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AUDIOTEXT SERVIÇOS E CIA. LTDA. - ME 

 

COMISSÃO DE EDUCAÇÃO E CULTURA 

02.05.2017 

 

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

declaro aberta a reunião especial de eleição do presidente e do vice-presidente da 

Comissão de Educação e Cultura para o segundo biênio da 18ª Legislatura. Registro a 

presença dos nobres deputados Welson Gasparini; Beth Sahão; Luiz Turco; Rodrigo 

Morais; Adilson Rossi; Gilmaci Santos; Rita Passos; Leci Brandão; e Carlos Giannazi, 

que acaba de chegar.  

Pergunto aos membros deste... 

 

O SR. - Pela ordem, Sra. Presidente. 

 

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

 

O SR. - Eu queria pedir, de repente, a suspensão dos nossos trabalhos por uns 

cinco minutos, porque eu estou chegando para essa comissão sem ter a menor ideia de 

quem são os candidatos a presidente e vice-presidente. Queria saber se existe candidato, 

porque até agora pelo menos este deputado não foi procurado por ninguém. 

 

A SRA. PRESIDENTE - RITA PASSOS - PSD -É o que eu vou perguntar 

agora, Sr. Deputado. 

 

O SR. - Mas até mesmo para discutirmos a respeito. Porque mesmo apresentando 

somente agora os candidatos, fica difícil para votarmos nos candidatos à presidência 

desta comissão tão importante. Então eu gostaria que, se fosse possível, havendo 

acordo, que houvesse uma suspensão de cinco minutos para que possamos discutir, 

conhecer e saber quais são os planos de trabalho desse candidato, porque fica difícil 

votarmos assim, chegar aqui para essa comissão sem ter menor ideia de quem vamos 

estar votando. Então gostaria, se fosse possível, que nós pudéssemos suspender por uns 

cinco minutos para discutir a respeito. 
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O SR. - Pela ordem, presidente. 

 

A SRA. PRESIDENTE - RITA PASSOS - PSD -Vamos suspender então, por 

cinco minutos, para que V. Exas. se entendam. Depois, logo após, eu já vou fazer a 

pergunta se existe registro de alguns indicados.  

 

* * * 

 

- É suspensa a sessão. 

 

* * * 

 

A SRA. PRESIDENTE - RITA PASSOS - PSD - Reabrindo nossos trabalhos. 

Pergunto aos membros deste Colegiado se há indicação de algum nome para o cargo de 

presidente da Comissão. 

 

O SR. LUIZ TURCO - PT - Pela ordem, Sra. Presidente. 

 

A SRA. PRESIDENTE - RITA PASSOS - PSD - Pela ordem, deputado Luiz 

Turco. 

 

O SR. LUIZ TURCO - PT - Gostaria de indicar a deputada Beth Sahão para a 

presidência desta Comissão. 

 

A SRA. PRESIDENTE - RITA PASSOS - PSD - Mais alguém tem algum nome 

para indicar?  

 

A SRA. BETH SAHÃO - PT - Pela ordem, Sra. Presidente. 

 

A SRA. PRESIDENTE - RITA PASSOS - PSD - Pela ordem, deputada Beth 

Sahão. 
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A SRA. BETH SAHÃO - PT - Caso não haja mais nenhum nome a ser indicado, 

peço aos nobres deputados Adilson; Gilmaci; Gasparini; Morais; Cezinha, que está aqui 

acompanhando; Giannazi; Leci Brandão; Luiz Turco e a Sra. Presidente Rita Passos 

para que, caso haja um acordo - e parece que há - me coloco à disposição dos senhores e 

senhoras para assumir.  

Peço nesse momento o voto de todos, pedindo as escusas no sentido de não 

termos conversado um pouco mais profundamente ao longo das últimas semanas, em 

virtude até de uma certa falta de harmonia às vezes entre a Comissão de Educação e a 

Comissão de Transportes, porque as duas estavam caminhando juntas no sentido de 

estabelecer um acordo para ambas. Por isso houve essa pequena desarmonia nas 

conversas, mas acredito que agora, após pedirmos uma suspensão, conversamos com o 

deputado Gilmaci, sobretudo, os deputados Adilson, Gasparini, Roberto e Rodrigo para 

que pudéssemos chegar a esse bom termo juntamente com os demais deputados desta 

Comissão. 

