimento sem votação para entrar na pauta, 

não vejo regimentalmente forma de se fazer. Se houver, por favor me apresentem o 

artigo do Regimento. 

 

O SR. CARLOS GIANNAZI - PSOL - Havendo boa vontade e interesse, 

podemos fazer um acordo político e chamar essa sessão, independentemente da questão 

regimental. A questão da Educação está acima do Regimento. 

 

A SRA. PRESIDENTE - RITA PASSOS - PSD - O ideal seria por escrito. Mas 

se houver a concordância de que seja transformado, tudo bem. O secretário Maurício 

está dizendo isso. Mas vocês querem que o conteúdo seja modificado... 

Estou consultando o Maurício porque ele sempre foi o secretário. 
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O SR. CARLOS GIANNAZI - PSOL - A base do governo tem que fazer algum 

gesto aqui, porque obstruem tudo; não se pode nada aqui na Assembleia Legislativa. 

Pelo amor de Deus. 

 

A SRA. PRESIDENTE - RITA PASSOS - PSD - Está difícil hoje. Estou 

preocupada com o secretário de Cultura, que está aqui aguardando. Vamos votar do 

jeito que está aqui. 

 

O SR. GILMACI SANTOS - PRB - Não ficou claro para mim, Sra. Presidente. 

Vamos rejeitar esse requerimento, e o deputado Carlos Giannazi fará outro 

requerimento no sentido de fazer uma sessão extraordinária trazendo representantes? 

Seria esse o encaminhamento? Seria verbal ou por escrito? Verbal. Então, rejeitaríamos 

esse e faríamos outro verbal? 

 

O SR. WELSON GASPARINI - PSDB - Sra. Presidente, requeiro a rejeição do 

43 e do 44.  

 

A SRA. PRESIDENTE - RITA PASSOS - PSD - Quanto ao 43, V. Exa. já 

pediu vista. Em relação ao 44, V. Exa. quer vista também ou quer ir para votação 

nominal? 

 

O SR. WELSON GASPARINI - PSDB - Peço vista. 

 

A SRA. PRESIDENTE - RITA PASSOS - PSD - Concedido o pedido de vista. 

O 45 foi retirado.  

Item 46 - Requerimento de autoria da deputada Beth Sahão que solicita... 

 

O SR. JOÃO PAULO RILLO - PT - Sra. Presidente, peço vista desse 

requerimento, a pedido da autora. 

 

A SRA. PRESIDENTE - RITA PASSOS - PSD - Concedido o pedido de vista.  

Item 47 - Requerimento de autoria da deputada Marcia Lia, que solicita “o 

encaminhamento, por esta comissão permanente, de cópia de abaixo assinado elaborado 
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pelos alunos das escolas estaduais de Araraquara, São Paulo, contra a reorganização da 

rede estadual de ensino, que pretende separar em diversos prédios os anos iniciais do 

ensino médio, os anos finais do ensino fundamental e ensino médio.”  

Em discussão. Não havendo oradores inscritos, está encerrada a discussão. Em 

votação. As Sras. Deputadas e os Srs. Deputados que estiverem de acordo permaneçam 

como se encontram. (Pausa.) Aprovado.  

Item 48 - Requerimento de autoria do deputado João Paulo Rillo que solicita “a 

realização de audiência pública por esta comissão permanente com a finalidade de 

promover o debate sobre o programa institucional de bolsas de iniciação à docência.” 

Em discussão. Não havendo oradores inscritos, está encerrada a discussão. Em 

votação. As Sras. Deputadas e os Srs. Deputados que estiverem de acordo permaneçam 

como se encontram. (Pausa.) Aprovado.  

 Para a ciência... 

 

O SR. GILMACI SANTOS - PRB - Ciência é tudo em bloco? Só ciência nem 

precisa ler, certo? 

 

A SRA. PRESIDENTE - RITA PASSOS - PSD - Agora, os dois requerimentos 

do deputado João Paulo Rillo, cuja inclusão aprovamos no início desta sessão.  

Item 49 - Requerimento que solicita, “nos termos regimentais, que esta Comissão 

de Educação e Cultura requeira ao governador Geraldo Alckmin a suspensão do 

processo de reorganização escolar da rede estadual de ensino.” 

 Em discussão. 

 

O SR. JOÃO PAULO RILLO - PT - Peço a palavra para discutir, Sra. 

Presidente. 

 

A SRA. PRESIDENTE - RITA PASSOS - PSD - Tem a palavra o nobre 

deputado João Paulo Rillo. 

 

O SR. JOÃO PAULO RILLO - PT - Quero aproveitar as palavras do deputado 

Welson Gasparini, que se coloca muito preocupado e clama por debate. Se alguém tem 

dúvida e clama por debate, é porque não está seguro com o tema. Portanto, nada mais 



DIVISÃO TÉCNICA DE TAQUIGRAFIA 

                     

35 

coerente do que esta comissão pedir ao governador do Estado que ele suspenda a 

reorganização até que haja um diálogo amplo na sociedade, na Assembleia, na 

comunidade. Esse é o pedido. Não é um requerimento contra a reorganização, mas um 

pedido para que esta Comissão solicite ao secretário ou ao governador que suspenda a 

reorganização. Até, deputado Welson Gasparini, que a gente esgote o debate e, aí sim, o 

governador tome a posição que quiser. 

 

O SR. WELSON GASPARINI - PSDB - Eu gostaria de dizer ao deputado João 

Paulo Rillo que o projeto de reestruturação da Educação no estado de São Paulo é uma 

coisa muito ampla e importante. Como vamos parar tudo isso porque em 26 escolas está 

havendo manifestações contrárias? Acho que é possível fazer extraordinárias nesta 

comissão, para cumprirmos com nossa missão, debatendo o tema, sem envolver política 

com “p” pequeno na questão. Se trouxermos aqui integrantes do Movimento dos Sem 

Terra para discutirmos um tema que é relacionado à aréa educacional, acho que 

faríamos um envolvimento muito mais difícil para buscar uma solução correta.  

Vamos discutir na comissão em sessões extraordinárias. Pode ser todo dia; da 

minha parte, virei aqui com prazer. E vamos ouvir quais são, dentro do projeto, as 

dúvidas que existem. Aqui, temos manifestações de duas ou três cidades. E a deputada 

apresentou aqui um pedido de revisão. Eu pedi uma revisão também. Mas há casos em 

que ninguém pediu revisão. Está sendo tudo certo. Esse levantamento, a Comissão de 

Educação e Cultura não tem. Daí já partirmos para a audiência pública: trazer os 

invasores das escolas aqui para dizerem por que invadiram. De repente, vamos 

transformar um assunto que deveria ser discutido tecnicamente em uma questão de 

paixão política partidária. 

 

A SRA. PRESIDENTE - RITA PASSOS - PSD - Pelo que entendi, deputado 

Welson Gasparini, o que o deputado João Paulo Rillo propõe é a suspensão do processo, 

e não acabar com o processo. Pelo que entendo, a ideia é parar um pouco até que seja 

discutido e reavaliado. É isso? 

 

O SR. WELSON GASPARINI - PSDB - Para parar o projeto, vamos atingir 

mais de 1.000 escolas, que não foram invadidas. É um sistema de mudança. 
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A SRA. PRESIDENTE - RITA PASSOS - PSD - Eu entendi que é para 

suspender até que se entenda melhor o assunto, para não dar sequência a alguma coisa 

que não está clara. 

 

O SR. JOÃO PAULO RILLO - PT - É isso. E não tem relação direta com as 

ocupações, que são manifestações livres e autônomas dos estudantes, que protestam 

contra a reorganização. Isso é uma coisa. A outra é o pedido nosso de suspensão. 

Porque todos nós aqui temos dúvidas e fomos procurados em nossas cidades e regiões 

por professores, alunos e pais de alunos, para que o governador não dê sequência a esse 

processo de reorganização. O pedido é para que ele suspenda, uma vez que... 

 

A SRA. PRESIDENTE - RITA PASSOS - PSD - Até que se entenda melhor do 

que se trata, é isso? Não é a retirada do processo.  

 

O SR. JOÃO PAULO RILLO - PT - Exatamente. Até porque há uma pesquisa 

feita pelo Datafolha, pela qual 68% rejeitam o processo de reorganização. Semana 

passada, o tema mais discutido pelos internautas eram as ocupações de estudantes, 

especialmente na capital. Então, nada mais correto do que suspender. Está claro que isso 

está criando uma grande confusão, instabilidade e insegurança, não só para os alunos e 

pais, mas para diretores e professores. Muitos diretores são contra; às vezes não se 

manifestam por medo de retaliação. É um pedido de suspensão. 

 

O SR. WELSON GASPARINI - PSDB - Só para esclarecimento: se pedirmos a 

suspensão do programa todo, isso vai atingir mais de 1.000 escolas, quando temos hoje 

cerca de 20 ou 25 invadidas por alunos... 

 

A SRA. PRESIDENTE - RITA PASSOS - PSD - Deputado, a suspensão é para 

podermos entender o processo. Aí volta o processo ou então desiste. 

 

O SR. WELSON GASPARINI - PSDB - Mas vai parar por quanto tempo? Se 

aqui na Assembleia, na nossa comissão, não estamos tendo condições de fazer reunião 

extraordinária para discutir, quem vai discutir o assunto depois? E tudo parado. Assim 
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não dá. Vamos discutir o tema. Amanhã, começa a sessão extraordinária da comissão. 

Tragam inclusive quem tem alguma opinião, a favor ou contra... 

 

O SR. GILMACI SANTOS - PRB - Estamos fazendo requerimento. Não 

sabemos se o governador vai aceitar ou não. Toda essa discussão aqui não vai levar a 

lugar algum.   

 

A SRA. PRESIDENTE - RITA PASSOS - PSD - Isso. Aprovar o requerimento 

para encaminhar para ele. 

 

O SR. LUIZ FERNANDO MACHADO - PSDB - Só queria entender aquilo que 

está sendo proposto pela comissão. No momento em que estávamos votando alguns 

requerimentos, deputados se manifestaram com relação às nossas prerrogativas. E não é 

prerrogativa da Assembleia Legislativa fazer nenhum tipo de avaliação com relação a 

conselhos, nem qualquer tipo de inserção com relação ao conteúdo pedagógico e 

formatação de matérias em sala de aula. Mas agora o que estou observando aqui é que 

os mesmos deputados que atuam dessa forma entendem que devem ferir a prerrogativa e 

autonomia do Poder Executivo de fazer as ações típicas de Poder Executivo. Até posso 

dar o aparte a V. Exa., com o maior prazer.  

Só queria entender aquilo que esta comissão está querendo promover enquanto 

discussão e até mesmo tomar como ação. Seria de um conteúdo absolutamente 

ingerencial fazermos uma aprovação de requerimento que venha a contestar uma 

medida que é de autonomia exclusiva do Governo do Estado. Outro ponto que fica para 

nossa reflexão: o secretário Herman esteve aqui em algumas oportunidades promovendo 

essa discussão. Uma inclusive com uma audiência em que foi ocupado o plenário desta 

Casa legitimamente por aqueles que são contrários à medida. Mas em termos 

quantitativos, são cerca de cinco mil escolas em São Paulo. Oitocentas foram atingidas 

com a medida de reorganização.  

É necessário que se faça uma reflexão profunda por aqueles que entendem de 

educação. Eu sou suplente desta Comissão e venho, exclusivamente, para contribuir. 

Mas é uma medida que professores, muitos professores, entendem ser razoável, porque, 

quando se reorganiza, você tem como objetivo final melhorar a qualidade de ensino em 

São Paulo, melhorar a Educação em São Paulo.  
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Além disso, transformar a convivência do aluno da mesma idade com aqueles que 

são da mesma idade. Os alunos que estão no ensino infantil, nas escolas que ainda não 

foram municipalizadas, dos municípios, atenderiam e conviveriam com alunos da escola 

infantil. Aqueles que são do ensino fundamental, Sra. Presidente, com o mesmo 

conceito e lógica, conviveriam com aqueles que são do ensino fundamental. Mais 

especialmente, aqueles que já caminham para o ensino médio teriam uma convivência 

com os seus, da mesma faixa etária.  

Eu não vejo razão, de fundamento objetivo de conteúdo, para que façamos uma 

medida drástica como essa. Vossa Excelência imagine se tivéssemos em Brasília 

condições de suspender o processo abrupto que foi criado pelo governo federal quando 

deixou milhões de alunos que são inscritos no Fies fora do Fies. Aqueles que estão, Sra. 

Presidente, fora do Brasil, com as bolsas atrasadas, porque o governo brasileiro não 

repassa recurso para se fazer a continuidade do ensino.  

Eu não quero, Sra. Presidente, tumultuar o ambiente da Comissão, mas eu sou 

absolutamente, frontalmente contrário a qualquer medida que venha ferir competência. 

 

O SR. JOÃO PAULO RILLO - PT - Deputado, Vossa Excelência me concede 

um aparte? 

 

O SR. LUIZ FERNANDO MACHADO - PSDB - Claro, pois não, deputado 

João Paulo Rillo. 

