
Diário Ofi cial Poder Legislativosábado, 26 de setembro de 2020                                                                                                                                       São Paulo, 130 (179) –  3 

ATIVIDADE PARLAMENTAR

As matérias da seção Atividade Parlamentar são de inteira responsabilidade dos parlamentares e de suas assessorias de imprensa.
São devidamente assinadas e não refletem, necessariamente, a opinião institucional da Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo.

DA ASSESSORIA DO DEPUTADO CARLOS GIANNAZI

A consolidação do Custo Aluno-Qualidade (CAQ) - 
mecanismo que quantifi ca o investimento necessário para 
que o Brasil se aproxime dos países com educação mais 
avançada - foi uma das conquistas obtidas pela Emenda 
108/2020, que tornou o Fundeb permanente. Agora, Lisete 
Arelaro, professora da Faculdade de Educação da USP, 
propõe explicitar cada vez mais a relação entre qualidade 
e número reduzido de alunos por sala.

Em live com parlamentares do PSOL Carlos Giannazi 
(deputado estadual) e Celso Giannazi (vereador), em 22/9, 
Lisete recordou que, em 1987, o Fórum Nacional em Defesa 
da Escola Pública já apontava aos deputados constituintes 
que a superlotação das salas era um limitador da qualidade.

Também citou que, 10 anos depois, o então presidente 
dos EUA, Bill Clinton, reconheceu ser essa a causa da crise 
do ensino naquele país, passando a adotar o limite de 18 
alunos por docente. 

 Amanda Marchioreto falou da frustração que, enquanto 
professora, sente quando não consegue acompanhar o 
desenvolvimento de todos os estudantes. Por isso ela 
comemorou a aprovação, na Câmara Municipal, em 
primeiro turno,  o projeto de Celso Giannazi que limita o 
número de alunos em salas com alunos especiais. A norma 
é análoga à Lei 15.830, que Carlos Giannazi conseguiu 
aprovar na Alesp em 2015.

Também participou da live Maria Dias, mãe de aluno, 
que apontou a superlotação como fator que impossibilita 
a volta às aulas antes da vacina.

DA ASSESSORIA DO DEPUTADO EDMIR CHEDID

Os recursos destinados pelo governo estadual às 
estâncias e aos Municípios de Interesse Turístico (MITs) 
nos oito primeiros meses de 2020 ultrapassaram R$ 129 
milhões. No total, esses investimentos garantiram obras 
e serviços de infraestrutura em mais de 150 municípios, 
por meio do DadeTUR, da Secretaria de Turismo.

De acordo com o deputado Edmir Chedid, que 
representa na Assembleia Legislativa as estâncias e os 
MITs, o valor é 28,7% superior ao destinado no mesmo 
período do ano passado. “Em 2019, o governo estadual 
repassou R$ 100,9 milhões nos primeiros oito meses. Com 
o montante liberado em 2020, os municípios puderam 
ampliar suas atividades nesse setor”, complementou.

O parlamentar af irmou que os invest imentos 
estaduais fazem com que as administrações públicas 
municipais fiquem mais bem preparadas ao retorno 
dos viajantes. “A maioria das 70 estâncias e dos 140 
Municípios de Interesse Turístico está preparada 
para receber os turistas e voltar a gerar emprego e 
renda à comunidade. E isso não seria possível sem 

o apoio efetivo do governo estadual”, comentou.
Na ocasião, lembrou que nenhum outro Estado conta 

com essa variedade na oferta turística e um sistema 
de fomento consolidado. “Os repasses do governo, que 
são aprovados pela Alesp, ajudam na manutenção das 
atividades econômicas e na preservação dos empregos 
em todas as regiões. Com isso, os destinos fi cam melhores 
e mais atraentes para bem receber nossos visitantes”, 
concluiu Edmir Chedid.

Edmir Chedid
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Investimentos do governo estadual no Turismo 
garantem obras e serviços de infraestrutura

Avanços para pessoas 
com defi ciência 

DA ASSESSORIA DA DEPUTADA ADRIANA BORGO

O mês de setembro é marcado por uma data especial - 
21/9 - Dia Nacional de Luta das Pessoas com Defi ciência. 
Uma das mais importantes bandeiras do mandato da 
deputada Adriana Borgo.

A parlamentar tem atuado na defesa dessa pauta e já 
apresentou dois projetos de lei sobre o tema: o PL 719/2019, 
que garante horário especial de trabalho para o servidor 
público com necessidades especiais ou que tenha familiares e 
dependentes nessa condição. O intuito do projeto é viabilizar 
os tratamentos médicos e outros recursos terapêuticos, que 
muitas vezes são disponíveis em horário comercial.

Outro projeto é o PL 1.172/2019, que versa sobre a isenção 
de pedágio para pessoas com necessidades especiais, projeto 
que se justifi ca pela necessidade de mobilidade dessas 
pessoas para busca de tratamentos, que muitas vezes estão 
disponíveis em outros municípios.

Um avanço importante do mandato foi a conquista 
do Naecap - Núcleo de Atenção Especial à Criança e 
Adolescente de Pedreira Antony Borgo, na cidade de 
Pedreira, cuja instalação foi possível graças ao recurso 
encaminhado através de emenda parlamentar.

“Sou mãe adotiva de uma jovem especial e também avó 
de uma criança, que hoje não está mais entre nós, mas que 
abriu meus olhos e meu coração para a realidade de muitas 
famílias, que enfrentam batalhas diárias por inclusão, 
dignidade e qualidade de vida para seus filhos com 
necessidades especiais, que muitas vezes são ignorados 
pelo Poder Público.” explicou a deputada.

Adriana Borgo
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Superlotação de salas limita qualidade 
do ensino e pode potencializar contágio
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