 

A SRA. PRESIDENTE - RITA PASSOS - PSD - Coloco em votação o nome da 

deputada Beth Sahão. Os Srs. Deputados que estiverem de acordo permaneçam como se 

encontram. (Pausa). Aprovado. Declaro eleita a presidente da Comissão de Educação e 

Cultura a Sra. Beth Sahão, a quem convido para assumir os trabalhos. 

 

* * * 

 

- Assume a Presidência a Sra. Beth Sahão. 

 

* * * 

 

A SRA. PRESIDENTE - BETH SAHÃO - PT - Primeiramente, antes de fazer o 

prosseguimento desta sessão de eleição dos candidatos a presidente e vice da Comissão 

de Educação e Cultura, agradecer a confiança depositada de todas as deputadas e 

deputados dessa Comissão e dizer que nós esperamos travar um trabalho bastante 

profícuo no sentido de colocar a educação desse estado no lugar que ela merece.  

Ou seja, já estamos observando há bastante tempo que a educação precisa cada 

vez mais, que essa Comissão precisa cada vez mais se aproximar da sociedade, 
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dialogando cada vez de forma mais estreita ampliando esse diálogo e levando em conta 

as questões que de fato afetam os interesses de estudantes, de educadores e todos os 

profissionais envolvidos na área da educação e da cultura. Tenho certeza de que nós 

juntos poderemos fazer um trabalho que nos unifique, mas ao mesmo tempo que possa 

chegar ao objetivo que nós estamos propondo.  

Quero também cumprimentar a deputada Rita Passos, que levou durante esses 

dois anos a presidência dessa Comissão, pelo trabalho executado. Agradece-la também 

pela indicação e por ter colocado meu nome em votação. Dizer para vocês todos que 

vamos trabalhar da forma mais unida possível; sempre pensando em melhorar a 

educação em nosso estado; sempre pensando em preencher as lacunas profundas que 

ainda existem; sempre pensando em promover uma educação cada vez mais inclusiva, 

onde o processo de aprendizagem possa realmente ser o mais efetivo possível em todas 

as camadas e segmentos da educação pública do Estado de São Paulo. 

Prosseguindo aqui, gostaria então de perguntar aos membros deste Colegiado se 

há indicação de algum nome para o cargo de vice-presidente dessa Comissão. 

 

O SR. - Pela ordem, Presidente.  

 

A SRA. PRESIDENTE - BETH SAHÃO - PT - Pois não? 

 

O SR. - Gostaria de indicar o nome do deputado Welson Gasparini.  

 

A SRA. PRESIDENTE - BETH SAHÃO - PT - Mais alguém gostaria de fazer 

alguma indicação à vice-presidência?  

 

A SRA. LECI BRANDÃO - PCdoB - Pela ordem, Sra. Presidente. Eu indico o 

nome do deputado - até por ele ser professor, uma pessoa ligada a educação - Carlos 

Giannazi. 

 

A SRA. PRESIDENTE - BETH SAHÃO - PT - Mais alguma indicação?  

 

O SR. WELSON GASPARINI - PSDB - Pela ordem, Presidente. 

 

A SRA. PRESIDENTE - BETH SAHÃO - PT - Pois não, deputado Gasparini? 



5 
 

 

O SR. WELSON GASPARINI - PSDB - Eu acho que a única dificuldade é: ou 

houve acordo ou não houve. Eu não sei de acordo. Aqui me disseram que já houve 

acordo, a conversa entre a situação e a oposição, para que fosse dada a presidência ao 

PT. Isso foi o que fiquei sabendo praticamente na porta. E os companheiros também 

acho que não estavam sabendo que houve um acordo. Houve acordo ou não houve? 

Qual é esse acordo? Quando disseram que houve acordo, nós todos estamos de acordo e 

resolvemos. Aliás, uma ótima escolha da senhora como presidente.  

 

A SRA. PRESIDENTE - BETH SAHÃO - PT - Muito obrigada. 

 

O SR. WELSON GASPARINI - PSDB - Da minha parte, abro mão, se for 

necessário, entre os companheiros para escolher o vice-presidente. Eu não participei das 

conversações, então não sei o que foi... Estou fazendo em confiança, tanto é que a 

deputada Beth Sahão recebeu imediatamente meu apoio. Mas se vai haver disputa, eu 

deixo aí com vocês e saio.  

 

O SR. CEZINHA DE MADUREIRA - DEM - Pela ordem, Presidente. 

 

A SRA. PRESIDENTE - BETH SAHÃO - PT - Pela ordem, deputado Cezinha 

de Madureira. 

