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AUDIOTEXT SERVIÇOS E CIA. LTDA. - ME 

 

COMISSÃO DE EDUCAÇÃO E CULTURA 

14.06.2016 

 

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

declaro aberta a 6ª Reunião Ordinária da Comissão de Educação e Cultura da 2ª Sessão 

Legislativa da 18ª Legislatura. Registro a presença dos nobres deputados Welson 

Gasparini, Gilmaci Santos, Adilson Rossi, Aldo Demarchi, Marcia Lia, João Paulo 

Rillo, Carlos Giannazi e eu na presidência, Rita Passos. 

Temos aqui também a justificativa do deputado Roberto Engler. Solicito ao 

secretário a leitura da ata da reunião passada. 

 

O SR. ADILSON ROSSI - PSB - Pela ordem, Presidente. 

 

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

Rossi. 

 

O SR. ADILSON ROSSI - PSB - Solicitar a dispensa da leitura da ata. 

 

A SRA. PRESIDENTE - RITA PASSOS - PSD - É regimental o pedido de 

Vossa Excelência. Os deputados que forem favoráveis permaneçam como estão. 

Aprovada a ata da 5ª Reunião Ordinária desta Comissão. 

Ordem do dia. Dos itens um ao quatro são proposituras não conclusivas. Item um, 

Projeto de lei 1481/2015... 

 

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

 

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

Paulo Rillo. 

 

O SR. JOÃO PAULO RILLO - PT - Para pedir vista do item um e dois. 

 

A SRA. PRESIDENTE - RITA PASSOS - PSD - É regimental. 
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Item três, Projeto de lei 145/2016. Autor: deputado Cezinha da Madureira. Dispõe 

sobre a inserção como tema transversal da temática Conscientização Contra a 

Corrupção no currículo escolar de ensino fundamental e médio, nas escolas da rede 

pública e privada do estado. 

Relator: deputado Roberto Engler. Voto favorável ao projeto, com a emenda 

apresentada pela CCJ.  

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

votação. Os deputados que forem favoráveis permaneçam como se encontram. (Pausa.) 

Aprovado. 

Item número quatro. 

 

O SR. ADILSON ROSSI - PSB - Pela ordem, Presidente. 

 

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

Rossi. 

 

O SR. ADILSON ROSSI - PSB - Eu gostaria de pedir vista conjunta no item 

dois, por gentileza. 

 

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

Item número quatro, Projeto de lei 319/2016. Autor: deputado Luiz Fernando 

Machado. Objeto institui nas redes públicas e privadas do estado de São Paulo o estudo 

da dependência química e suas consequências.  

Relator: deputado Welson Gasparini. Voto favorável. 

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

votação. Os deputados que forem favoráveis permaneçam como se encontram. (Pausa.) 

Aprovado. 

Segunda parte da nossa reunião são as conclusivas.  

Item cinco, Projeto de lei 230/2015, juntado o Projeto de lei 1191/2014. Autor: 

deputado Mauro Bragato. Conclusiva da denominação de professor Carlos Norberto 

Carrara a nova Escola Estadual de Lucélia.  

Relator: deputado Welson Gasparini. Voto favorável ao projeto na forma do 

substitutivo ora proposto.  
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Em discussão. Não havendo oradores inscritos, está encerrada a discussão. Em 

votação o substitutivo apresentado pelo relator. Os Srs. Deputados que forem favoráveis 

permaneçam como se encontram. (Pausa.) Aprovado o substitutivo e prejudicada a 

propositura na forma de sua redação original. Aprovado. 

Item número seis, Projeto de lei 23/2016. Autor: Gil Lancaster. Conclusiva que 

institui o Dia da Igreja Pentecostal Deus É Amor. 

Relator: deputado Welson Gasparini. Voto favorável ao projeto e à emenda 

apresentada pela CCJ. 

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

votação o projeto de lei, salvo emenda, apresentada pela Comissão de Constituição, 

Justiça e Redação. Os Srs. Deputados que forem favoráveis permaneçam como se 

encontram. (Pausa.) Aprovado o projeto. 

Em votação, a emenda apresentada pela Comissão de Constituição, Justiça e 

Redação. Os Srs. Deputados que forem favoráveis permaneçam como se encontram. 

(Pausa.) Aprovada a emenda apresentada pela Comissão de Constituição, Justiça e 

Redação. 

Item sete, Moção número 25/2016. Autor: deputado Roberto Morais. Conclusiva 

que apela para a senhora presidente da República... Agora o presidente da República 

afim de que determine ao Ministério da Educação a adoção de providências no sentido 

de ser avaliado o Programa de Mestrado Profissional em Publicidade e Propaganda, por 

meio de seus especialistas, tendo em vista que esse importante programa objetiva 

valorizar a docência nas universidades de todo o país. 