 

O SR. JOÃO PAULO RILLO - PT - Deputado, com muito respeito, primeiro, o 

secretário, em nenhum momento, discutiu a reorganização aqui. Aliás, na audiência a 

que V. Exa. se refere, ele se negou a discutir a reorganização, porque ele disse que era 

um assunto à parte. Aliás, as pessoas respeitaram e discutiram o Plano Estadual de 

Educação. 

Segundo, isso daqui não é uma lei, é uma manifestação da Comissão frente ao que 

está acontecendo no estado inteiro, é uma forma da Comissão, do Parlamento, exercer 

sua função constitucional, que é se manifestar, fazer representação política. Além de 

fiscalizar, é fazer projeto, é representação política. 

Terceiro,Vossa Excelência acabou de citar o governo federal. Para mim, não tem 

problema nacionalizar, embora o debate seja estadual. Dou exemplo da minha 
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independência e coerência. Vossa Excelência mencionou um projeto em que eu sou 

autor do requerimento que acabou de ser aprovado aqui, que é para questionar o 

governo federal. Eu sou o autor do requerimento. Eu só gostaria que V. Exa. tivesse a 

mesma independência que eu tenho na hora de discutir os assuntos. 

 

O SR. LUIZ FERNANDO MACHADO - PSDB - Vossa Excelência não pode 

querer medir os outros com sua própria régua. Não venha dizer de independência, 

deputado. Vossa Excelência disse que quer fazer nesta Casa uma manifestação política. 

Vossa Excelência tem todo o direito de fazer a manifestação política, já que entende que 

não há legislação que iria impedir o funcionamento ou a medida da reorganização. Mas 

Vossa Excelência não pode, em momento algum, querer fazer a medida das pessoas 

pela sua régua. E é efetivamente o que Vossa Excelência faz. 

Quando o discurso lhe agrada e quando o argumento está favorável a sua tese, 

Vossa Excelência se comporta como o paladino da moralidade pública. Aliás, muito 

típico dos deputados do PT. Convivi com Vossa Excelência aqui por um tempo, convivi 

em Brasília fazendo oposição ao governo Dilma Rousseff quando era deputado federal, 

deputado João Paulo Rillo. Vossas Excelências são seletivos nos argumentos.  

Nas comissões de direitos humanos, nós funcionamos no Brasil; para a 

Venezuela, que se assassinem aqueles que são opositores. Nós convivemos com muita 

dificuldade na Comissão de Direitos Humanos no Estado de São Paulo, onde se defende 

a minoria. Em Cuba, as minorias são eliminadas, sem o menor conteúdo de preparo na 

discussão dos políticos do PT, que são companheiros na América Latina.  

Vossa Excelência me permita dizer que desta manifestação política faça Vossa 

Excelência, eu não irei fazer manifestação política nenhuma com relação ao governo e 

com relação à reorganização. A minha escola, a minha cidade foi, sim, vítima também 

da reorganização. Mas com um pouco de critério, deputado Rillo, eu fui à Delegacia de 

Ensino, eu fui à Secretaria Estadual da Educação, eu conversei com os secretários. 

Revertemos o que havia possibilidade de se reverter e o que não tinha possibilidade de 

se reverter, não se reverterá. Tem critérios para reorganização. É de um mesmo ciclo, de 

uma mesma faixa etária, não se pode desrespeitar a locomoção de um quilômetro e meio 

de raio da escola em que estava para a que estará. 

Vossa Excelência foi perfeito quando disse que nós queremos fazer uma 

manifestação política. Isto daqui cria expectativa, até mesmo naqueles que estão 
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ocupando as escolas, de que efeito prático pode vir, e efeito prático não virá nenhum. 

Vossa Excelência já ouviu do próprio secretário que essa é autonomia dele, que ele 

entende que esse deve ser o modelo de reorganização. Se são quase cinco mil escolas no 

estado de São Paulo, sendo que 800 vão ser reorganizadas, 94 serão disponibilizadas e 

26 estão ocupadas, Vossa Excelência me permita dizer que não há uma avalanche no 

estado de São Paulo nessas discussões.  

Na minha cidade essa discussão está sendo feita e eu tenho acompanhado, muitas 

vezes, sem anuência, sem aquilo que Vossa Excelência muitas vezes compara, com uma 

Casa covarde, com uma Casa que se limita a fazer aquilo que o governo pede. Não é 

bem por aí. Vossa Excelência, muitas vezes, atua até com um pouco de indelicadeza 

quando quer impor sua vontade, por isso usei os argumentos do governo de Vossa 

Excelência, que é o governo do PT. 

Aqui, manifestação política, Sra. Presidente, caso venha a acontecer, serão 

manifestações políticas do PSOL, do PCdoB e do PT. Nós também temos o direito de 

fazer pelo PSDB, pelo Democratas e por demais partidos as nossas manifestações 

políticas.  

Não é razoável que façamos enfrentamento de ordem pessoal, quando os 

argumentos são absolutamente de conteúdo técnico. Não vejo razão técnica para que 

façamos um pedido de suspensão do processo de reorganização. Já disse aqui os 

números: são 26 escolas ocupadas, são mais de cinco mil escolas existentes, são mais de 

800 que serão reorganizadas. Não faz o menor sentido estabelecermos uma posição que 

somente é uma manifestação política. Realmente, esse é o argumento que eu não 

esperava ouvir, mas ouvi do nosso deputado. 

 

A SRA. PRESIDENTE - RITA PASSOS - PSD - Tem a palavra a nobre 

deputada Marcia Lia. 

 

A SRA. MARCIA LIA - PT - Eu gostaria de contra-argumentar a fala do 

deputado Luiz Fernando Machado. Eu entendo que, neste exato momento, nós estamos 

vivendo, sim, uma situação extremamente delicada. É uma pena que o deputado Welson 

não esteja mais aqui. 

Na verdade, os alunos que se posicionam contrariamente à reorganização não 

invadiram as escolas, as escolas são o espaço de construção da cidadania deles. É lá, 
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efetivamente, que os alunos têm que aprender a convivência social. Essa reorganização, 

em minha opinião, me perdoem, é uma desorganização que está sendo feita com pais, 

com alunos e com professores, de forma impositiva, de forma autoritária, de forma 

antidemocrática.  

Nós estivemos, deputado Luiz Fernando, em várias audiências públicas e, 

inclusive, acabamos de aprovar um requerimento em que encaminhamos um abaixo-

assinado da minha cidade, Araraquara, com mais de 400 assinaturas de alunos de uma 

única escola. Os alunos moravam próximos à escola, tinham seus coleguinhas de classe, 

já estudavam para o vestibular de forma coletiva e tiveram suas vidas desorganizadas na 

forma como se conduziam às escolas. O pai vai ter que levar um para a escola “A”, 

outro para a escola “B”, outro para escola “C”. Muitos deles terão que ir de ônibus, 

atravessar uma via extremamente perigosa, correndo, inclusive, risco de serem 

atropelados, porque é de alta velocidade, sai para uma rodovia. 

A situação não é tão bonita quanto o discurso pode demonstrar. A situação é que, 

de fato, muitas dessas crianças estão sendo atrapalhadas em seu estudo, em sua 

convivência. Eles não ocuparam, não invadiram as escolas, eles estão simplesmente 

exercendo seu direito constitucional de manifestação daquilo que não os agrada, 

dizendo para o Estado “vamos conversar, vamos suspender esse processo de forma 

saudável, de forma tranquila, de forma serena e vamos entender o porquê de tanta 

revolta”.  

Muitas professoras, muitos professores e o conjunto do sistema educacional que 

estiveram em nossas audiências públicas e que se manifestaram têm medo, porque a 

pessoa se apresenta, a pessoa usa o microfone e é penalizada depois na sala de aula, é 

excluída dentro das escolas. Muitos professores reclamaram da forma autoritária com 

que, muitas vezes, quando se manifestam, são tratados. Nós não estamos falando de 

pouca coisa, nós estamos falando da vida de seres humanos, da vida de crianças. 

Em Araraquara, algumas das crianças com as quais conversamos disseram que 

elas moravam ao lado da escola e agora elas terão que andar mais de dois quilômetros e 

meio atravessando essa via de velocidade alta. Nós estamos, sim, de fato... 

 

O SR. LUIZ FERNANDO MACHADO - PSDB - Vossa Excelência me permite 

um aparte? 
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A SRA. MARCIA LIA - PT - Sim, deputado. 

 

O SR. LUIZ FERNANDO MACHADO - PSDB - Vossa Excelência pode me 

passar o nome da escola, por gentileza? 

 

A SRA. MARCIA LIA - PT - Lógico que eu posso. Eu acho até que ele deve ter 

cópia ali, porque nós apresentamos 400 assinaturas. Está lá com o Maurício, é só pedir 

para ele. 

 

O SR. LUIZ FERNANDO MACHADO - PSDB - Vossa Excelência sabe o 

nome da escola, deputada Marcia Lia? 

 

A SRA. MARCIA LIA - PT - Eu sei o nome da escola, é João Pires de Camargo, 

acho que é isso. Está no requerimento. Por favor, Maurício, verifique o nome da escola 

para mim, por gentileza? É uma escola no bairro de São José, o nome correto inteiro eu 

não me recordo, mas as crianças, inclusive, se manifestaram na audiência pública. Está 

gravada, a Comissão tem a gravação da participação dessas crianças. A Comissão de 

Educação mandou pessoas da Assembleia Legislativa para gravar as audiências e todos 

os depoimentos foram gravados, inclusive das crianças que se manifestaram. 

Eu gostaria de deixar aqui o nosso pedido para que possamos dialogar com o 

secretário Herman, para que possamos, de fato, entender o porquê dessa 

desorganização, porque ela não está atendendo os interesses públicos, ela não está 

atendendo os interesses das crianças, dos jovens, dos adolescentes que terão que 

modificar o seu modo de vida, o modo de exercer o direito de estudar.  

Nós estamos falando de uma situação muito grave que está acontecendo no estado 

de São Paulo, haja vista - o Cláudio acabou de me avisar - que não são 26 escolas, mas 

33 escolas que estão ocupadas, segundo informações da imprensa. Essa adesão às 

ocupações está aumentando. Se você for conversar com o conjunto de professores, de 

diretores, de agentes educacionais, de pessoas que militam ali, que trabalham no entorno 

das escolas, vai ver que há muita insatisfação, muito desespero, muita falta de 

compreensão do Governo do Estado de São Paulo para negociar, para tentar, pelo 

menos nas situações em que for possível de ser revertido, que a situação seja revertida.  
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Nós tivemos uma audiência com a presença do secretário Herman. Eu ouvi 

palavra por palavra do secretário e ele se manifestou sobre as metas 21, 22 e 23 do 

Plano Estadual de Educação, tão somente. Ele não entrou no assunto da organização, 

sequer entrou nas outras 20 metas do Plano Estadual de Educação. A fala dele foi sobre 

a meta 21, a meta 22 e a meta 23.  

Portanto, esta Casa tem legítimo direito de ouvir do secretário as explicações que 

ele nos deve. Nós estamos aqui como representantes do povo. Somos 94 que 

representamos o povo do estado de São Paulo. O povo do estado de São Paulo está 

cansado, está irritado com essa situação da Educação. Eu quero pedir aos companheiros, 

aos colegas, com muita tranquilidade, que possamos ter iniciativa positiva no sentido de 

intervir nessa desorganização que está deixando muita gente insatisfeita. 

Muito obrigada, Sra. Presidente. 

 

A SRA. PRESIDENTE - RITA PASSOS - PSD - Só esclarecendo que o item 47 

não fala do nome da escola, só fala em escolas estaduais. 

 

O SR. LUIZ FERNANDO MACHADO - PSDB - Essa era minha ponderação. 

Eu estou com o item 47... 

 

A SRA. PRESIDENTE - RITA PASSOS - PSD - O abaixo-assinado será 

encaminhado. 

 

O SR. CARLOS GIANNAZI - PSOL - Primeiramente, eu gostaria de discordar 

veementemente de tudo o que disse o deputado Luiz Fernando, com todo o respeito que 

eu tenho por ele. Sua Excelência fez uma defesa da reorganização que nem o secretário 

conseguiu fazer. Vossa Excelência foi mais realista do que o rei nessa defesa. Parabéns! 

Acho que V. Exa. vai ficar muito bem com o governo. Vai ganhar mais espaço no 

governo tucano com essa defesa que fez agora.  

Até sugiro que mande a fita gravada para o governador, porque realmente fiquei 

impressionado com a defesa que V. Exa. fez, sem nenhum fundamento pedagógico, 

educacional ou mesmo legislativo - até porque, como foi dito pelo deputado João Paulo 

Rillo, a Assembleia Legislativa tem a obrigação de fiscalizar as ações do Poder 

Executivo, principalmente quando o Poder Executivo tem um procedimento ilegal, 



DIVISÃO TÉCNICA DE TAQUIGRAFIA 

                     

44 

inconstitucional e criminoso, que foi esse de fechar escolas no estado de São Paulo, 

superlotando salas, fechando turnos de Educação de Jovens e Adultos, prejudicando 

milhares de alunos trabalhadores, pobres, negros, da periferia, prejudicando, inclusive, 

alunos com necessidades especiais de aprendizagem. Alunos com deficiência física, 

mental e intelectual foram prejudicados, porque escolas de Educação Especial foram 

fechadas.  