 

O SR. CEZINHA DE MADUREIRA - DEM - Na medida em que nós 

estávamos fazendo a montagem das Comissões, junto à indicação do Presidente da 

Casa, deputado Cauê Macris, houve um acordo aqui e o deputado Alencar está ciente. A 

presidência dessa Comissão seria alguém indicado do PT, certo? 

 

A SRA. PRESIDENTE - BETH SAHÃO - PT - Exatamente. 

 

O SR. CEZINHA DE MADUREIRA - DEM - Na montagem de todas as outras 

Comissões isso contou com a vice-presidência do PSDB nessa Comissão. Inclusive, 

deputado Welson Gasparini, quero aqui - como vice-líder do Governo - me desculpar 

com V. Exa. porque eu havia imaginado que o deputado Massafera, como líder do 
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PSDB pudesse ter conversado com Vossas Excelências. Eu não estava ciente de que não 

havia havido essa comunicação. 

Mas aqui na liderança do PT e do PSDB, junto a Presidência da Casa foi 

combinado que a vice-presidência desta Comissão seria do PSDB, que no caso seria de 

Vossa Excelência. Peço aqui mil desculpas por eu não ter falado com o senhor, por ter 

esperado a liderança do PSDB ter comunicado. Mas fica aí meu pedido aos Srs. 

Deputados e Sras. Deputadas, com nenhuma objeção ao nome do deputado Carlos 

Giannazi, mesmo da Leci Brandão ou de qualquer outro deputado. É que foi feito um 

acordo.  

 

A SRA. LECI BRANDÃO - PCdoB - Pela ordem. Eu não sou candidata a nada, 

não. Não estou pretendendo nada. 

 

O SR. CEZINHA DE MADUREIRA - DEM - Eu sei que a senhora não é 

candidata, mas como estamos discutindo e a senhora questionou, eu citei o nome de V. 

Exa. porque nós começamos a falar sobre isso. 

 

A SRA. LECI BRANDÃO - PCdoB - Tudo bem.  

 

O SR. CEZINHA DE MADUREIRA - DEM - Como foi dito agora aqui na 

Comissão de Transportes, acordo é acordo; é para ser cumprido. Então eu clamo aqui 

aos deputados...  

 

A SRA. LECI BRANDÃO - PCdoB - Pela ordem, Sr. Deputado. Eu só queria 

saber o seguinte: essa questão de acordo tem que ser feito com todo mundo. Como 

ninguém me procurou, aliás, eu não sou procurada por muita gente às vezes aí, eu tenho 

observado isso na Casa. Eu comecei a me posicionar esse ano, porque sou tão deputada 

quanto os outros 93. Mas tem gente que não conversa comigo. 

 

O SR. CEZINHA DE MADUREIRA - DEM - A senhora tem toda a razão... 

 

O SR. CARLOS GIANNAZI - PSOL - Pela ordem. 

 

A SRA. RITA PASSOS - PSD - Pela ordem, Sra. Presidente. 
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A SRA. PRESIDENTE - BETH SAHÃO - PT - Pela ordem. 

 

O SR. CEZINHA DE MADUREIRA - DEM - Eu queria só que a senhora me 

mantesse a palavra ainda, por gentileza. 

 

A SRA. PRESIDENTE - BETH SAHÃO - PT - Pois não, deputado Cezinha? 

 

A SRA. LECI BRANDÃO - PCdoB - A senhora tem toda a razão, é legítimo, 

deputada Leci Brandão. Houve uma falha de comunicação entre as lideranças com 

relação aos acordos, mas eu queria clamar aos deputados, V. Exa., deputado líder do PT, 

que nos ajudasse aí para cumprir esse acordo. Muito obrigado, Sra. Presidente. 

 

O SR. CARLOS GIANNAZI - PSOL - Pela ordem. 

 

A SRA. PRESIDENTE - BETH SAHÃO - PT - Pela ordem, deputada Rita, 

depois deputado Giannazi. 

 

O SR. ALENCAR SANTANA BRAGA - PT - Eu também, pela ordem, Sra. 

Presidente. 

 

A SRA. RITA PASSOS - PSD - Presidenta, eu fico estarrecida de saber que 

naqueles cinco minutos de suspensão dos trabalhos não foi discutida também a questão 

do vice. Se foi conversado qual foi o acordo de presidência e vice-presidência, por que 

agora nós vamos entrar num impasse com relação a vice-presidência? Não estou 

conseguindo entender, infelizmente. Eu permaneci ali em cima, sentada na posição de 

presidente, e achei que tinham resolvido essa questão. 