Relator: deputado Aldo Demarchi. Voto favorável à moção na forma do 

substitutivo ora apresentado.  

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

votação o substitutivo apresentado pelo relator. Os Srs. Deputados que forem favoráveis 

permaneçam como se encontram. (Pausa.) Aprovado o substitutivo e prejudicada a 

propositura na forma de sua redação original. 

 

O SR. CARLOS GIANNAZI - PSOL - Pela ordem, nobre deputada Rita Passos. 

 

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

Giannazi.  
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O SR. CARLOS GIANNAZI - PSOL - Queria um esclarecimento em relação 

aos pedidos e convocações que estavam na pauta. O que aconteceu com eles? 

 

A SRA. PRESIDENTE - RITA PASSOS - PSD - Deputado, da outra vez que 

fomos ouvir o secretário de Educação nós também tínhamos colocado os PL’s e os 

requerimentos. Aconteceu que houve uma demora e no fim atrapalhou a vinda do 

secretário aqui para poder fazer as explanações. 

Para não corrermos riscos novamente de ficarmos nos requerimentos e ouvido 

desta tarde não poder prestar os esclarecimentos que os nobres deputados desejam ter, 

não coloquei em virtude disso. Pensar que poderia ser demorado assim como da outra 

vez, da outra experiência que tivemos. 

Até foi sugerido que não colocássemos nada, mas falei para colocar pelo menos os 

PL’s que são rápidos, pelo menos avança. Tudo que tem em pauta eu sempre coloco, 

porque não gosto de travar. 

 

O SR. CARLOS GIANNAZI - PSOL - Não sei, porque hoje haverá, deputada 

Rita Passos, uma audiência e vamos ouvir os representantes da Fundação Padre 

Anchieta, da TV Cultura, que é um tema muito importante e vai entrar na pauta agora. 

Mas em relação a esses requerimentos eu queria... Eu entendo também em relação 

aos requerimentos da educação, até porque nós vamos instalar essa semana, no máximo 

a próxima, a CPI para investigar a máfia da propina, e muitos desses requerimentos 

tinham a ver com esse tema.  

Mas tem um requerimento que eu apresentei, muito importante, que é regencial, 

que é a convocação do reitor Zago aqui nessa comissão, que está desmontando a 

Universidade de São Paulo, está fechando as creches, escolas de aplicação, os hospitais 

universitários, está acabando com a permanência, com o auxílio aos estudantes, 

acabando com a carreira dos docentes, e é um desmonte jamais visto na história da 

Universidade de São Paulo. 

Nós apresentamos um requerimento aqui e eu queria até fazer um apelo para que 

V. Exa. devolvesse ainda hoje esse requerimento e que pudéssemos votar 

imediatamente e com urgência a convocação do reitor Zago, que realmente está 

destruindo nosso patrimônio histórico. A USP já está em greve a mais de 15 dias, não só 

a USP mas a Unesp e Unicamp também. Mas o caso da USP é o mais sério de todos, 
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porque o reitor está desmontando, sucateando e destruindo a Universidade de São 

Paulo. 

Então faço um apelo para que V. Exa. devolva o requerimento, a pauta, para que 

possamos votar ainda agora a convocação imediata e urgente do reitor Zago.  

 

A SRA. PRESIDENTE - RITA PASSOS - PSD - Também quero registrar aqui 

a presença da deputada Leci Brandão e a deputada Beth Sahão, que não é dessa 

Comissão, mas é autora do requerimento. 

 

A SRA. LECI BRANDÃO - PCdoB - Mas eu sou da Comissão. Porque do jeito 

que V. Exa. falou... 

 

A SRA. PRESIDENTE - RITA PASSOS - PSD - Não, a Beth Sahão. 

 

A SRA. LECI BRANDÃO - PCdoB - Sou vice-presidente dessa Comissão, só 

para ficar claro. 

 

A SRA. PRESIDENTE - RITA PASSOS - PSD - Não, a Beth Sahão. Leci sim, 

é a vice-presidente inclusive. 

Deputado... 

 

O SR. CARLOS GIANNAZI - PSOL - Nós protocolamos... Pela ordem. 

 

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

 

O SR. CARLOS GIANNAZI - PSOL - Nós protocolamos dia 07/06 esse 

requerimento. Então faço um apelo aos deputados, inclusive aqui a todos os deputados 

da base do governo, da oposição, para que haja um consenso em defesa da Universidade 

de São Paulo.   