É um crime o que o governador está fazendo. A Assembleia Legislativa tem a 

obrigação de fiscalizar e denunciar, acionando a Defensoria Pública, o Ministério 

Público, o Tribunal de Justiça. É isso o que estamos fazendo, mas individualmente. 

Vamos lutando para que a Comissão entre nessa luta, como uma representação da 

Assembleia Legislativa.  

Primeiramente, esse negócio de dividir alunos por etapas, por ciclos, não tem o 

menor fundamento dessa maneira que o governo está fazendo, até porque a concepção 

de ciclo é outra. No ciclo, nós separamos os alunos por nível de aprendizagem e não por 

idade. Então, não há fundamento pedagógico. Não há consenso educacional em relação 

a esse tipo de procedimento de separar alunos em etapas, por idade. Isso não tem 

fundamento pedagógico. Isso é, no mínimo, altamente discutível.  

Agora, o fato que nós estamos discutindo é que a sociedade está sendo 

prejudicada. Não é à toa que a pesquisa mostrou. O Datafolha é da “Folha de S.Paulo”, 

que é um jornal pró-Alckmin. Um jornal governista, que faz a blindagem do Alckmin, 

soltou uma pesquisa há duas semanas, dizendo que 59% da população é contra a 

reorganização da rede. O Alckmin já vai levar essa mácula para o resto da sua vida: o 

governador que fechou escolas no estado de São Paulo. É disso que se trata.  

Gostaria de manifestar a nossa contrariedade com a intervenção feita pelo 

deputado Luiz Fernando Machado, que não tem fundamentação nenhuma. Os 

educadores são contra a reorganização. Temos prejuízos imensos para a rede estadual, 

porque, quando fechamos uma escola, estamos superlotando outra. É isso o que está 

acontecendo e as pessoas não estão querendo ver.  

Trata-se de uma única coisa: ajuste fiscal, austeridade fiscal. Esse projeto, esse 

programa de reestruturação, nem entrou no Plano Estadual de Educação. Questionei o 

secretário: “Secretário, se esse programa é tão importante e fundamental, por que ele 

não foi incluído no Plano Estadual de Educação?” O secretário nada respondeu. Ficou 

mudo, porque é um improviso.  
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Há crise econômica e o governador corta o Orçamento da Educação. Cortou o 

Orçamento da Cultura. Tivemos o fechamento de várias oficinas de cultura. Vamos ter 

mais, pelo jeito, porque estamos acompanhando o Orçamento. Trata-se de austeridade 

fiscal e cortes no Orçamento da Educação. O Governo inventou, de última hora, essa 

famosa reorganização, que significa enxugar a máquina do Estado também na área da 

Educação. 

 

A SRA. LECI BRANDÃO - PCdoB - Eu tenho que me retirar, por razões 

óbvias. Tenho Colégio de Líderes e uma série de coisas. 

Com relação ao momento em que o nobre deputado Welson Gasparini estava 

falando que nós ficamos aqui, falando e tendo posições radicais, enfim, gostaria só de 

reafirmar algo sobre o PCdoB. Eu, particularmente, nunca radicalizei nada nesta Casa - 

até porque o que viemos fazer aqui é representar o povo que nos elegeu.  

Nós temos recebido, também, inúmeros e-mails e ofícios de todos os lugares. As 

pessoas estão reclamando contra esse projeto. O PCdoB se manifestou contrário ao 

projeto, mas o nosso entendimento é o diálogo. O que nós queremos é que as duas 

partes sejam ouvidas.  

Estou me pautando principalmente nisso, pelo que V. Exa. falou no início desta 

reunião. Eu não estava presente na reunião que a Comissão fez com o secretário, mas 

não houve um retorno. Vossa Excelência reafirmou aqui que não houve um retorno do 

secretário. A partir do momento em que não houve esse retorno e as pessoas ficaram no 

ar, sem saber de nada, ocasionou isso que ocasionou nesta Comissão, hoje - essa 

discussão, acusações de todos os níveis, que é uma coisa que não faz parte do meu 

perfil.  

Não estou aqui para fazer luta partidária. Venho aqui para representar o povo que 

me elegeu. O PCdoB, dentro desta Casa, tem tido esse comportamento. Não vou 

defender ninguém. Nunca ocupei a tribuna para ofender quem quer que seja.  

Agora, não posso é levar a pecha de que não falei, que me omiti. Não, eu nunca 

me omiti absolutamente de nada. Estou esperando, sim, que haja um diálogo, porque a 

sociedade está querendo uma resposta e uma explicação. Acho que, se tivessem feito 

isso na hora dessa transformação, que foi feita pelos técnicos - o secretário falou que 

foram os técnicos que resolveram fazer isso -, e tivessem chamado a sociedade civil 

para participar da discussão, o resultado seria completamente diferente.  
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Então, está havendo todo esse tumulto - essa balbúrdia, por que não dizer? Isso 

aqui virou uma balbúrdia por causa dessas questões. Quero deixar muito claro o nosso 

posicionamento do PCdoB. 

Muito obrigada.  

 

O SR. LUIZ FERNANDO - PT - PARA QUESTÃO DE ORDEM - Eu recebi 

uma mensagem. Estou na Comissão de Transporte e estamos recebendo, hoje, na Casa, 

o diretor da Artesp. Recebi no meu celular uma mensagem sua, deputada, com a foto 

muito bonita, dizendo: “Saia e cai o quorum.” Eu não entendi se é para eu sair de lá ou 

para sair daqui. A mensagem foi da presidente para o meu celular. É uma honra receber 

uma mensagem sua, mas eu não entendi. É para eu derrubar o quorum daquela 

comissão? Eu não entendi, deputada. 

 

A SRA. PRESIDENTE - RITA PASSOS - PSD - Não entendi. 

 

O SR. LUIZ FERNANDO - PT - Há uma mensagem sua no meu celular. 

 

A SRA. PRESIDENTE - RITA PASSOS - PSD - Não é aí. Não, não. 

 

O SR. LUIZ FERNANDO - PT - Está dizendo para eu sair, pois cairia o 

quorum. O telefone é 99496-2506. Será que V. Exa. mandou errado? 

 

A SRA. PRESIDENTE - RITA PASSOS - PSD - Eu falei “Não saia.” 

 

O SR. LUIZ FERNANDO - PT - “Não saia”? Se V. Exa. permitir, vou lhe 

mostrar. 

 

A SRA. PRESIDENTE - RITA PASSOS - PSD - Não, não. É um equívoco, 

então. Eu não quero. Eu quero continuar com isso aqui. 

 

O SR. LUIZ FERNANDO MACHADO - PSDB - Deputado Luiz Fernando, até 

me surpreende V. Exa. se manifestar com esse grau de perplexidade com relação à 

mensagem. Há dúvidas de que esta é uma Casa política? 
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O SR. LUIZ FERNANDO - PT - De forma alguma. Eu só quero saber se é para 

eu sair de lá ou daqui. 

 

A SRA. MARCIA LIA - PT - A presidente da Comissão de Educação pedindo 

para acabar a comissão é brincadeira. 

 

O SR. LUIZ FERNANDO MACHADO - PSDB - Há dúvidas de que nós temos 

aqui manifestações políticas feitas? Há dúvidas de que nós temos base e oposição? 

 

O SR. LUIZ FERNANDO - PT - De forma alguma. Nenhuma dúvida.  

 

O SR. LUIZ FERNANDO MACHADO - PSDB - Qual seria o absurdo? 

 

O SR. LUIZ FERNANDO - PT - Eu só estranhei ser para mim, nobre deputado. 

 

A SRA. MARCIA LIA - PT - Desculpe, deputado. A presidente da Comissão de 

Educação não pode fazer isso por uma questão de ética. 

 

A SRA. PRESIDENTE - RITA PASSOS - PSD - Vamos dar sequência, por 

favor. Nós temos que terminar de votar esse projeto e temos mais um. Por favor, nós 

temos que votar esse, mais outro e vamos continuar. Vamos concluir. 

 

A SRA. MARCIA LIA - PT - Presidente Rita Passos, é uma questão de ética. 

 

O SR. LUIZ FERNANDO MACHADO - PSDB - Eu gostaria de continuar a 

discussão do debate. 

 

O SR. LUIZ FERNANDO - PT - Então, nobre deputada, eu posso voltar e não 

preciso sair de lá? 

 

A SRA. PRESIDENTE - RITA PASSOS - PSD - Por favor. Não sei nem do que 

se trata. 
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O SR. LUIZ FERNANDO - PT - Então, está ótimo. 

 

A SRA. PRESIDENTE - RITA PASSOS - PSD - Vossa Excelência nem faz 

parte, nem é membro dessa. 

 

A SRA. MARCIA LIA - PT - É que V. Exa. mandou no dele. 

 

O SR. JOÃO PAULO RILLO - PT - É que V. Exa. mandou. Vossa Excelência 

enviou uma mensagem.  

 

 A SRA. PRESIDENTE - RITA PASSOS - PSD - Não, senhor. Estava errado. 

 

O SR. JOÃO PAULO RILLO - PT - É que V. Exa. errou o “Luiz Fernando”. 

Vossa Excelência tinha orientado o deputado Luiz Fernando Machado do PSDB a sair, 

porque, se ele saísse, cairia o quorum. 

 

A SRA. PRESIDENTE - RITA PASSOS - PSD - Está bem, deputado. Eu não 

vou entrar em discussão com Vossa Excelência. Vamos continuar, por favor? 

 

O SR. JOÃO PAULO RILLO - PT - Vossa Excelência me ouça, por favor. 

 

A SRA. PRESIDENTE - RITA PASSOS - PSD - Não, eu não vou ouvir. Eu 

quero terminar de votar. 

 

O SR. LUIZ FERNANDO MACHADO - PSDB - Eu gostaria de propor que 

fosse discutido o requerimento. 

 

O SR. JOÃO PAULO RILLO - PT - É claro que V. Exa. não quer ouvir. Vossa 

Excelência está completamente constrangida. 

 

A SRA. PRESIDENTE - RITA PASSOS - PSD - Não estou. 
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O SR. JOÃO PAULO RILLO - PT - Vossa Excelência queria derrubar o 

quorum da Comissão para não votar dois requerimentos que contrariam o governo. 

Vossa Excelência está completamente constrangida. É isso. É isso o que está 

acontecendo. 

 

A SRA. MARCIA LIA - PT - A presidente cometeu um ato antiético. Deputada 

Rita Passos, V. Exa. foi antiética. 

 

A SRA. PRESIDENTE - RITA PASSOS - PSD - Eu quero que o secretário 

ouça. 

 

O SR. LUIZ FERNANDO MACHADO - PSDB - Sra. Presidente, eu gostaria só 

que tivesse novamente a palavra. 

 

A SRA. PRESIDENTE - RITA PASSOS - PSD - Eu gostaria que nós 

terminássemos. Está muito comprida essa Comissão e nós precisamos ouvir o nosso 

secretário. Vamos terminar logo. Vamos dar um... Sabe? 

 

O SR. LUIZ FERNANDO MACHADO - PSDB - Não, eu quero continuar a 

discussão. 

 

A SRA. LECI BRANDÃO - PCdoB - Deputada, eu preciso pegar um voo. Eu 

preciso votar. Vamos votar os dois requerimentos. É melhor. 

 

A SRA. PRESIDENTE - RITA PASSOS - PSD - Por favor. Eu quero votar os 

requerimentos. Vamos começar logo com o secretário. 

 

O SR. LUIZ FERNANDO MACHADO - PSDB - Eu vou permanecer aqui. 

 

A SRA. MARCIA LIA - PT - É lamentável, viu, deputada Rita Passos? 

Lamentável! 
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A SRA. PRESIDENTE - RITA PASSOS - PSD - Olhe, lamentável é o que nós 

estamos passando aqui, com o secretário esperando. Por favor, vamos dar sequência. 

Está em discussão. Alguém mais quer discutir? 

 

O SR. LUIZ FERNANDO MACHADO - PSDB - Deputada Rita Passos, eu 

quero permanecer com a discussão. Eu acho lamentável, deputada Rita Passos, é que V. 

Exas. fazem o mesmo comportamento, não via telefone - já que, se foi ou se não foi 

feito, eu não recebi mensagem nenhuma no meu telefone -, mas V. Exas. fazem no 

plenário. Vossas Excelências se retiram para obstruir a sessão. O deputado que lidera a 

bancada fica acomodado atrás da porta para não contar o quorum dele dentro do 

plenário. 

 

O SR. JOÃO PAULO RILLO - PT - Eu quero falar, também, Sra. Presidente. 

  

O SR. LUIZ FERNANDO MACHADO - PSDB - Vossas Excelências, em uma 

Casa política, onde o deputado João Paulo Rillo disse que gostaria de fazer uma 

manifestação política com esse requerimento, criam um constrangimento à Presidência 

da Comissão, como se ela tivesse aqui gerado uma profunda instabilidade. Isso poderia 

ser dito daqui, mesmo: “Vamos nos retirar.” E o quorum cairia. Mas, é o óbvio! Todos 

nós sabemos fazer conta.  