Todos os deputados aqui presentes são dignos e capacitados para ocupar a 

presidência ou vice-presidência. Eu não fiz parte desse acordo, mas se houve um acordo 

temos que fazer cumprir. Se faz cumprir para presidente, tem que fazer cumprir para 

vice-presidente. Eu não participei desse acordo, mas se existe, para mim acho que para 

continuar o respeito dentro dessa Casa temos que acomodar essa situação. 
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A SRA. PRESIDENTE - BETH SAHÃO - PT - Ok. Pela ordem, deputado 

Giannazi. 

 

O SR. CARLOS GIANNAZI - PSOL - Olha, eu só queria fazer um registro. 

Assim como a deputada Leci Brandão não foi consultada, nós do PSOL também não 

fizemos nenhum acordo e não fomos consultados. Quero repudiar esses acordos ocultos 

que são feitos sem que haja minimamente um aviso ou consulta com os partidos da 

oposição, sobretudo o PCdoB e o PSOL. 

 

A SRA. PRESIDENTE - BETH SAHÃO - PT - Pela ordem, deputado Alencar 

Santana. 

 

O SR. ALENCAR SANTANA BRAGA - PT - Pela ordem, Presidente. 

Parabenizar a deputada Beth pela eleição e cumprimentar a ex-presidente que deixa a 

Comissão. Tenho certeza de que, pela importância do tema que mexe com a vida de 

todo mundo em São Paulo, essa Comissão terá muito trabalho pela frente. Que seus 

membros e a presidente Beth possam bem conduzi-los.  

Sobre as tratativas em relação à nossa bancada com a Presidência aqui na Casa, 

foi dentre elas a presidência da Comissão de Educação, assim como algumas vices de 

Direitos Humanos e Transportes que elegeram agora há pouco, Comissão de 

Infraestrutura teve a presidência, Comissão de Administração do Trabalho com 

presidência. Nós não entramos em detalhes sobre a vaga de cada um, isso não nos 

compete dizer que o partido A, B ou C vai ponderar. Eu estou percebendo hoje, e assim 

como algumas Comissões, parece que houve, de fato, uma desarticulação. Muita gente 

não estava avisada. 

Isso também não nos competia, fizemos a defesa daquilo que era de nossa 

bancada.  

 

O SR. - Você concede um aparte, deputado? 

 

O SR. ALENCAR SANTANA BRAGA - PT - Por favor. 

 

O SR. - O senhor está citando algo aqui até bastante importante, mas V. Exa. sabe 

de um acordo. 
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O SR. ALENCAR SANTANA BRAGA - PT – Não, não. Eu estou colocando 

ele. O acordo é a eleição da deputada Beth como presidente da Comissão, assim como 

citei outras Comissões. A posição de cada partido nas demais vagas eu não sei dizer. A 

presidência ia dizer daquilo que ela combinou de cada um, nessa Comissão, na outra 

Comissão falaram: “Olha, chegamos a esse entendimento”. Eu percebi aqui que havia 

uma desarticulação.  

De nossa parte, com todo respeito a história e militância... Primeiro a deputada 

Leci era vice e parece que a presidência também não trabalhou isso com ela. Acho que 

isso foi de fato, mas não é a melhor maneira. Nós não sabemos qual era o pleito do 

PCdoB com a candidatura da presidência, se era alguma Comissão. Nós não entramos 

nesse mérito, como não entramos no mérito do PRB e demais partidos. É isso que estou 

tentando esclarecer. Nós fizemos o pleito da presidência.  

Então nós vamos votar pelo cumprimento daquilo que nós tratamos com relação a 

composição da Mesa e as Comissões. Eu respeito muito o deputado Giannazi, não só a 

figura do deputado, mas toda a história e militância. Ele tem uma grande referência na 

educação, mas para nós de fato, tivemos o apoio à deputada Beth. Você viu que alguns 

aqui também não sabiam na hora, e da mesma maneira teve deputado aqui que me falou 

agora: “Tem espaço para conversar sobre a vice? Porque eu também não estou sabendo 

de quem é a vice”. Só para vocês saberem como a coisa não estava articulada. 