 

A SRA. PRESIDENTE - RITA PASSOS - PSD - Está certo. Deputado, como 

nós temos inclusive, e eu já fiz uma solicitação para tanto o secretário de Educação, 

como o secretário de Cultura, para fazer a apresentação nesta comissão que é pelo 

regimento interno. Eles têm que se apresentar uma vez a cada semestre. E nós temos 
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mais duas semanas apenas. Eu já mandei ofício para os dois, então deverão, espero, que 

na semana que vem e na outra um venha em uma data e o outro venha na outra data, 

porque aí já vamos entrar no mês de julho. 

Se V. Exas. concordarem, podemos colocar esse requerimento na semana que vem 

como primeiro item, mas de uma maneira que não prejudique e seja mais rápido, para 

que não prejudique a explanação do secretário que vem apresentar. 

 

O SR. CARLOS GIANNAZI - PSOL - Mas estou falando do reitor da 

Universidade de São Paulo, o reitor Zago. 

 

A SRA. PRESIDENTE - RITA PASSOS - PSD - Eu sei, eu entendi. Estou 

falando que, como ele não está aqui pautado hoje, podemos colocar semana que vem 

com o compromisso de sermos rápidos. Não ficarmos atropelando o requerimento, mas 

que sejam todos incisivos na decisão de vocês para que não atrapalhemos. Temos só 

mais duas semanas... 

 

O SR. CARLOS GIANNAZI - PSOL - Ele não veio ainda esse semestre né?  

 

A SRA. PRESIDENTE - RITA PASSOS - PSD - Nenhum dos dois, e já mandei 

o convite. 

 

O SR. CARLOS GIANNAZI - PSOL - O Zago não veio ainda. Ele tem que vir 

até o dia 30 de junho. 

 

A SRA. PRESIDENTE - RITA PASSOS - PSD - Então os dois tem que vir né... 

Exatamente. 

 

O SR. CARLOS GIANNAZI - PSOL - Por isso eu disse que é uma questão 

emergencial, urgente. A USP está paralisada, em greve.  

 

A SRA. PRESIDENTE - RITA PASSOS - PSD - Está certo, eu compreendo. 

 

O SR. CARLOS GIANNAZI - PSOL - Então na semana que vem vamos votar o 

requerimento. 
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A SRA. PRESIDENTE - RITA PASSOS - PSD - Com o compromisso dos 

senhores de sermos mais rápidos na questão do requerimento, para não atrapalhar, está 

certo? Para não acontecer que nem da outra vez, os senhores lembram da outra vez do 

que aconteceu para não poder... 

 

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

 

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

 

O SR. JOÃO PAULO RILLO - PT - O debate político em qualquer 

requerimento faz parte aqui da Comissão. 

 

A SRA. PRESIDENTE - RITA PASSOS - PSD - Tudo bem. Então, deputado, 

como vai ser ouvido o secretário na semana que vem, se o secretário falar que vem... 

 

O SR. JOÃO PAULO RILLO - PT - O secretário que espere, é obrigação dele 

vir. Não podemos submeter ao Executivo. O Executivo, nesse caso, é que está 

submetido ao Poder Legislativo. Eles já nos atendem tão pouco, e quando tem um 

atendimento constitucional, uma obrigação, ele que espere aqui. Se ele discorde, ele que 

abra a mão de ser secretário. A regra é essa. 

 

A SRA. PRESIDENTE - RITA PASSOS - PSD - Deputado, o que eu pedi aqui 

não foi nada de mais. Pedi só que sejamos, que pudéssemos ser mais ágeis e rápidos na 

questão do requerimento semana que vem para poder... 

 

O SR. JOÃO PAULO RILLO - PT - Mas é simples, é só pedir para a base do 

governo votar a favor dos requerimentos. 

 

A SRA. PRESIDENTE - RITA PASSOS - PSD - Eu não peço nada, nem para 

um, nem para outro. 

 

O SR. JOÃO PAULO RILLO - PT - Não, mas a senhora está pedindo só para 

nós da oposição. Pede para a base do governo que em cinco segundos nós votamos. 
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A SRA. PRESIDENTE - RITA PASSOS - PSD - Não estou falando só com o 

senhor, estou falando com todos para que nós não deixemos o secretário mais uma vez, 

como aconteceu da outra vez, que ficamos horas aqui no requerimento e ele aguardando 

o momento de ele fazer a explanação.  

 

O SR. JOÃO PAULO RILLO - PT - É obrigação dele aguardar, por isso. 

 

A SRA. PRESIDENTE - RITA PASSOS - PSD - Está certo, então nós 

podemos... Vamos dar a sequência então. Vamos chamar a terceira parte da audiência. 

