
Registro da audiência pública com o Secretário de Educação 

 

Local: Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo 

Dia: 22 de junho de 2011 

Horário: das 14h às 18h 

 

No dia 22 de junho de 2011, representantes do “Grupo Educação nas Prisões” participaram da 

audiência pública com o Secretário de Educação do Estado de São Paulo, Herman Voorwald, e 

com a Comissão de Educação e Cultura da Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo. 

Estavam presentes Rodolfo Valente da Pastoral Carcerária, Paulo Malvezzi do IPDH, duas 

representantes da Ação Educativa – Claudia Bandeira e Bruna Gisi – e Fernando Ponçano da 

Defensoria Pública do Estado de São Paulo. 

Em função da tramitação dos Projetos de Lei Complementar referentes ao plano de carreira e 

ao reajuste salarial do Quadro do Magistério e do Quadro de Apoio Escolar da Secretaria da 

Educação, diversas entidades do magistério (APEOESP, CPP, APASE, APAMPESP) estavam 

presentes na audiência. 

Assim, no início o Presidente da Comissão de Educação e Cultura, Deputado Simão Pedro, 

anunciou uma audiência pública a ser realizada na semana seguinte com o Secretário da 

Educação para discutir exclusivamente esses dois PLCs. 

Em seguida, o Secretário iniciou a apresentação dos Programas da Secretaria da Educação. 

Falou sobre os dados da educação em São Paulo e ressaltou a boa posição do estado com 

relação às médias nacionais (taxa de escolarização, analfabetismo etc). Durante a exposição 

dos programas e do planejamento das ações da Secretaria, não foi feita nenhuma menção à 

Educação de Jovens e Adultos ou à Educação nas prisões. 

Após a exposição do Secretário, a comissão combinou que no debate as perguntas dos 

deputados e as perguntas da plateia seriam intercaladas. Como Rodolfo e Paulo fizeram uma 

articulação com o deputado Simão Pedro, sua assessora organizou a inscrição e garantiu que 

fossemos os primeiros a perguntar. 

Conforme combinado entre os representantes do nosso grupo, Claudia, da Ação Educativa, 

ficou responsável por fazer a pergunta ao Secretário. Na sua fala, apresentou as entidades que 

compõem o grupo, reconheceu o esforço do Governo na criação do GT para agilizar a 

implementação das Diretrizes no Estado, lamentou a não participação da sociedade civil no GT, 

enfatizou a atuação tímida da Secretaria de Educação na política e falou sobre o ofício 

encaminhado pelo grupo no dia anterior solicitando uma audiência com o Secretário.  

Vale comentar que antes dessa fala, Rodolfo e Paulo entregaram uma cópia do ofício ao 

assessor do Secretário de Educação presente na audiência. 



Na resposta, Herman Voorwald não comentou nenhum dos pontos levantados na fala da 

Cláudia, somente relatou que ainda não tinha tido acesso ao ofício, mas comprometeu-se 

publicamente em nos receber. Comentou que convidaria os membros do Grupo de Trabalho 

do Governo – responsável pela elaboração da proposta de educação nas prisões no Estado de 

São Paulo – a participarem da reunião para torna-la “mais produtiva”.   

Sobre a Educação de Jovens e Adultos, a Deputada Rita Passos comentou a importância da EJA 

e a queda das matrículas nessa modalidade. Na resposta o Secretário concordou que se trata 

de questão importante e se limitou a mencionar que um de seus assessores cuida 

pessoalmente da EJA.  

Importante destacar que não havia representação do Fórum EJA na audiência.  

 

  