Eu falei: “Não somos nós que estamos”. Até gostaria de a nossa bancada ter o 

poder de escolher os presidentes e vices das outras Comissões, mas não tenho. Gostaria 

muito, Massafera, mas não tenho. Um dia chegaremos lá. Então, quero pedir desculpas, 

mas vamos votar naquilo que foi entendimento e nos garantiu a composição nas 

Comissões, dentre elas a presidência da Educação. Pedir mais uma vez desculpas ao 

deputado Giannazi.  

 

A SRA. PRESIDENTE - BETH SAHÃO - PT - Ok. A deputada Rita tinha 

solicitado antes, deputado Gilmaci.  

 

A SRA. RITA PASSOS - PSD - Presidenta, é o seguinte. Realmente houve uma 

falta de comunicação e eu percebo que não só nessa Comissão, mas em outras também. 

Muita falta de entendimento e esclarecimentos. Os líderes conversam, ajustam e 

esquecem de avisar os deputados e suas bancadas. Mas da mesma maneira, como o 
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deputado Alencar acabou de dizer, que o pessoal não sabia do vosso nome, mas que por 

entendimento e na confiança da palavra dele, de que foi acordado que a presidência 

seria para o PT, e todos então aceitaram votar no PT... Aceitando a fala do deputado 

Alencar, eu gostaria de saber do deputado Carlos Giannazi se houve algum acordo de 

que fosse vosso nome. 

 

O SR. CARLOS GIANNAZI - PSOL - Meu nome? 

 

A SRA. RITA PASSOS - PSD - É, teve algum acordo em liderança de que seria 

o nome do senhor? 

 

O SR. CARLOS GIANNAZI - PSOL - Não, eu não participei de nenhum 

acordo, não fui consultado. 

 

A SRA. RITA PASSOS - PSD – Então, da mesma maneira que aconteceu com o 

PT, está acontecendo com a vice que seria - pelo o que as pessoas estão falando aqui - 

do PSDB. Olha, nem sou eu a candidata, mas para agilizar a situação aqui isso deve dar 

prosseguimento para que possamos continuar nossos trabalhos. Eu entendo que se não 

houve um acordo do nome do Carlos Giannazi e houve um rumor de que seria do 

PSDB, acho que temos que seguir nessa linha, para que possamos concluir.  

 

O SR. - A senhora me concede um aparte? Pela ordem, Sra. Presidente. 

 

A SRA. PRESIDENTE - BETH SAHÃO - PT - Não, tem o deputado Gilmaci. 

Eu queria, antes de passar a palavra aos deputados, também saudar e registrar a presença 

do deputado Massafera, líder do PSDB aqui na Casa.  

 

O SR. GILMACI SANTOS - PRB - Sra. Presidente, eu concordo com o 

deputado Alencar que o acordo tem que ser cumprido nessa Casa. Estamos aqui para 

cumprir esse acordo. O que só não consegui entender foi meu questionamento aqui logo 

no início dessa sessão. É o seguinte: nós chegamos aqui, todos os deputados 

praticamente, a não ser a Bancada do PT, sabendo que iria votar. Nós temos aqui a 

indicação do PSDB para o deputado Gasparini, que também não sabia que era ele o 

indicado para ser vice.  
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Realmente isso aqui é uma confusão, não sei se foi da Presidência, da liderança do 

Governo que não avisou sua bancada, sua base... Mas realmente ficou algo estranho 

aqui. Realmente, Alencar, estamos aqui para cumprir acordo, mas chegamos aqui, Leci, 

com todo o respeito... Aquele dito popular, chegamos aqui no início da Comissão 

praticamente num samba do crioulo doido. Ninguém sabia o que estava fazendo. Então, 

só para registrar isso, estamos aqui para cumprir acordo sim, mas a liderança do PSDB 

devia avisar o seu membro que ele está sendo indicado para ser vice. Tem até o ponto de 

ele estar abrindo mão para a candidatura do deputado Carlos Giannazi.  

 

O SR. CEZINHA DE MADUREIRA - DEM - Pela ordem, Sra. Presidente. 

 

A SRA. PRESIDENTE - BETH SAHÃO - PT - Pela ordem, deputado Cezinha 

e depois o deputado Massafera. 

 

O SR. CEZINHA DE MADUREIRA - DEM - Só sobre a fala da deputada Rita 

Passos, não existiu nenhum rumor, deputada. Houve realmente uma falha, falta de 

comunicação. A Bancada do PT sabia, através do seu líder, que a vice-presidência seria 

do PSDB; isso foi acordado. Eu cheguei aqui e avisei que o acordo era de o PSDB ser o 

vice, então não existiu nenhum rumor. Eu cheguei a tempo de avisá-los que o acordo foi 

do PSDB. Muito obrigado. 