Aliás, hoje, os jornais de grande circulação trazem uma manobra do presidente da 

CPI do BNDES, com um requerimento, já aprovado, do Sr. José Carlos Bumlai, para 

que se faça um recurso e se derrube a ida dele à Comissão do BNDES.  

 

A SRA. MARCIA LIA - PT - Nós estamos discutindo a reorganização do estado 

de São Paulo. 

 

O SR. LUIZ FERNANDO MACHADO - PSDB - Isso é assistido por nós, como 

classe política, como algo absolutamente natural, que faz parte do processo político. 

Agora, criar um constrangimento dessa natureza, fazer uma inquisição à presidente da 

Comissão? Efetivamente, eu não entendo, se é uma Casa política, que aqui a 

manifestação política seja impedida. Então, Sra. Presidente, esse é o primeiro ponto.  
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Agora, retomando o diálogo que foi proposto pelo deputado Carlos Giannazi, 

quero dizer que V. Exa. tem um lado nessa discussão, deputado. Vossa Excelência, 

quando pode, até de forma muito natural, potencializa esse seu lado para jogar aqueles 

que estão nas escolas contra o governo - o que também é uma posição política que vejo 

com absoluta naturalidade. Não teria aqui razão nenhuma para querer compreender que 

V. Exa. fosse atuar no sentido da defesa do governador do estado de São Paulo. Esse é o 

primeiro ponto.  

O segundo ponto, deputado Carlos Giannazi, é que eu já estou no PSDB há muitos 

anos. São seis eleições disputadas. Não tenho um cargo no Governo do Estado e nem 

quero ter, mas é o problema que nós sempre enfrentamos. É a régua. Vossa Excelência 

pega a sua régua e mede os outros. Acha que, por fazer defesa de um projeto em que eu 

efetivamente acredito, eu devo ser beneficiado pelo governo.  

Vejam a mentalidade do educador. Sua Excelência entende que aquele que faz 

defesa daquilo que o Governo do Estado propõe é aquele que deve ser imediatamente 

recomposto por uma benesse. Que baixaria política, deputado Carlos Giannazi! Que 

lógica e que sentido tem isso? Vossa Excelência queria, aqui, dizer... 

 

O SR. JOÃO PAULO RILLO - PT - Eu não quero cortar o deputado. Peço 

permissão para... 

 

O SR. LUIZ FERNANDO MACHADO - PSDB - Já cortou. 

 

O SR. JOÃO PAULO RILLO - PT - É que há regras. Suas Excelências já 

debateram e voltou-se a debater. 

 

A SRA. LECI BRANDÃO - PCdoB - Eu preciso votar. 

 

O SR. JOÃO PAULO RILLO - PT - Eu estou no Regimento, aqui. Se for abrir 

o debate, eu quero me inscrever para continuar debatendo o requerimento. Já fizemos 

manifestação. Só quero que se vote o requerimento.  

Porém, se for continuar, não há problema. Eu só quero o direito de me inscrever 

novamente e também falar pelo tempo que eu achar necessário sobre o tema. 
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A SRA. PRESIDENTE - RITA PASSOS - PSD - Eu só fico extremamente 

incomodada pela demora com que está acontecendo esta sessão e eu estou incomodada 

de o nosso secretário de Cultura estar esperando até agora algo que poderia ser muito 

rápido, para que pudéssemos avançar.  

Eu acho que eu errei quando eu coloquei todos esses projetos aqui no mesmo dia 

em que o secretário iria se pronunciar. Eu fiz isso e não há nenhum projeto ou 

requerimento meu aqui. Fiz para poderem avançar os projetos de todos os deputados 

desta Casa. Não imaginei que iria tomar um vulto tão grande, tão demorado, com tanta 

discussão, como esse, de forma que as pessoas estão incomodadas de ficar aqui, 

esperando. Os deputados estão saindo.  

Estou incomodada de ver o secretário de Cultura esperando V. Exas. debaterem 

um assunto que já está debatido. Eu acho que nós temos que levar para frente e terminar 

logo. 

 

O SR. LUIZ FERNANDO MACHADO - PSDB - Posso reduzir a discussão, 

Sra. Presidente? Se V. Exa. permitir, eu vou dar aqui, então, a minha contribuição para 

que, o quanto antes, encerremos essa discussão.  

 

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

 

O SR. LUIZ FERNANDO MACHADO - PSDB - Eu peço vista dos dois 

requerimentos que estão propostos no dia de hoje - tanto o requerimento que neste 

momento estamos discutindo quanto o próximo requerimento. Assim, V. Exa. terá 

pacificada a circunstância de nós não deixarmos mais o nosso secretário aqui, por tanto 

tempo, aguardando. Então, faço esse pedido de vista para que nós tenhamos a 

oportunidade de promover essa discussão com um pouco mais de tranquilidade em uma 

próxima oportunidade. 

 

A SRA. PRESIDENTE - RITA PASSOS - PSD - Concedidas vistas dos itens 49 

e 50. Temos mais um aparte, ainda, aqui, para ciência. 

 

O SR. JOÃO PAULO RILLO - PT - Sra. Presidente, o quorum já caiu, então, 

nem sei se eu posso fazer a minha manifestação. 
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A SRA. PRESIDENTE - RITA PASSOS - PSD - Nem eu sei, também. 

 

O SR. JOÃO PAULO RILLO - PT - Se eu não puder, o secretário também não 

pode oficialmente falar. 

 

A SRA. PRESIDENTE - RITA PASSOS - PSD - O secretário está falando que 

não conta mais oficialmente. 

 

O SR. JOÃO PAULO RILLO - PT - Então, infelizmente, o secretário de 

Cultura, que ficou aqui aguardando, vai ter de retornar para cumprir uma norma 

constitucional. 

 

A SRA. PRESIDENTE - RITA PASSOS - PSD - Nós estamos em quatro 

comigo. 

 

O SR. JOÃO PAULO RILLO - PT - O quorum foi derrubado pelo governo. O 

debate foi derrubado pelo governo. 

 

A SRA. PRESIDENTE - RITA PASSOS - PSD - O quorum é necessário para 

deliberação, mas podemos ouvir o secretário... 

 

O SR. JOÃO PAULO RILLO - PT - Mas não tem sentido ouvir o secretário. 

 

A SRA. PRESIDENTE - RITA PASSOS - PSD - Estou sendo informada de que 

o secretário pode ser ouvido mesmo que não tenha quorum, até para não perder esta 

oportunidade. É regimental. 

 

O SR. JOÃO PAULO RILLO - PT - Mas é absolutamente constrangedor fazer 

isso com o secretário.  

 

A SRA. PRESIDENTE - RITA PASSOS - PSD - Já foi até agora. 
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O SR. JOÃO PAULO RILLO - PT - Não foi. Bom, o deputado quer falar, eu 

vou me manifestar na sequência.  

 

A SRA. PRESIDENTE - RITA PASSOS - PSD - Está a critério do secretário. 

Se o secretário disser que não tem outra data para vir, ele vai ser ouvido hoje.  

 

O SR. JOÃO PAULO RILLO - PT - Não. Isso é uma norma constitucional. 

 

A SRA. PRESIDENTE - RITA PASSOS - PSD - É regimental que ele se 

manifeste hoje mesmo que não tenha quorum no momento. Não há necessidade, pelo 

Regimento, de que haja quorum para ouvir o secretário. Oficialmente a reunião abriu 

com o quorum. 

 

O SR. JOÃO PAULO RILLO - PT - É lamentável submeter o secretário de 

Estado a este constrangimento. 

 

A SRA. PRESIDENTE - RITA PASSOS - PSD - Vamos chamar então os 

deputados para que voltem, não só os da comissão, mas outros também. 

 

O SR. JOÃO PAULO RILLO - PT - A minha posição não tem nada a ver com 

criar dificuldade ou constrangimento para o secretário. É inadmissível termos tomado o 

“balão” que tomamos nos requerimentos e agora nos valermos da presença dele de 

maneira regimental, uma vez que o quorum caiu. É ridículo isso! 

 

 O SR. LUIZ FERNANDO MACHADO - PSDB - Deputado João Paulo Rillo, 

vamos retomar a discussão que havia sido proposta: a deputada Marcia Lia está 

preocupada com a Escola Estadual Prof. Augusto da Silva César, uma escola localizada 

no bairro de São José, em Araraquara. Só dois reparos, deputada Marcia Lia que me 

preocuparam quando V. Exa. aqui se manifestou. 

Primeiro reparo: o Governo do Estado de São Paulo, o secretário da Educação, 

havia preconizado que o deslocamento de uma escola para outra seria de no máximo um 

quilômetro e meio. Aí V. Exa. se manifestou dizendo que além do perigo da rodovia, 

essa escola estaria a dois quilômetros e meio da outra.  
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A informação que nos chega, informação oficial da Secretaria, é de que a 

transferência será feita para a Escola Estadual João Pires de Camargo, que fica a um 

quilômetro e meio. 

 

* * * 

 

 - Fala longe do microfone. 

 

* * * 

 

O SR. JOÃO PAULO RILLO - PT - Elas não moram na escola. 

 

O SR. LUIZ FERNANDO MACHADO - PSDB - Deputado João Paulo Rillo, 

eu não vou polemizar com V. Exa. até porque eu o conheço. 

 

O SR. JOÃO PAULO RILLO - PT - Até porque o senhor não tem argumento. 

O senhor só falou besteira até agora. O senhor não entende nada de Educação.   

 

O SR. LUIZ FERNANDO MACHADO - PSDB - Eu fico imaginando Deus 

quando chegou aqui perguntando a V. Exa. como faria (Ininteligível.) Vossa Excelência 

é o verdadeiro professor de Deus. 

 

* * * 

 

- Tumulto. 

 

* * * 

 

O SR. LUIZ FERNANDO MACHADO - PSDB - Efetivamente é muito difícil 

discutir com o professor de Deus que é Vossa Excelência. 

 

O SR. JOÃO PAULO RILLO - PT - Você não tem argumento, Luiz Fernando 

Machado. 
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O SR. LUIZ FERNANDO MACHADO - PSDB - O argumento está colocado. 

Esta é a linha de Vossa Excelência. Vossa Excelência é o dono da razão, dono absoluto 

da razão. 

 

O SR. JOÃO PAULO RILLO - PT - O senhor não tem argumento. Estuda, se 

prepara para vir para o debate. O senhor não tem argumento, o senhor só falou besteira 

sobre a reorganização, sobre o plano. 

 

O SR. LUIZ FERNANDO MACHADO - PSDB - Quais são os seus 

argumentos, deputado João Paulo Rillo? 

 

A SRA. PRESIDENTE - RITA PASSOS - PSD - Para vocês saberem, estamos 

informalmente. 

 

* * * 

 

- Tumulto. 

 

* * * 

 

O SR. LUIZ FERNANDO MACHADO - PSDB - Deputada Rita Passos, peço a 

V. Exa. que consulte o professor de Deus assim que tomarmos qualquer medida, porque 

o deputado João Paulo Rillo é o verdadeiro professor de Deus. Ele está aqui para nos 

ensinar, para dizer quem entende de Educação, quem não entende de Educação, quem 

tem argumentos, quem não tem argumentos. Mas é claro, Sra. Presidente, que isso não 

poderia vir de uma linha diferente, que não a linha do PT. Ele é o legítimo representante 

do Partido dos Trabalhadores, é o professor de Deus.  

 

O SR. JOÃO PAULO RILLO - PT - Ele só grita, ele não para de falar, ele não 

tem argumento nenhum, ele só falou besteira 
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A SRA. PRESIDENTE - RITA PASSOS - PSD - Vamos convidar então o nosso 

secretário... 

 

O SR. JOÃO PAULO RILLO - PT - Não, convidar nada. Ele não pode falar e 

eu tenho de responder, é um direito que eu tenho. Então acabou a reunião, a senhora deu 

um show hoje de incoerência, de despreparo, de antiética...  

 

A SRA. PRESIDENTE - RITA PASSOS - PSD - Você sempre dá um show 

também, um show de mal-educado. 

 

O SR. JOÃO PAULO RILLO - PT - Pedindo para deputado sair da comissão 

para derrubar o quorum. 

       

A SRA. PRESIDENTE - RITA PASSOS - PSD - Eu tenho muito que aprender 

com o senhor ainda porque o senhor é o professor e deve saber muito bem como 

(Ininteligível.)  

 

O SR. JOÃO PAULO RILLO - PT - Se V. Exa. permitir que eu fale, talvez a 

senhora aprenda alguma coisa. Mas a senhora não permite que eu fale nunca e confunde 

as coisas. Confunde indelicadeza com indignação, confunde gentileza com 

subserviência. O secretário vai falar para quem? Não tem quorum. Infelizmente a 

presença do secretário aqui, que respeito, o secretário do diálogo, foi invalidada, 

inviabilizada e boicotada pelo governo e pela presidente da Comissão de Educação.  

