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A Educação vive sob constantes ataques, a 
cada momento um novo projeto de lei, de-
creto ou ideia do prefeito busca privatizar 
ou sucatear ainda mais a educação. 

Dificilmente vemos medidas ou ações 
para a valorização do profissional de Edu-
cação, melhoria dos equipamentos públi-
cos e integração da comunidade escolar 
com a vida da unidade. O contrário, porém, 
vimos e vemos acontecer reiteradas vezes. 

É hora de fortalecermos a luta em defesa 
da educação. É hora de nos empenharmos 
para que a escola pública e seus profissio-
nais sejam valorizados e respeitados. 

Por isso eu me somo a essa corrente que 
pede uma escola pública, gratuita, laica e 
de qualidade!

Na defesa de uma  
educação pública, gratuita, 
laica e de qualidade.
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Você já parou para pensar que a escola 
é o equipamento público, juntamente 

com as UBSs, que está presente em toda 
a cidade? Da periferia ao centro, de les-
te a oeste, de norte a sul, as escolas são 
a presença do Estado na cidade. E aqui 
não estamos falando apenas do prédio, 
o espaço físico é a forma visível de uma 
construção que é muito maior e envolve 
a emancipação, valorização e respeito a 
dignidade das pessoas.

É nas escolas públicas que aprendemos 
a viver em comunidade. Nela entendemos 
qual nosso papel, da nossa família e de 
nossos vizinhos. Onde zelamos para que o 
serviço público seja prestado sempre com 
mais eficiência e qualidade. 

Educação é direito de todos e ferramenta 
para uma sociedade mais justa

Tá vendo aquela 
escola, eu estudei ali!



É na escola pública onde percebemos a 
importância dos servidores públicos, pro-
fissionais da Educação que se dedicam na 
construção e fortalecimento de um serviço 
que seja pra todas e todos.

Há quem queira destruir e privatizar a 
escola pública, fazer desse espaço um 
depósito de crianças, jovens e adoles-
centes. Essas pessoas enxergam a cida-
de e os serviços públicos como negócios. 
É nosso papel fazer o enfrentamento ne-
cessário e dizer que defendemos uma 
escola pública, gratuita, laica e de quali-
dade para todas e todos. 



Sou servidor público municipal e sei 
das dificuldades que os servidores en-

frentam na execução de suas tarefas. Só 
existe serviço público de qualidade com 
servidor público valorizado e bem remu-
nerado. Meu mandato sempre está aberto 

Sem servidores não  
há serviço público

A valorização dos servidores da Educação 
é um importante passo para que a escola 
pública continue de qualidade



aos diversos sindicatos e associações que 
tratam dos temas relacionados aos servi-
dores, juntos já apresentamos diversos PLs 
de valorização da categoria. Durante a gre-
ve na votação do Sampaprev, lutei ao lado 
dos servidores contra esse grande ataque.

Na visita que fiz as escolas, tive a oportu-
nidade de dialogar e conhecer a realidade 
de diversos trabalhadores que dão a vida 
pela Educação. Já pensou o que seria das 
escolas públicas sem os profissionais de 
Educação? Profissionais que se dedicam 
em prestar um serviço de qualidade, mui-
tas vezes sem equipamentos e materiais 
adequados, tirando do próprio bolso para 
comprar insumos de uso diário. 

Eu me orgulho de ser professor. Me or-
gulho mais ainda de lutar ao lado dos 
profissionais da educação – professores, 
quadro de apoio, coordenadores pedagó-
gicos, diretores, supervisores e assisten-
tes de diretor – na defesa da escola públi-
ca e da Educação. 



Com a equipe de Educação do meu 
mandato realizamos a #caravanadae-

ducação, um momento de visita as esco-
las, escuta dos servidores e fiscalização da 
situação dos equipamentos públicos. Já vi-
sitamos mais de 300 escolas em toda rede.

São EMEFs, EMEIs, CEIs, CEUs, EMEB, 
CIEJA, EMEFEMs e Diretorias Regionais 
de Educação onde escutamos os servi-
dores e procuramos resolver demandas 
e situações como melhorias no entorno, 
asfaltamento e sinalização viária. É assim 
que a gente transforma São Paulo: com 
dedicação, trabalho, diálogo, transparên-
cia e muita luta.

Em 2019, a #caravanadaeducação pre-
parou um relatório sobre a situação de 

A #caravanadaeducação é um importante 
espaço de defesa dos servidores da 
Educação dentro da Câmara Municipal

O mandato da educação 



algumas escolas na cidade. O documen-
to foi protocolado na secretária de Edu-
cação, porém não houve respostas, mas 
durante audiência pública entreguei o do-
cumento com as diversas demandas dire-
tamente ao Secretário, que ignorou. 