 

A SRA. PRESIDENTE - BETH SAHÃO - PT - Pela ordem, deputado 

Massafera. 

 

O SR. ROBERTO MASSAFERA - PSDB - Pela ordem, Presidente. Realmente 

houve uma falha de comunicação, porque o deputado Roberto Engler, indicado para 

essa Comissão, pediu demissão semana passada e saiu em licença. Nós estamos 

indicando o deputado Marco Vinholi para a vaga do Engler nessa Comissão. O PSDB, 

cumprindo o acordo apalavrado que elegeu a presidente desta Comissão, Beth Sahão, 

estamos indicando como nosso candidato a vice-presidente o deputado Welson 

Gasparini. 

 

A SRA. PRESIDENTE - BETH SAHÃO - PT - Vamos fazer o seguinte: vou 

pedir a suspensão de dois minutos dos nossos trabalhos para vermos se conseguimos 
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chegar... Só para ver se encerramos esse capítulo ainda nesta tarde, para não termos que 

jogar isso para depois. Um minutinho, Cezinha.  

Deputado Massafera, me informa aqui a secretaria da Comissão que a indicação 

do deputado Marco Vinholi, feita pelo PSDB, para ele ter direito a voto teria que ser 

publicado no “Diário Oficial”. Tem que haver a renúncia do deputado Engler e a 

posterior publicação dele. Enquanto isso, não é possível a votação, segundo nosso 

próprio regimento.  

 

O SR. ROBERTO MASSAFERA - PSDB - Eu vim apenas comunicar que ele 

está sendo indicado para a vaga do Engler, e sobre a questão burocrática do “Diário 

Oficial”, não vejo problema.  

 

A SRA. PRESIDENTE - BETH SAHÃO - PT - Não, é que para que não haja... 

Como já estamos num momento de... Deputado Gasparini. 

 

O SR. WELSON GASPARINI - A minha pergunta é a seguinte: há um acordo; 

como nós todos votamos num nome só para presidente, eu consulto se agora depois de 

todas as explicações que foram dadas, se vamos realmente... 

 

A SRA. PRESIDENTE - BETH SAHÃO - PT - Deputado Gasparini, nós 

pedimos a suspensão por dois minutos. Ainda não reabrimos. Um minutinho só, já 

vamos reabrir e V. Exa. pode ter direito à palavra. Um minuto, por favor. 

 

* * * 

 

- É suspensa a sessão. 

 

* * * 

 

A SRA. PRESIDENTE - BETH SAHÃO - PT - Vamos retomar os trabalhos 

então. Retomando nossos trabalhos e perguntando aos Srs. Deputados... Antes disso 

registrar a presença dos deputados Fernando Cury e Marco Vinholi. Pergunto aos Srs. 

Deputados se serão mantidas as duas candidaturas a vice-presidente desta Comissão; 
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deputado Carlos Giannazi e deputado Welson Gasparini. Mantidas, deputado Gasparini? 

Mantida sua candidatura como vice? Então eu coloco em votação.  

 

O SR. CARLOS GIANNAZI - PSOL - Pela ordem. Então são duas candidaturas 

a vice, não é? Uma da base do governo, do PSDB e uma da oposição, do PSOL?  

 

A SRA. PRESIDENTE - BETH SAHÃO - PT - Sim. Nós vamos colocar 

votação nominal, já que não temos acordo e temos duas candidaturas. Como vota, 

deputado Rodrigo Morais? 

 

O SR. RODRIGO MORAIS - PPS - Com todo respeito ao deputado Giannazi, 

voto no Gasparini.  

 

A SRA. PRESIDENTE - BETH SAHÃO - PT - Como vota, deputado Welson 

Gasparini? 

 

O SR. WELSON GASPARINI - PSDB - Com respeito ao deputado, mas voto 

no Gasparini. 

 

A SRA. PRESIDENTE - BETH SAHÃO - PT - Como vota o deputado Gilmaci 

Santos? 

 

O SR. GILMACI SANTOS - PRB - Sra. Presidente, vamos cumprir o acordo. 

Nós votamos no Gasparini. 

 

A SRA. PRESIDENTE - BETH SAHÃO - PT - Gasparini três votos. Como 

vota, deputada Rita Passos? 