Tenho dito, Sra. Presidente.  

 

A SRA. PRESIDENTE - RITA PASSOS - PSD - Pelo contrário. Ele está aqui e 

é uma falta de educação sair daqui e os outros também. 

 

O SR. JOÃO PAULO RILLO - PT - Eu não estou saindo. Caiu o quorum. Vou 

registrar que caiu o quorum e não tem mais condição legal a presença regimental, 

constitucional do secretário porque o quorum caiu pelo governo e mais: o quorum caiu 

com o incentivo de V. Exa., que enviou uma mensagem ao Luiz Fernando. Por sorte da 
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verdade, a mensagem foi enviada ao Luiz Fernando, do PT, que veio aqui e revelou que 

a senhora estava orientando o deputado Luiz Fernando a se retirar para cair o quorum.  

O quorum caiu, Sra. Presidente.   

 

 O SR. LUIZ FERNANDO MACHADO - PSDB - Sra. Presidente, quero saber 

se há algum precedente nesta Casa em relação a ouvir secretário sem o quorum 

estabelecido para deliberação, com o quorum somente para a oitiva de secretário. Há 

esse precedente ou não? 

  

A SRA. PRESIDENTE - RITA PASSOS - PSD _ Há, sim, é possível, já 

aconteceu de outras vezes e não há nenhum obstáculo. 

 

O SR. LUIZ FERNANDO MACHADO - PSDB - Então vamos, Sra. Presidente, 

ouvir o secretário de Cultura que vai aqui, por obrigação legal, fazer a sua manifestação 

e eu peço que Vossa Excelência o poupe de uma nova vinda já que hoje 

estabeleceremos aqui todas as discussões afetas à Secretaria de Cultura e cumprimento 

Vossa Excelência pela compreensão que teve para com esse deputado João Paulo Rillo.  

Vossa Excelência foi agredida, Vossa Excelência foi insultada, Vossa Excelência 

foi constrangida e mesmo assim manteve postura e calma para conduzir esta comissão.  

Quero fazer este registro porque acho até que seja muito razoável que Vossa 

Excelência que representa muito bem a Presidência desta comissão, escute, até porque 

foi eleita pelos membros desta comissão e aquilo que foi dito no início, quando adentrei 

a este plenário, pelo deputado João Paulo Rillo é de absoluta deselegância, desrespeito, 

e acima de tudo, uma falta de delicadeza para com uma mulher, ainda mais com a 

presidente da Comissão de Educação. Faço esta minha manifestação por absoluto 

respeito que tenho não só por Vossa Excelência, como a todas as mulheres, mas por 

todos os outros 93 deputados. Sou de uma família onde a minha mãe é a única mulher. 

Jamais se grita com uma mulher, muito menos com uma mulher da sua postura e 

presidente de uma comissão, que muito bem representa esta Casa. Inclusive peço, em 

respeito à ausência do deputado João Paulo Rillo, desculpas pelas palavras que foram 

proferidas por ele porque não têm o menor cabimento. 
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A SRA. PRESIDENTE - RITA PASSOS - PSD - Obrigada deputado Luiz 

Fernando Machado, que todos pudessem se espelhar em V. Exa., uma pessoa educada, 

que sabe se pronunciar com educação. Ainda que com uma pessoa indelicada como ele, 

V. Exa. sempre se manteve com muita educação.  

Muito obrigada, fico muito feliz por tê-lo na nossa comissão. Gostaria que V. Exa. 

participasse mais vezes, já que é membro substituto, porque V. Exa. enriquece esta 

comissão e eu me senti muito bem amparada com a sua presença. Muito obrigada. 

 Se não temos os deputados da comissão, que venham outros parlamentares ouvir 

o nosso secretário da Cultura, que é bem-vindo a esta comissão, pessoa por quem temos 

um carinho muito grande.  

Quero registrar a presença dos deputados Barros Munhoz e Aldo Demarchi.  

 Vamos ouvir o Exmo. Secretário de Estado da Cultura Dr. Marcelo Mattos 

Araújo sobre o andamento de sua gestão e a demonstração e avaliação do 

desenvolvimento de ações, programas e metas afetos à sua Pasta nos termos do Art. 52 

A, da Constituição do Estado de São Paulo.  

Peço desculpas a V. Exa., secretário. Infelizmente foi um debate acalorado, aliás, 

normalmente é assim, aqui os nervos fervem. 

 

 O SR. MARCELO MATTOS ARAÚJO - Muito obrigado, Sra. Presidente 

deputada Rita Passos.  

Estive presente nesta comissão meses atrás, onde pude fazer um relato das 

atividades da nossa Secretaria ao longo do primeiro semestre e a minha proposta hoje é 

fazer um relato estendendo a apresentação dessa atividade até o final do mês de outubro 

para dar aos deputados, como me cabe, uma visão do andamento desses projetos. 

 Nós temos uma série de programas muito grande, eu fiz uma apresentação 

bastante detalhada, que vou reduzir um pouco para permitir essa visão geral. 

 Eu começaria com as oficinas culturais que se constituem um dos nossos 

equipamentos com maior capilaridade no âmbito do Governo do Estado. As nossas 

oficinas são sediadas em 10 cidades e em cinco bairros aqui da Capital. Ao longo deste 

ano, de janeiro até o final de outubro, pudemos realizar cerca de 1030 atividades com 

presença em mais de 180 municípios do estado, são atividades de formação em 

diferentes áreas culturais como dança, música, teatro, cinema e artes visuais e que 

cumprem esse objetivo de aprimoramento para artistas e produtores independentes. 
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Dentre os programas que a oficina realiza, o projeto Ademar Guerra é um dos 

mais destacados. Ele foi criando em 1997, portanto já tem um longo histórico de 

atividades. Ele é formado com o objetivo de permitir o aprimoramento da orientação 

artística, grupos de teatro já existentes no interior do estado e também na região do 

litoral.  

Neste ano pudemos atender cerca de 60 grupos do interior e do litoral, que 

respondem a um edital que os convida para apresentar seus projetos e foram 

disponibilizados 23 artistas orientadores que seguiram os trabalhos desses grupos no 

desenvolvimento de uma peça na apresentação e reflexão sobre essas atividades. Um 

desses grupos, o de São José do Rio Preto, o grupo núcleo II, teve oportunidade de se 

apresentar no Festival Internacional de Teatro de Santa Cruz de La Sierra, na Bolívia, 

em abril deste ano, o que levou para fora das fronteiras do nosso estado as ações desse 

projeto.  

Outro projeto também muito importante das oficinas culturais é o de qualificação 

em dança que foi criado este ano e que, à semelhança do projeto Ademar Guerra no 

teatro, procura trazer para a área da dança um processo de aprimoramento de 

companhias existentes no interior.  

Este ano nós logramos atender 10 companhias de dança de diferentes cidades do 

interior: São José do Rio Preto, Catanduva, Birigui, Ribeirão Preto, Diadema, 

Caraguatatuba, Tatuí, Piracicaba e Presidente Prudente.  

Essas companhias tiveram esse atendimento técnico ao longo do ano no 

desenvolvimento dos seus projetos com instâncias de interlocução e de reflexão. Eu 

estive inclusive presente em Caraguatatuba no momento em que aconteceram diversas 

apresentações de quase todas essas companhias e que foi também o momento que 

propiciou justamente uma interlocução entre todos esses grupos.  

 Temos aqui, em seguida, um mapa que dá uma ideia justamente da abrangência 

do programa das oficinas culturais em todo o nosso Estado, como eu já disse, em mais 

182 cidades, enfim, contribuindo justamente para esse processo de formação dos artistas 

e produtores. 

 Em seguida eu queria fazer uma breve apresentação do Mapa Cultural Paulista, 

que é um dos nossos programas que tem por objetivo justamente fomentar a produção 

cultural independente também do interior do Estado, também com uma presença em 

diferentes linguagens, artes visuais, canto coral, dança, literatura, música instrumental, 
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teatro e vídeo. Ele se desenvolve a partir de três etapas. Uma primeira etapa, que é 

municipal, em que cada cidade indique os seus representantes por categoria. Uma 

segunda etapa, que é uma regional, onde os representantes dessas cidades, por região, se 

apresentam e são selecionados para uma terceira etapa final que acontece aqui na 

Capital, com uma apresentação desses grupos que vencem essa etapa regional. Nós 

estamos atualmente na 2ª etapa, que é a etapa regional, e tivemos ao longo desse ano, e 

com esse programa que, portanto, vai se estender até o ano que vem. Praticamente 1500 

grupos inscritos, sendo que mais de 8 mil pessoas já puderam participar e assistir as 

apresentações desses diferentes grupos.  

 Outro programa, muito importante também, que busca, justamente, responder a 

essa nossa orientação, essa nossa diretriz fundamental de garantir a descentralização e a 

circulação da produção cultural pelo interior é o Circuito Cultural Paulista.  

Esse programa leva, para as cidades do interior, espetáculos basicamente da área 

de teatro, dança, circo e música. Esse ano, entre fevereiro e outubro nós já logramos 

atingir 110 cidades, com mais de 244 mil pessoas, que prestigiaram esses espetáculos, 

com nomes muito significativos do nosso cenário cultural. A Denise Fraga com Galileu 

Galilei, Zélia Duncan, Luiza Possi, e vários grupos de teatro, e criando, não só essa 

circulação em termos de apresentação, mas também propiciando uma interlocução entre 

esses grupos e os grupos sediados no interior.  

Também buscando - como eu disse - cumprir essa diretriz de descentralização e 

circulação, os nossos corpos estáveis têm como uma meta fundamental - os seus 

contratos já estão com as suas respectivas OSs - metas de apresentação no interior do 

Estado. Esse ano todos eles cumpriram, e algumas ainda cumprirão mais algumas 

apresentações até o final do ano. Mas nós já temos contabilizadas, até o momento, 114 

apresentações no interior e litoral, sendo 18 apresentações da Osesp, do coro da Osesp,  

28 apresentações da São Paulo Companhia de Dança, 17 apresentações da Jazz 

Sinfônica, 14 apresentações da Banda Sinfônica, e 37 apresentações do Programa da 

Ópera Curta, totalizando, como eu disse, 114 apresentações com um público bastante 

significativo. 

 Tivemos também em julho a 46ª edição do nosso tradicional Festival de Inverno, 

em Campos do Jordão, que se desenvolve em Campos do Jordão e aqui em São Paulo. 

Este ano a parte pedagógica foi realizada aqui em São Paulo, e atendeu a 194 

instrumentistas dos mais diferentes naipes, assim como 40 coralistas. 
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 Repetindo a iniciativa do ano passado, este ano nós agregamos ao Festival de 

Música Erudita também o Festival de Música Coral, que teve na cidade de Campos do 

Jordão a maior parte de suas apresentações. Essas apresentações foram, basicamente, 

todas elas gratuitas, atingindo um público bastante significativo e também qualificando 

o turismo daquela cidade, que é um dos destinos mais tradicionais de turismo de inverno 

e também cultural, no âmbito do nosso Estado.            

 Tivemos também, em setembro passado, mais uma vez o Festival Paulista de 

Circo, em Piracicaba. Essa foi a terceira edição dessa iniciativa que busca justamente 

dar uma visibilidade maior para essa linguagem que, cada vez mais, ganha consistência 

e importância no cenário cultural paulista, que é o circo, não só no seu formato 

tradicional, mas também nas suas novas modalidades.  

 Ao longo dos quatro dias de festival mais de quatro mil espectadores puderam, 

nas três lonas que foram montadas, assistir a espetáculos de grande diversidade, não só 

com grupos paulistas, mas também de outros estados do Brasil, alguns inclusive 

estrangeiros, sendo essa uma atividade realmente de muita importância para a 

consolidação dessa linguagem no âmbito do nosso Estado.  

 Nós concluímos também, mais uma vez também com muito êxito este ano, 

relevando São Paulo, que é uma atividade voltada para a valorização da cultura 

tradicional do nosso interior. Ela se realiza sempre em três etapas no interior do Estado: 

em Atibaia, em Iguape e São José dos Campos.  

E este ano houve uma iniciativa que foi bastante positiva, que foi de realizar a sua 

etapa final na cidade de Valinhos, permitindo assim também uma expansão, uma 

diversidade de público e como sempre essa valorização desses movimentos pelo interior 

do Estado. 

 Eu queria ainda destacar, porque essa é uma iniciativa muito importante. É uma 

diretriz muito importante para a nossa Secretaria, como eu já disse, de valorização da 

produção do interior, e de contribuir de uma maneira muito decisiva para justamente 

esse processo de descentralização, o apoio a diversos festivais no interior, que ocorrem 

por meio das nossas OSs, os festivais voltados principalmente para a promoção da viola 

e dos ponteios, uma das mais importantes manifestações da cultura popular no estado de 

São Paulo, tivemos em Santa Fé do Sul um dos maiores festivais dessa área, festivais de 

música popular brasileira, principalmente aqueles que ocorreram em Botucatu, Avaré, 

Ilha Solteira, Pereira Barreto e Batatais; a Festa Literária de Iguape, já no seu segundo 
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ano, que ganhou uma consistência e uma dimensão, apesar de uma jovem iniciativa 

muito importante.  