Durante a pandemia, a #caravanadaedu-
cação tem sido um instrumento ativo em 
defesa dos profissionais da Educação, da 
comunidade escolar e dos alunos. Quan-
do o Secretário disse que reabriria as es-
colas, a equipe fez um ato na frente da 
secretaria pedindo que Bruno Caetano 
agisse com responsabilidade e respeitas-
se a vida e as recomendações da OMS. 



Em 2015 fui escolhido relator do Plano 
Municipal de Educação (PME). Dias de 

muita luta e trabalho. Audiências públicas 
e reuniões com sindicatos e várias orga-
nizações da sociedade civil. Ao terminar 
o relatório, tive a certeza que, apesar de 
ser meu primeiro mandato, entreguei 
para a sociedade paulistana um projeto 
avançado que trazia muitas melhorias 
para a Educação. 

Ao final de todo o processo, o PME aca-
bou sofrendo alguns desmontes. A dis-
cussão de gênero foi excluída, o poder 
executivo municipal não se comprometeu 
em ampliar o investimento na educação, 
reduzir o número de alunos por turma, 

A construção do PME foi marcada por 
muita luta e desafios. infelizmente a 
pressão dos conservadores retirou as 
propostas mais avançadas do plano

Um Plano com avanços 
para a categoria



além de não por nenhuma trava e conti-
nuar ampliando o atendimento da educa-
ção infantil pela rede conveniada, abrindo 
mão da sua obrigação.

Mesmo assim, ainda consegui colocar 
avanços e prever medidas a longo prazo 
que melhorariam a Educação no municí-
pio. Obviamente, naquele momento, faltou 
vontade política e interesse dos demais ve-
readores para que pudéssemos avançar na 
luta pela melhoria da Educação municipal. 



Umas das frentes da luta pela Educação é 
a elaboração de Projetos de Leis (PLs) que 
buscam trazer para a Câmara Municipal o 
debate de algumas lutas da categoria da 
Educação. Dos muitos projetos destaco al-
guns dos PLs que criei junto com a rede. 

516/2015 - Propõe a retomada dos CEIS in-
diretos para a Rede Direta; 

313/2019 - Estimula os profissionais de Edu-
cação a permanecerem na mesma unidade 
como mais uma possibilidade de evolução 
funcional. Também objetiva que os educa-
dores lotem-se em unidades em áreas com 
baixo IDH; 

No parlamento é importante buscar a 
elaboração de medidas que façam frente 
a tentativa de privatização da Educação

Fazer leis que  
mudem, de fato, a  
vida das pessoas



234/2019 - Garante a Inclusão ao permitir 
que pais de alunos imigrantes componham 
os conselhos de escola;

208/2019 - Propõe a jornada de 30h aos 
servidores do Quadro de Apoio Escolar; 

285/2018 - Inclui no calendário municipal 
no 08 de março, a Semana de Mobilização e 
Conscientização dos Alunos do Ensino Fun-
damental sobre a importância da Lei Maria 
da Penha;

161/2019 - Assegura às pessoas com defi-
ciência auditiva o direito a atendimento por 
tradutor ou intérprete de LIBRAS nos órgãos 
e entidades da administração pública direta, 
indireta e fundacional, e nas empresas con-
cessionárias de serviços públicos.



A política do jeito que está não dá conta 
de melhorar nossas vidas. Enquanto go-
vernantes incompetentes fazem esquemas 
com empresas de transporte, privatizam a 
educação e fecham postos de saúde, nós 
assistimos o naufrágio da nossa cidade 
em meio ao caos dos serviços públicos. A 
culpa pode ser deles, mas a solução está 
em nossas mãos. Se não fizermos nada, 
o poder do dinheiro vai corromper a for-
ça transformadora do poder popular e da 
educação. Precisamos nos organizar e a 
hora de reagir é agora.





Nasci na Zona Leste, militei na Pastoral de Fé 
e Compromisso Social na juventude. Atuei 
nos movimentos sociais das regiões de Sa-
popemba e Vila Prudente, já fui categoria 
“O” no estado, sou professor de matemática 
da rede municipal e me tornei, em 2012, o 
primeiro vereador eleito pelo PSOL em São 
Paulo. Acredito e defendo que a política não 
pode mais ser o espaço dos poderosos re-
presentarem a si mesmos, mas do povo re-
presentar o povo.

No meu primeiro mandato, fui protagonista 
de momentos importantes para a transpa-
rência da Câmara, quando, por exemplo, em 
2016, no apagar das luzes do ano, os verea-
dores colocaram um aumento de salário para 
ser votado. Compreendendo todas as regras 
que permeiam o aumento do salário dos ve-
readores, defendi que em um momento de 
austeridade e crise os membros do legisla-

MEU NOME É TONINHO



tivo municipal estariam em total desacordo 
com os problemas sociais se e aprovassem 
um aumento dos seus próprios salários. Pedi 
votação nominal, para que assim ficasse re-
gistrado como votou cada vereador, e, obvia-
mente, votei contra. 
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