 

A SRA. RITA PASSOS - PSD - Também cumprindo o acordo que foi 

comunicado ainda hoje, de presidente e vice-presidente, voto para vice no Welson 

Gasparini. 

 

A SRA. PRESIDENTE - BETH SAHÃO - PT - Como vota o deputado Adilson 

Rossi? 
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O SR. ADILSON ROSSI - PSB - Minha nobre presidente, cumprindo o acordo 

que foi feito e dei meu voto de confiança à V. Exa. para presidir esta Comissão e o farei 

com muita alegria, até porque fui eu que indiquei seu nome. Nobre deputado Welson 

Gasparini. 

 

A SRA. PRESIDENTE - BETH SAHÃO - PT - Welson Gasparini. Como vota, 

deputado Fernando Cury? 

 

O SR. FERNANDO CURY - PPS - Presidente, meu voto é para o deputado 

Welson Gasparini. 

 

A SRA. PRESIDENTE - BETH SAHÃO - PT - Como vota o deputado Luiz 

Turco? 

 

O SR. LUIZ TURCO - PT - Também gostaria aqui de pedir desculpas ao nosso 

companheiro e votar na orientação da liderança do PT: deputado Gasparini. 

 

A SRA. PRESIDENTE - BETH SAHÃO - PT - Como vota a deputada Leci 

Brandão? 

 

A SRA. LECI BRANDÃO - PCdoB – Eu, como sou líder de mim mesma e 

ninguém conversou... Acordo para presidente, mesmo que V. Exa. não tivesse seu nome 

indicado, acordo, eu votaria em V. Exa. até porque tem meu respeito, é uma pessoa que 

em termos de ideais são exatamente iguais aos meus. Mas ninguém acordou comigo 

vice-presidência, entendeu? O deputado Welson Gasparini sabe que tenho muito 

respeito por ele, uma pessoa que inclusive já teve a oportunidade de me elogiar dentro 

do Plenário.  

Mas vou votar no deputado Carlos Giannazi, porque nós não mudamos de 

posição; ele é um deputado do PSOL. O PCdoB nem está nessa história partidária aqui, 

o problema não é esse. É bom de vez em quando mostrarmos que as pessoas têm que 

conversar um pouco conosco. Eu adoro um diálogo, também sei dialogar e sei falar 

direitinho. Não é o samba do crioulo doido, pode ser do branco doido também. Mas 

voto no deputado Carlos Giannazi.  
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A SRA. PRESIDENTE - BETH SAHÃO - PT - Como vota o deputado Carlos 

Giannazi?  

 

O SR. CARLOS GIANNAZI - PSOL - Eu voto em nossa candidatura, que é de 

oposição à base do governo, e sobretudo ao PSDB aqui na Assembleia Legislativa.  

 

A SRA. PRESIDENTE - BETH SAHÃO - PT - Ok deputado Carlos Giannazi. 

Esta Presidência, acompanhando orientação do PT e em respeito e grande admiração ao 

deputado Carlos Giannazi, um lutador dentro desta Casa, sobretudo pela área da 

educação, mas respeitando a decisão partidária, voto no deputado Welson Gasparini. 

Então, agora vamos computar os votos. Peço a essa secretária. Foram quantos 

votos para o deputado Gasparini? Oito votos para o deputado Gasparini e dois para o 

deputado Giannazi. Portanto, declaro eleito vice-presidente da Comissão de Educação e 

Cultura o deputado Welson Gasparini, a quem convido também para assumir os 

trabalhos como vice-presidente, por oito votos a dois. 

 

O SR. CARLOS GIANNAZI - PSOL - Pela ordem, Sra. Presidente. 

 

A SRA. PRESIDENTE - BETH SAHÃO - PT - Pela ordem, deputado Giannazi.  

 

O SR. CARLOS GIANNAZI - PSOL - Primeiramente eu gostaria de lamentar 

essa situação da Comissão de Educação, que reproduz todo o poder da base governista 

na Assembleia Legislativa, que já controla a maioria das Comissões, praticamente todas 

as CPIs. É quase que um controle total do PSDB, da base do governo na Assembleia 

Legislativa. Por isso tenho repetido inúmeras vezes que a Assembleia Legislativa não 

passa de um puxadinho do Palácio dos Bandeirantes. 