E por fim, na área de teatro, o litoral em cena, que ocorre tradicionalmente em 

Caraguatatuba, junto com amostra de teatro de bonecos, e que a partir dessa realização 

em Caraguatatuba também atendeu 11 cidades do Litoral Norte e do Vale do Paraíba. 

Tivemos também, claro que aí é um público muito especial para a nossa 

Secretaria, uma iniciativa voltada especificamente para o fomento, as produções 

artísticas voltadas para o público infantil, que é o Festival de Arte para Crianças, que 

este ano ocorreu aqui no Teatro Sérgio Cardoso, e nas 10 fábricas de cultura na Capital, 

com um público bastante representativo, e como eu registrei, com esse grande objetivo 

de incentivar, incrementar a produção de espetáculos voltados para o público infantil, 

infanto-juvenil. O Teatro Sérgio Cardoso, aqui na Capital, que é um dos mais 

tradicionais da cidade, este ano iniciou um projeto bastante interessante chamado Teatro 

Convida, que é uma estratégia de aproveitamento dos espaços, principalmente do hall de 

entrada do teatro localizado na Bela Vista, que, portanto, tem uma relação muito forte 

com a comunidade, usando esses espaço do hall para apresentações de diferentes áreas, 

às terças-feiras com atividades sempre voltadas para a área da literatura, às quartas-

feiras para música, quintas-feiras para circo, sextas-feiras para dança de salão, sábado 

para artes visuais, domingo para público infantil, e com resultado também bastante 

expressivo de público, e acho que uma busca também bastante importante, justamente 

do teatro de ampliação e principalmente de diversificação do seu público. 

Vamos ter agora, dentro de 15 dias, também uma realização anual muito cara para 

a nossa Secretaria, que é o Encontro Anual de Hip Hop, que mais uma vez ocorrerá nos 

espaços do Memorial da América Latina, e que tem como objetivo justamente a 

visibilidade dessa manifestação importantíssima, e que se realiza também no âmbito das 

celebrações do Dia da Consciência Negra, e que traz para a nossa Capital grupos de 

todo o Estado, portanto contribui para uma interlocução entre todos esses criadores e 

para uma visibilidade para essa manifestação.  

Queria também destacar os nossos programas de formação, que são basicamente 

realizados por meio de quatro de nossos equipamentos. Na área de teatro, por meio da 

São Paulo Escola de Teatro, aqui na Capital, que oferece uma formação 

profissionalizante gratuita, em todas as áreas de criação do teatro, inclusive produção, 

direção, iluminação e cenografia, nós temos cerca de 150 alunos a cada semestre, além 
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de cursos livres em diferentes áreas, incluindo circo. Na área de música essa formação é 

assegurada por meio de três programas que buscam uma inter-relação dentro dos seus 

objetivos: a Escola de Música de São Paulo, Tom Jobim, que oferece cursos 

profissionalizantes gratuitos para jovens músicos; o conservatório de Tatuí, que é a mais 

destacada escola de música da América Latina, tendo mais de 2300 estudantes de todo o 

País, e o Projeto Guri, que está presente em mais de 300 municípios de todo o Estado, 

com um público de mais de 50 mil crianças e jovens, com idade entre seis e 18 anos, 

sendo que esses três equipamentos, no seu conjunto oferecem atividades bastante 

significativas, uma série inclusive de grupos estáveis. 

As nossas fábricas de cultura, aqui na Capital, que são dez unidades já em 

funcionamento esse ano tiveram em plena atividade, oferecendo, no total, mais de 25 

mil vagas nos seus ateliers regulares, e tiveram um público de mais de um milhão de 

pessoas atendidas em todas as suas atividades de fusão, na próxima semana, justamente 

também no âmbito dessas celebrações do Dia da Consciência Negra, todas essas dez 

unidades terão uma programação especial, com diferentes grupos, incluindo 

apresentações do Afroreggae. E esse ano nós tivemos uma iniciativa muito importante 

que foi a criação de estúdios de gravação, que saio espaços disponibilizados para grupos 

de música das comunidades atendidas por essa fábrica para justamente a gravação de 

CDs e de Demos que possam contribuir para o processo de profissionalização desses 

grupos. Na área de bibliotecas e leituras nós tivemos também os desenvolvimentos das 

atividades das nossas duas unidades sediadas aqui na Capital, a São Paulo, que é no 

Parque da Juventude, Biblioteca Villa Lobos, que fica no Parque Villa Lobos, essa 

última inaugurada em dezembro do ano passado, mas já conseguiu atingir um público 

muito significativo. Essas duas bibliotecas funcionam dentro do conceito de biblioteca 

viva, que procura justamente agregar atividades das mais diferentes naturezas, com esse 

grande objetivo de incentivo à leitura, e que foram agentes fundamentais em outras 

atividades, como a organização do Seminário Internacional de Bibliotecas Públicas 

Comunitárias, realizada na semana passada, à qual eu tive a oportunidade de estar 

presente, onde tivemos representantes de bibliotecas de mais de 250 cidades do interior 

do Estado, o Programa Viagem Literária que atende a 70 cidades do interior do Estado 

levando escritores e contadores de histórias para atividades nas bibliotecas municípios 

dessas cidades, e um evento que este ano nós tivemos o privilégio de apoiar que foi uma 

iniciativa da Prefeitura de Barueri, ano passado, que foi o Dia de Ler Todo Dia, 
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celebrado no dia 1º de outubro, já agora no âmbito estadual, que tem justamente esse 

objetivo de promover e incentivar a leitura. Foi uma iniciativa que teve uma adesão 

imensa de muitos municípios, todos os nossos equipamentos, várias cidades. O próprio 

governador Alckmin participou dessa iniciativa e que se constitui, acho, numa ação 

importante de valorização e de incremento para a atividade da leitura, que sabemos 

todos é uma atividade fundamental em termos de formação intelectual de todos. 

E nós vamos ter agora, no próximo dia 30 de novembro, a cerimônia de entrega 

do Prêmio São Paulo de Literatura, que é uma das nossas iniciativas mais importantes 

nessa área. Foram 21 finalistas selecionados em três áreas, escritores já consagrados e 

escritores de primeiras obras até 40 anos e com mais de 40 anos, e que, como eu disse, 

uma ação que se consagra no cenário literário e do mercado editorial brasileiro como 

uma iniciativa de reconhecimento de grande destaque. 

Na área do patrimônio histórico, queria trazer aqui para conhecimento dos Srs. 

Deputados e Sras. Deputadas uma ação bastante recente e muito importante, que foi a 

celebração, na semana passada, de um convênio que foi resultado de um TAC, uma 

iniciativa do Ministério Público do Estado de São Paulo por meio do qual o nosso 

Museu do Café, em Santos, recebeu uma verba de mais de três milhões de reais como 

resultado de um termo de compromisso de ajuste de conduta como compensação 

ambiental na área de expansão do Porto de Santos. Essa verba vai ser destinada para o 

restauro do vitral que existe no interior do Museu do Café, aquela antiga Bolsa de Café, 

de autoria do Benedito Calixto, das peças de madeira que compõem o cadeiral do que 

era a antiga sala de pregão, da instalação do controle ambiental nas áreas expositivas e 

para publicação de um livro enfocando justamente a importância, o impacto do café no 

desenvolvimento da cidade de Santos, na Baixada Santista. Obviamente todas elas ações 

que qualificam ainda mais aquele espaço, aquela instituição museológica e que tem uma 

presença muito grande em Santos. 

E temos também em andamento alguns projetos importantes, principalmente o 

restauro na área do patrimônio histórico, principalmente o restauro do Palácio dos 

Campos Elísios, que será a sede de mais um museu da nossa estrutura, voltada para as 

memórias do edifício e também pré-história da transformação da cidade de São Paulo, 

da vila colonial na cidade moderna, na passagem do século XIX para o século XX, e 

também da Pinacoteca de Botucatu, no Fórum das Artes, antigo fórum daquela cidade 

que está sendo restaurado para abrigar a primeira unidade da Pinacoteca do Estado no 



DIVISÃO TÉCNICA DE TAQUIGRAFIA 

                     

66 

interior, assim como também a sede do Museu de Arte Contemporânea Itajaí Martins, 

que é municipal. 

Eu queria também destacar uma atuação do Condephaat, que é o nosso Conselho 

de Proteção do Patrimônio Histórico, Arqueológico, Artístico e Turístico do Estado de 

São Paulo, que foi uma iniciativa que buscou justamente ampliar a interlocução com a 

população do Estado nas discussões sobre tombamento dos bens históricos. Pela 

primeira vez o Condephaat tomou duas iniciativas que tiveram uma repercussão muito 

positiva. A primeira delas foi de realizar uma consulta pública a respeito da proposta de 

tombamento dos complexos ferroviários de Bauru e Sorocaba, e a realização de 

reuniões do Conselho em cidades do interior, no caso Amparo e Santos, que têm áreas 

urbanas com uma dimensão muito grande, que estão sendo analisadas, estudadas para 

um eventual tombamento, criando, justamente, como eu disse, uma interlocução 

fundamental para a qualificação da decisão do Conselho em relação a esses temas, com 

a população, de uma maneira, e também com os órgãos de preservação municipal de 

cada uma dessas cidades. 

Na área museológica, só relembrando, na Secretaria tem uma estrutura muito 

relevante, contando com 14 museus na capital e quatro no interior. Na capital, temos o 

Museu da Imagem e do Som que, este ano, mais uma vez, realizou mostras de grande 

destaque que deram continuidade ao sucesso do que foi a Mostra do Castelo Rá-Tim-

Bum, que teve um dos maiores índices de visitação do museu na sua história. Estamos, 

atualmente, com a exposição que é uma homenagem ao Zé do Caixão, grande nome da 

cinematografia brasileira.  

O Museu da Língua Portuguesa, que atualmente apresenta uma exposição 

interessantíssima. Queria deixar meu convite especial para todos os que pudessem 

visitá-lo, sobre o intelectual do Rio Grande do Norte, Câmara Cascudo, um dos maiores 

pesquisadores brasileiros na área da Linguística, na área das tradições culturais, da 

culinária popular, do imaginário, e uma exposição, essa que teve um projeto 

expográfico extremamente criativo, celebrando uma parceria entre o museu e o instituto, 

em Natal, que é devotado à preservação da memória desse grande intelectual.  

A Pinacoteca do Estado, dando continuidade também a uma série de exposições, 

não só nacionais, mas também internacionais, recebeu dentre outros o acervo de 

pinturas de paisagem britânica do acervo da Tape Gallery, de Londres, que é o grande 

museu inglês, apresentando um panorama dessa produção entre os séculos XVII e XIX.  
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O Museu Afro-Brasil, que vem prosseguindo no seu objetivo justamente de dar 

uma visibilidade para as contribuições das culturas negras ao Brasil. Temos agora uma 

exposição importantíssima, que é uma homenagem à Carolina Maria de Jesus, além de 

uma exposição mostrando as imagens feitas pelo grande fotógrafo Pierre Verger, antes 

da sua vinda para o Brasil, principalmente nas suas viagens pela África. E foi concluída 

agora no segundo semestre a maior exposição de arte africana contemporânea já 

apresentada no Brasil, com mais de 30 artistas de mais de 10 países africanos, 

celebrando assim essa interlocução absolutamente necessária de ser cada vez mais 

ativada entre o Brasil e diferentes países africanos.  

O Catavento, que é o nosso museu voltado para a disseminação do conhecimento 

científico para o público infanto-juvenil, inaugurou este ano um novo espaço que já vem 

conquistando um público muito significativo, que é o seu borboletário, um espaço 

voltado com o objetivo de proporcionar uma experiência em conhecimento direto para o 

público do ciclo de vida das borboletas. Obviamente procura valorizar a biodiversidade, 

a educação ambiental, dentre as suas estratégias.  

O Museu da Casa Brasileira, que vai realizar agora, na próxima semana, a 29ª 

edição do Prêmio Designe, que é a mais tradicional iniciativa de valorização do designe 

brasileiro.  

O Museu da Imigração, que este ano teve uma parceria importantíssima com o 

Museu de Imigração de Ellis Island de Nova York, que é, digamos assim, o seu parceiro 

conceitual na tarefa de valorização e preservação das memórias da imigração dos países 

da América. E tivemos agora, no dia 1º de novembro, uma parceria com o Consulado 

Mexicano, uma parceria muito interessante, que foi a celebração do Dia dos Mortos, 

uma celebração tradicional mexicana e que recebeu, em apenas um dia, mais de cinco 

mil visitas, contribuindo assim para também a disseminação da cultura desse país da 

América Latina entre nós. 

Dos nossos museus do interior, eu queria fazer um especial destaque para o 

Museu Índia Vanuíre, sediado na cidade de Tupã, e que se ocupa justamente da 

memória das culturas indígenas no estado de São Paulo, principalmente das culturas 

daquela região, basicamente grande parte dos índios kaingangs, krenaks e terenas. É 

uma região que conta, inclusive, com terras indígenas vanuire e katu, o que permite, 

justamente, uma interlocução com essas comunidades nesse trabalho de valorização e de 

conscientização da importância dessas contribuições para a cultura brasileira. 
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E o Museu do Futebol, que este semestre também iniciou uma nova ação, que foi 

a itinerância de uma exposição, apresentando os conteúdos do museu pelo interior do 

Estado. A exposição foi apresentada em Piracicaba e em Taubaté, atingindo nas duas 

cidades um público bastante significativo. Tive a oportunidade também de participar, 

estar na abertura da exposição em Piracicaba com módulo. Isso também ocorreu em 

Taubaté, com módulo voltado especificamente para a apresentação das realizações dos 

times da cidade, os nomes de destaque da cidade e com contribuição para o futebol. 

Na área de museus, tivemos também esse semestre, em setembro, mais uma 

edição do passaporte de museus, uma iniciativa que procura ampliação do público para 

as nossas instituições. Foram distribuídos 25 mil passaportes, uma iniciativa que garante 

ao seu detentor acesso gratuito a todas as instituições museológicas da nossa Secretaria 

no Estado e que tem tido um êxito e reconhecimento muito grande da população. E 

realizamos também a nossa já tradicional Mostra em Museus, que este ano foi no 

Parque Villa-Lobos, mostra na qual todos os museus da Secretaria participam, 

apresentando suas realizações, com o objetivo de assegurar e de buscar uma diversidade 

dos públicos. 

Queria aqui só trazer um reconhecimento que obviamente nos deixou muito 

satisfeitos, mas acho que dá a exata dimensão da qualidade do trabalho museológico 

desenvolvido pela Secretaria, que foi o ranking anunciado pela TripAdvisor, que é uma 

das referências em termos de turismo cultural no mundo com o ranking dos melhores 

museus, tanto no Brasil como na América Latina. E vemos no ranking que dos 10 

museus brasileiros contemplados, temos quatro museus ligados à nossa Secretaria. O 

Museu da Língua Portuguesa em terceiro lugar; a Pinacoteca em quinto; o Museu do 

Futebol em sexto; e o Catavento em sétimo. E no ranking dos melhores museus da 

América do Sul, temos esses nossos quatro museus, em quinto, oitavo, décimo primeiro 

e décimo segundo lugar, o que acho que é uma evidência inquestionável a respeito da 

qualidade, principalmente do reconhecimento que essas instituições alcançaram. 

Queria prosseguir fazendo uma apresentação, ainda que breve, mas de um dos 

nossos programas que a nosso ver se constitui numa das nossas estratégias mais 

importantes de fomento à produção cultural, que é o ProAC, o Programa de Incentivo à 

Cultura no Estado de São Paulo, que se desenvolve, como todos sabemos, por meio de 

duas vertentes, o ProAC ICMS e o ProAC Editais. O ProAC ICMS é uma lei de 

incentivo por meio de isenção do ICMS e que disponibiliza recursos para os projetos 
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aprovados pela Secretaria. Este ano foram 120 milhões de reais, que já foram 

integralmente utilizados até o começo de outubro, sendo que tivemos 1.320 projetos 

aprovados. E o ProAC Editais, que é, sem sombra de dúvida, como eu disse, a estratégia 

mais importante de incentivo aos artistas independentes, aos pequenos produtores, com 

uma preocupação nossa de uma disseminação e de uma presença grande pelo interior do 

Estado, que é concretizado graças a recursos do Orçamento do Estado. Este ano tivemos 

41 milhões de reais, que permitiram a realização de 46 editais. Tivemos, para que se 

tenha uma ideia da demanda nessa párea, quase sete mil projetos inscritos, e foi possível 

aprovar 645 projetos, dos quais 300 do interior. Ou seja, praticamente quase metade do 

interior. O que, obviamente, nos deixa muito satisfeitos por justamente constatar, não é, 

quer dizer, essa vitalidade da área da Cultura no nosso estado como um todo. 

Um dado interessante também aqui que eu queria destacar é que na área do 

audiovisual nós temos, pelo segundo ano consecutivo, um filme, no caso, o “Que Horas 

Ela Volta”, que é da Ana Muylaert, como o representante brasileiro, o concorrente 

brasileiro ao Oscar de melhor filme estrangeiro. 

Sendo que ano passado o “Hoje Eu Quero Voltar Sozinho”, do Daniel Ribeiro, 

também foi concorrente. Os dois filmes tiveram apoio dos nossos programas de 

fomento. 

Por fim, para concluir e também fazer um relato do andamento do Plano Estadual 

de Cultura. A primeira minuta do plano foi concluída por uma comissão com 

representação de diferentes áreas, com representações regionais, representação de 

diferentes órgãos, que concluiu em junho seu trabalho. 

Depois, colocamos em consulta pública esta minuta, consulta essa que foi 

concluída no último dia 15 de setembro. Nós recebemos 65 contribuições, o que é um 

dado bastante relevante. A informação que nós temos, só para uma valorização desse 

dado, é que a consulta pública do Plano Estadual de Cultura do Estado do Rio de 

Janeiro, que foi realizada no ano passado, recebeu apenas três contribuições. Portanto, 

acho que as 65 que nós recebemos aqui no estado de São Paulo também são evidência 

inquestionável da vitalidade da área. 

Estamos agora concluindo a sistematização dessas contribuições para o envio à 

Secretaria de Governo, à Casa Civil e posterior encaminhamento à Assembleia 

Legislativa, onde, obviamente, deverá chegar aqui a essa comissão para, enfim, análise 
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e discussão, e depois, posterior aprovação por parte da Assembleia, e transformação em 

lei. 

Então, essa seria, deputada Rita, enfim, uma apresentação que eu tentei um pouco 

sintetizar. Agradeço a oportunidade e fico à disposição dos Srs. Deputados e da senhora. 

Obrigado. 

 

A SRA. PRESIDENTE - RITA PASSOS - PSD - Quero registrar, 

primeiramente, a presença aqui do Roberto Engler, que também ouviu toda a 

explanação aqui do nosso secretário. 

Vou passar a palavra para o deputado Edmir Chedid, que pediu, pela ordem, para 

se pronunciar. 

Tem a palavra o nobre deputado Edmir Chedid. 

 

O SR. EDMIR CHEDID - DEM - Cumprimento a nobre deputada Rita Passos. 

A função de presidente de uma comissão do porte e do peso desta comissão realmente 

tem que ter uma mulher de fibra e determinação para segurar aqueles que não têm, 

muitas vezes, a educação necessária. 

A coisa é muito difícil. Eu acompanhei parte aqui, não acompanhei o final. Mas o 

deputado Aldo Demarchi eu também cumprimento junto com o Engler e me passaram. 

Parabéns pela sua fibra, pela sua determinação. Vamos aprendendo na Casa aqueles em 

que podemos confiar e aqueles em que deixamos de confiar. 

Porque até então, todos são confiáveis, nobre deputado Engler. Mas temos visto o 

posicionamento de alguns Srs. Deputados da Casa que deixam todos nós entristecidos. 

Todos trabalham para esta Casa ter a sua autoestima levantada perante a sociedade, pelo 

trabalho. Mas, muitas vezes, um ou outro deputado acaba por não entender isso. É 

egoísta e só vê o lado dele. 

Mas, parabéns à senhora pela sua determinação e pelo seu jeito de atuar. Eu sei 

que a hora que a senhora descer para o plenário, no ouvido, eles vão ouvir muito, 

porque eu sei o quando a senhora ainda vai falar sobre o assunto. Mas, parabéns pela 

sua postura, pela sua firmeza e pela sua determinação. 

Sra. Presidente, eu não faço parte da comissão, sou membro da Mesa Diretora, 

não posso participar efetivamente de comissão nenhuma, o Regimento não me permite. 

Nós temos uma audiência do Turismo lá. Eu sei que a senhora e os deputados são 
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grandes defensores do Turismo e o governo empenhou só 53% das verbas de turismo. 

Os prefeitos estão todos na outra sala, lá, bravos. 

Na outra, nós temos a Comissão de Transportes, que a DBTRANS tentou 

superfaturar aqui os TAGs para a Assembleia paulista, três vezes o valor da cotação de 

preço. É uma falta de vergonha, de respeito e de qualidades. 

Mas, Sr. Secretário, cumprimento o Sr. Marcelo Mattos Araújo, que eu vejo pela 

terceira ou quarta vez. Não sou membro da comissão, mas gostaria que sua assessoria 

me respondesse, depois, a abrangência. Olhei parte da sua explanação, minha assessoria 

está aqui. 

Quantos municípios a Secretaria da Cultura conseguiu alcançar um projeto 

sequer? Qualquer um. Proac. Está bom. Marcou uma cidade, está feita lá. Ourinhos. 

Sobrou 643, 642. Quantas a sua Secretaria atingiu? Para termos uma noção aqui do 

trabalho da Secretaria. 

Outro assunto, Sr. Secretário. O senhor é um homem muito ocupado, uma correria 

muito grande, muitas vezes falta tempo para nos conceder uma audiência quando 

desejamos. 

Muitas vezes, nós, também, temos ocupação aqui da Casa que nos faz ficar aqui, 

que ocupa cargo, o deputado Aldo Demarchi, que já ocupou a Mesa Diretora, sabe que 

às vezes a gente tem que ficar aqui dentro e não consegue sair na hora. 

Mas, o intuito lá da minha audiência, além de levar algumas demandas da minha 

região na área de Cultura para que o senhor avaliasse era também... Eu, no ano passado, 

apresentei um projeto de lei - e não tenho vergonha de colocar porque deu até no Painel 

da “Folha de S.Paulo”, o senhor deve ter visto -, nós fomos buscar na Bahia um projeto 

de lei e agora, pelo jeito, minha assessoria caprichou aqui, copiou bem, deu, tentou 

trazer para a realidade de São Paulo, com o nome do estado de São Paulo em tudo, 

criando aqui o Código Estadual de Cultura. 

E eu queria, antes de dar entrada, a ideia da audiência era para mostrar para o 

senhor e para a sua equipe, para dar uma avaliada, para ver se eu não estava errando 

muito. Mas, como está se findando aqui o ano e não houve oportunidade, nem da sua 

parte, nem da minha, eu gostaria de entregá-lo. 

Tem um assessor aqui da Assembleia, que é o Dr. Leonardo, que é esse moço. 

Levanta a mão aí, Leonardo. Se sua assessoria puder, depois, fazer o contato e trocar 
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ideia. Na época, o projeto protocolado foi um e aquele que foi pelo arquivo foi o da 

Bahia. Então, ficou “Ctrl+C, Ctrl+V”. 

Então, agora nós o arrumamos direitinho e eu queria que a sua equipe desse uma 

avaliada, para tentarmos aprovar isso com as modificações da secretaria e com as 

informações que os senhores têm, para termos um código de cultura. 

A outra pergunta que eu deixo, que não precisam responder os deputados desta 

comissão, da Ordem do Dia, lá, é: qual é a porcentagem que o senhor conseguiu realizar 

do seu Orçamento. E por que não realizou 100%, que eu acho que é a função aqui da 

Assembleia Legislativa. E se não aplicou, por que não aplicou. 

Porque tudo tem uma justificativa. Muitas vezes, não tem recurso, falta 

orçamento, não tinha projeto. Tanta coisa acontece na vida pública. São essas as 

perguntas. Agradeço a oportunidade. Desculpe-me, deputada Rita e Srs. Deputados, se 

eu tomei tanto tempo de V. Exas. aqui. 

Muito obrigado pela oportunidade. Eu vou dar um pulinho ali no Transportes. 

Obrigado pela atenção. Eu vou entregar. 

 

 

A SRA. PRESIDENTE - RITA PASSOS - PSD - Obrigada. Queremos 

agradecer sua presença aqui, Edmir Chedid, que é uma pessoa muito querida, um 

deputado muito atuante, muito inteligente, viu secretário, e que tem uma visão muito 

grande. Tenho certeza de que esse projeto que ele está apresentando para o senhor aqui 

deve ser de grande valia, com certeza, para a Secretaria. 

Tem a palavra o nobre deputado Roberto Engler. 

 

O SR. ROBERTO ENGLER - PSDB - Sra. Presidente, quero fazer minhas as 

palavras do deputado Edmir Chedid. Eu estava na sala ao lado, na Comissão de 

Transportes, eu não pude presenciar, mas pude ouvir tudo aquilo que estava 

acontecendo, para meu assombro, nessa comissão. 

Minha avaliação bate com a do deputado Edmir Chedid. Eu conheço V. Exa., sei a 

forma com que V. Exa. dirige os trabalhos da nossa comissão, e não posso aceitar, de 

forma alguma, que algum colega se refira a V. Exa. da forma que foi feito. Então, quero 

apresentar, também, minha solidariedade. 
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Quanto ao nosso querido secretário, amigo, devo fazer uma confissão. Eu tenho 

25 anos como deputado. Sou do interior. Sou caipira, lá da Franca. Eu sempre chamei a 

Secretaria de Cultura como o primo pobre do governo. 