Agora para piorar a situação, como se não bastasse isso, nós não fomos 

consultados aqui. Quero deixar isso claro. Estão falando aqui de uma votação que é feita 

através de um acordo feito com lideranças, mas nós temos lideranças aqui na 

Assembleia Legislativa, tanto o PSOL, quanto o PCdoB e não fomos consultados. Eu 

lamento que esse controle se perpetue aqui na Assembleia Legislativa, mas lamento 

ainda... Nós do PSOL votamos em V. Exa., na deputada Beth Sahão. Sempre votamos 

aqui na Assembleia Legislativa no PT.  
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Agora é lamentável que o PT tenha votado no PSDB, no Gasparini, um candidato 

do PSDB. Acho que o Rillotem razão e faz falta nessa Comissão. Eu queria fazer esse 

registro e reafirmar isso: o PT, novamente, fecha com o PSDB. Parece que o PT é um 

caso perdido mesmo, é a falsa oposição para inglês ver.  

 

A SRA. PRESIDENTE - BETH SAHÃO - PT - Deputado Giannazi, eu respeito 

vossa manifestação e quero dizer que o PT nesta Casa é um partido de oposição... 

 

O SR. CARLOS GIANNAZI - PSOL - Mas faz acordo com o PSDB o tempo 

todo. 

 

A SRA. PRESIDENTE - BETH SAHÃO - PT - Embora haja momentos em que 

nós fazemos composições para, inclusive, ocuparmos espaços que nós consideramos 

importantes instrumentos e ferramentas no nosso processo de oposição ao governo 

tucano desta Casa. Mas temos que respeitar essas conversas que são tratadas também, 

porque afinal de contas isso aqui é um Parlamento, um lugar da gente parlar, conversar.  

Nós conversamos antes, embora tenha havido alguns equívocos aqui ao longo 

dessas últimas semanas, até em função da demora do chamamento para colocarmos a 

nova presidência e vice aqui na Comissão de Educação, mas isso não tira o mérito do 

PT em ser um partido aguerrido e que tem se portado com bastante responsabilidade 

aqui nessa Casa, como V. Exa. também se porta. Mas eu quero dizer para vocês que já 

abriu a ordem do dia. Eu queria, antes de qualquer coisa... Deputado Adilson, Rita e 

Gilmaci, um segundo só para que possamos, após essas manifestações todas, 

agendarmos o dia e o horário de nossas reuniões. Normalmente a Comissão de 

Educação vem se reunindo me parece que terças-feiras, às 14 horas.  

Eu queria colocar essa possibilidade para Vs. Exas. se houver concordância para 

que possamos manter esse horário das terças-feiras, às 14 horas, se todos concordaram. 

Podemos fazê-lo? Então já na próxima terça-feira, se for consenso, ficam indicadas 

todas as terças-feiras, sempre que houver pauta evidentemente, para que nós possamos 

nos reunir para tratar dos assuntos referentes a educação e cultura no Estado. Pois não, 

deputado Gasparini? 

 

O SR. WELSON GASPARINI - PSDB - Se fosse possível às 15 horas, porque 

tenho reunião na Secretaria de Meio Ambiente nesse mesmo horário.  
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A SRA. PRESIDENTE - BETH SAHÃO - PT - Então deputado Luiz Turco, 

deputado Gasparini... Deputado Gilmaci? 

 

O SR. GILMACI SANTOS - PRB - Eu prefiro às 14. Eu não sei os demais 

deputados, mas para mim seria melhor horário às 14 horas.  

 

A SRA. PRESIDENTE - BETH SAHÃO - PT - Podemos então estabelecer uma 

alternativa entre 14 e 30? Gilmaci, 14 e 30 seria de bom termo para V. Exa. também?  

 

O SR. GILMACI SANTOS - PRB - Não é um bom termo, mas... 

 

A SRA. PRESIDENTE - BETH SAHÃO - PT - Porque aí não fica nem tanto ao 

céu, nem tanto à terra. Pode ser 14 e 30, deputados Luiz Turco e Gasparini? Porque às 

vezes não coincide também, pode ser que não estejamos aqui todas as semanas; às vezes 

a cada 15 dias. Então vamos tentar nos organizarmos para não sobrepor os horários.  

 

O SR. WELSON GASPARINI - PSDB - Só para concluir. Fiquei honrado em 

votar no seu nome para presidente. 

 

A SRA. PRESIDENTE - BETH SAHÃO - PT - Muito obrigada, a reciproca é 

verdadeira. Então nada mais havendo a tratar, declaro encerrada a presente reunião.  

 

* * * 

 