Eu vejo o Orçamento e fico com dó da Secretaria, mas que coisa... Eu tento 

reparar, de alguma forma, com alguma emenda apresentada no orçamento - já é um 

costume meu, ao longo desses anos todos aqui na Casa. 

Mas, eu devo confessar, secretário, que diante da sua exposição, o que é feito, em 

termos culturais, no estado de São Paulo, revelou a minha completa ignorância a 

respeito da Cultura do estado de São Paulo. 

É uma exposição exuberante, com as suas músicas, suas danças, seus museus, 

suas bibliotecas, seus circos. A exposição que o senhor fez me deixou orgulhoso da 

parte cultural do meu estado de São Paulo. 

Eu preciso repensar nas emendas que eu apresentei para o senhor, no orçamento 

deste ano. Porque não é possível o senhor fazer tanta coisa com tão pouco recurso. 

Então, eu quero cumprimentá-lo. 

Eu estava dizendo aqui para o João e para o José Roberto que as fábricas de 

cultura se localizam aqui em São Paulo, não é isso? Eu não tive oportunidade de visitar 

nenhuma delas, então eu não conheço as fábricas de cultura. 

Semana passada, esteve no meu gabinete uma senhora que representa a 

Apampesp. Ela disse que há uma pessoa, dona Izilda, que faleceu, e foi dado o nome 

dela, não para uma escola, mas para uma fábrica de cultura. 

Ela também não conhecia e foi ver onde o lugar em que sua amiga tinha sido 

homenageada. Ela me contou o que viu na fábrica de cultura. Ela ficou impressionada, 

principalmente, com a responsabilidade com que as pessoas participam da fábrica. 

Eu tenho vontade de conhecer. Já me convidaram para conhecer. Mas, as palavras, 

secretário, são para cumprimentá-lo. Eu conheço o senhor, sei que o senhor é 

determinado, que o senhor é valente e que o senhor faz a coisa correta. Mas, a 

demonstração que o senhor fez aqui superou todas as nossas expectativas. 

Parabéns, secretário. 

 

A SRA. PRESIDENTE - RITA PASSOS - PSD - Tem a palavra o nobre 

deputado Aldo Demarchi. 
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O SR. ALDO DEMARCHI - DEM - Também gostaria de expressar minha 

solidariedade à presidente porque acompanhei, no final dos trabalhos - acredito até que 

a senhora teve uma conduta realmente equilibrada e nos orgulha muito por dirigir a 

nossa comissão. 

Quero também cumprimentar o nosso secretário, Marcelo Araújo. Não é a 

primeira vez que eu assisto à sua explanação. Nós tivemos conhecimento do trabalho 

que a Secretaria tem feito na área da Cultura. 

Muito rapidamente, eu gostaria de deixar duas questões. Primeiro, eu acho que 

não vi o senhor falar nada sobre o restauro do maior patrimônio histórico que nós 

temos, que é o do Museu do Ipiranga. Se o senhor puder, dê uma pequena explanação 

sobre quem está envolvido, quais são os recursos e, principalmente, qual é o 

cronograma para a reabertura daquele patrimônio. 

Finalmente, a minha cidade é Rio Claro. Temos lá uma floresta, a Feena – 

Floresta Estadual Navarro de Andrade, de quase mil alqueires. Não é de mata nativa, do 

eucalipto. O eucalipto veio da Austrália para o Brasil naquele próprio, por causa da 

Companhia Paulista, como matriz energética para as locomotivas, no início, e depois 

para uso dos dormentes. Ocorre que o Condephaat fez um traçado de proteção em volta 

daquela floresta, em que preocupa muito o desenvolvimento e o crescimento da minha 

cidade. 

Evidente que o senhor não precisa me responder nada agora, mas eu gostaria que 

o seu pessoal depois pudesse, com muito carinho, dar uma olhada, dar um tratamento no 

entorno que foi estabelecido e, se realmente existir algum empreendimento que tenha 

que ser feito para o desenvolvimento, para a criação de emprego e tal, da cidade, pode 

ser analisado caso a caso, mesmo existindo já esse estudo do Condephaat.  

Muito obrigado. 

 

O SR. MARCELO MATTOS ARAÚJO - Quero agradecer aos deputados pelas 

perguntas. Apesar de o deputado Chedid não estar presente, gostaria pelo menos de 

deixar registradas as respostas às perguntas, e solicitar, Sra. Presidente, depois, que ele 

pudesse recebê-las. 

O número de equipamentos, na verdade ele me perguntou o número de cidades 

atingidas por programas da Secretaria. O tipo de equipamento da área da Cultura que 

tem maior capilaridade, presença, no âmbito do estado de São Paulo, são as bibliotecas. 
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Temos, atualmente, segundo os registros do SisEB - Sistema Estadual de 

Bibliotecas Públicas do Estado de São Paulo -, a presença de bibliotecas em pelo menos 

639 municípios. E na medida em que todas elas estão conectadas ao nosso sistema 

estadual, poderia dizer que, enfim, nós temos uma presença de programas da Secretaria, 

ou de ações de programas da Secretaria, em praticamente todos os municípios, claro que 

com incidências bastante distintas, mas pelo menos a partir desse universo das 

bibliotecas com essa presença. 

Em relação ao percentual do orçamento executado, que o deputado também me 

indagou, nós estamos com um percentual bastante alto, e nossa expectativa é que 

cheguemos ao final do ano inclusive com 100% do orçamento liberado e executado, até 

porque as restrições orçamentárias foram significativas. É claro que nossa expectativa 

de que o que foi liberado está sendo integralmente executado. 

Enfim, fico muito satisfeito e agradeço a ele a apresentação, aqui a Assembleia, a 

entrega que ele nos fez agora dessa proposta do Código Estadual de Cultura. A 

Secretaria está também se debruçando inclusive como parte até das obrigações 

constitucionais do Estado, a partir da adesão ao Sistema Nacional de Cultura, em um 

projeto de lei a ser encaminhado, é claro, aqui à Assembleia, de criação do Sistema 

Estadual de Cultura, e acho que, portanto, vai ser um momento muito oportuno e 

necessário para justamente essa importante contribuição do deputado Chedid, nesse 

horizonte de aprimoramento da estrutura de Cultura no estado de São Paulo. 

Quero agradecer, deputado Engler, que é o nosso querido amigo, que sempre nos 

prestigia e apoia, enfim, tem sido um tradicional defensor da área da Cultura, com suas 

emendas. Eu queria justamente o orgulho que senti, que nós todos sentimos, apesar de 

todas as dificuldades com as realizações da área da Cultura, e que obviamente não são 

mérito da Secretaria da Cultura, mas são mérito da área da Cultura, porque elas são 

resultado de todos os artistas, criadores, produtores, que estão engajados nessas ações. 

Que esse orgulho possa justamente, ao contrário, nos fazer merecedores de cada vez 

mais apoio. 

Como eu mostrei em alguns momentos, por exemplo, em termos do Proac, a 

demanda que temos na área do Proac, tanto do Proac ICMS quanto do Proac Edital, é de 

pelo menos 10 a 15 vezes superior aos recursos orçamentários disponíveis que nós 

temos. 
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O SR. ALDO DEMARCHI – DEM - Vamos conversando, não é, secretário? 

 

O SR. MARCELO MATTOS ARAÚJO - Sei que conto com o senhor. Eu, 

realmente só para registrar, e fica, claro, e desde já, e o nosso convite o mais rápido que 

a sua agenda permitir, para conhecer algumas das nossas fábricas de Cultura, que 

realmente têm uma presença já, apesar de serem equipamentos recentes, de muito 

destaque no cenário não só artístico, cultural, mas mesmo social, da cidade de São 

Paulo. 

Quero agradecer também ao deputado Demarchi. Em relação ao Museu Paulista, o 

Museu do Ipiranga, o Museu Paulista é uma estrutura da Universidade de São Paulo, 

portanto é um museu que não está afeto a nossa Secretaria. Ele é, claro, estadual, mas 

sob responsabilidade da Universidade de São Paulo. Ele é, claro, um dos equipamentos 

mais emblemáticos do cenário museológico, não só paulista, mas nacional. Ele está 

fechado e as informações que tenho é que a universidade está justamente agora 

debruçada sobre o projeto de restauro, que é um projeto bastante complexo, porque é 

uma construção muito ampla, do final do século XIX, que está enfrentando problemas 

estruturais, e que inclusive necessita de intervenções que garantam toda uma 

acessibilidade plena e espaços mais adequados. Então, realmente, é um projeto bastante 

complexo, mas que é responsabilidade da Universidade de São Paulo. Posso até me 

comprometer a conseguir mais informações e depois ali transmitir. 

Em relação à floresta em Rio Claro, é claro que o Condephaat e a sua área técnica 

estão permanentemente abertos para as análises, caso a caso, de pedidos de intervenção 

ou de construção nas áreas envoltórias dos bens tombados. Existe sempre uma 

regulamentação que coloca as diretrizes para análise desses processos mas eles são 

realmente analisados caso a caso. Estamos também, é claro, em total disponibilidade 

para atender qualquer solicitação específica nesse sentido. 

Obrigado. 

 

A SRA. RITA PASSOS - PSD - Quero agradecer a sua presença, secretário, uma 

pessoa que sempre nos recebe muito bem na Secretaria. Temos um orgulho muito 

grande do seu trabalho. Sabemos que o senhor tem um conhecimento muito grande 

dentro de sua área, por isso vai bem a Secretaria, porque é colocada uma pessoa que tem 
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tudo a ver com a Pasta. Fico muito feliz e com grande segurança do senhor na Pasta, 

porque sei que o senhor faz o melhor. 

Apresentamos aqui emendas ao orçamento, através da comissão. Os membros da 

comissão assinaram, entendendo que desta forma nós podemos ter mais peso na hora de 

fazer que o relator aprove e o governador também aceite. 

Entendemos que a Cultura é muito importante. Ela resgata as pessoas que, muitas 

vezes, estão no erro. A Cultura é extremamente essencial na vida do cidadão, em todas 

as fases de idade. É muito importante, e nós sabemos que o senhor sabe fazer. 

Esperamos realmente que sejam aprovadas as nossas emendas, que dão um 

suporte maior, para que o senhor possa atender mais cidades, como o senhor falou na 

questão da biblioteca atinge praticamente quase todas as cidades. Outros projetos que o 

senhor tem, outros programas que o senhor tem atingem menos cidades. Então, nós 

queremos que, através desse orçamento, que desejamos que seja aumentado, o senhor 

possa atender mais cidades ainda, porque é de extrema necessidade que nossas cidades 

sejam atendidas por programas tão inteligentes e tão importantes como o senhor tem 

apresentado e feito. 

Muito obrigada, secretário, desculpe pelo tumulto. Realmente esta comissão ferve. 

Infelizmente temos pessoas que são agressivas, pessoas, para mim, grosseiras. Ele vai 

achar que ele é fino, mas para mim ele tem uma postura grosseira. Mas temos que 

enfrentar. Não tenho medo. Sou uma mulher que enfrenta. Sou corajosa e não vou me 

abaixar jamais, me curvar aos procedimentos que ele quer. Na verdade, ele quer, esse 

deputado, que seja feito do jeito que ele quer. Ele queria estar aqui na Presidência. 

Como ele não conseguiu, então ele fica afrontando o tempo todo. Deus sabe das coisas. 

Acho que se esse cidadão fosse o presidente desta comissão, eu tenho a certeza de que 

seria um caos. No mínimo, esta comissão precisa ter educação, educação ao falar com 

as pessoas, e também ter a paciência de ouvir as pessoas, gostando ou não do que a 

outra pessoa fala. 

Muitas vezes ouvimos o pronunciamento dos deputados aqui, e não concordamos, 

mas somos obrigados, temos que escutar. E ele não aceita escutar o que ele não quer 

escutar. 

Perdoe-me, fiquei muito incomodada realmente. Gostaria, na verdade, naquele 

momento, que aqueles projetos, aqueles requerimentos terminassem rapidamente, 
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porque vi que se não tivesse acontecido isso, estaríamos até agora discutindo o 

requerimento dele, porque ele sempre quer tumultuar.  

Eu estava incomodada em vê-lo aqui, secretário, esperando, com toda paciência e 

educação que o senhor tem. Perdoe-me por ter marcado justamente no dia. Achei que ia 

ser rápido, mas às vezes esquecemos que existem pessoas que gostam de tumultuar. 

Perdoe-me por esse momento. Numa outra oportunidade ouviremos o senhor sozinho, 

sem nenhuma pauta para discutirmos. E o senhor sempre é muito bem-vindo a esta 

Casa. Agradeço imensamente por sua postura, sua paciência e o seu trabalho. Que Deus 

abençoe muito o senhor. Que Deus o proteja muito, e que dê muito discernimento para 

continuar esse trabalho lindo que o senhor faz. 

Muito obrigada. 

 

O SR. MARCELO MATTOS ARAÚJO - Eu que tenho que agradecer pela 

condução, pelo apoio, e agradecer também principalmente as emendas apresentadas pela 

comissão, que serão contribuições fundamentais para o aprimoramento da Cultura em 

nosso Estado.  

Muito obrigado, deputada. 

 

* * * 

 

 