Essa reunião também foi agendada para proceder a oitiva do presidente do 

Conselho Curador da Fundação Padre Anchieta, senhor Belisário dos Santos Junior. E a 

oitiva do diretor presidente da Fundação Padre Anchieta, senhor Marcos Mendonça.  

Convidados para prestar esclarecimentos sobre as demissões em massa ocorridas 

recentemente na Rádio e TV Cultura, assim como o cancelamento de programas e 

produções próprias e a crise financeira que atinge as duas emissoras, conforme 

requerimento de convocação de autoria da senhora deputada Beth Sahão, aprovado na 

forma de convite por esta Comissão, na data de sete de junho de 2016.  

Então convidamos os nobres senhores para estarem aqui. 

Também está presente entre nós aqui o deputado Wellington Moura. 

 

O SR. MARCOS MENDONÇA - Eu queria antes de mais nada dar um boa tarde 

a todos. Agradecer a oportunidade de poder estar aqui conversando com vocês. Acho 

extremamente importante, e para mim mais importante ainda porque hoje é meu 

primeiro dia de mandato em um segundo mandato, que a Fundação me outorgou.  

Na realidade terminou ontem o mandato, tanto do presidente executivo, que seria 

o meu, quanto do presidente do conselho, então o Belisário que também tinha um 

compromisso, outro ele advogado tinha uma audiência fora, e tinha dificuldades de vir, 

mas também se sentiu impedido de vir pelo fato de não mais exercer nenhum cargo de 

direção junto a Fundação. 

De qualquer maneira ele está à disposição dos senhores a qualquer momento para 

algum esclarecimento que vocês julguem necessário. Mas eu queria dizer que é 

extremamente importante poder conversar com vocês e dialogar a respeito da Fundação 

Padre Anchieta. Especialmente no momento em que o Brasil vive, sob discussão do 



9 
 

papel de uma TV pública. As razões da existência de uma instituição pública, as razões 

da existência de um veículo de comunicação que seja público. 

Vejo na TV Cultura um modelo ímpar no Brasil. Um modelo que se assemelha 

aos modelos existentes em alguns países no mundo com um nível absoluto de 

independência, um nível absoluto de autonomia. Vocês imaginem só o nível de 

autonomia da TV Cultura, que hoje um Procurador Geral da República ou um 

Procurador Geral de Justiça do Estado, ou um reitor de uma universidade, ele é 

submetido a uma lista tríplice que é encaminhada ao governador, ao presidente da 

República, para a escolha. 

No caso da Fundação Padre Anchieta, deputada Leci, o conselho da TV Cultura 

elege. O conselho da TV Cultura elege o presidente e empossa o presidente, tal o nível 

de autonomia e o modelo que conseguimos atingir em São Paulo, que é um exemplo 

para o país. Um exemplo para o país e para o mundo. Nos congressos internacionais que 

participamos, a TV Cultura é citada como modelo de gestão. A forma como ela foi 

concebida, o nível de autonomia que foi a ela outorgado.  

Isso nós devemos ao passado, à ação muito presente da Assembleia Legislativa, 

que moldou os estatutos da Fundação, que moldou um conselho que é representativo da 

sociedade. O governo do estado que é o principal financiador da TV Cultura tem entre 

47 conselheiros, quatro representantes. Vejam bem. Entre 47 conselheiros o governo do 

estado tem apenas quatro representantes. 

A sociedade é amplamente representada da forma mais diversa possível. A própria 

Assembleia Legislativa tem dois representantes lá. As uni verdades principais de São 

Paulo tem representantes. O leitor da USP, da Unesp, da Unicamp, do Mackenzie, da 

Católica, o presidente da Fapesp são membros desse conselho do mais alto gabarito.  

Fora o conselho de representantes de entidades como esses, temos representantes 

por exemplo o presidente da União Brasileira de Escritores, o presidente da União 

Estadual de Estudantes, ou seja, fazem parte de um conselho múltiplo que garante a 

total e absoluta autonomia e independência na TV pública da TV Cultura, que é assim 

modelo de TV pública no país. 

Bem, eu quis fazer essa introdução porque acho extremamente importante, e por 

que razão uma TV pública? Porque a TV pública, exatamente por receber recursos 

públicos, pode desempenhar com autonomia e independência políticas fundamentais 

que muitas vezes as emissoras comerciais, por dependerem de recursos provenientes de 

audiência, dependerem de recursos provenientes fundamentalmente de publicidade e 
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tudo mais, muitas vezes não atende interesses maiores da população, no sentido da 

formação do público. No sentido de ajudar a formar nossa população.  

E é assim que a TV Cultura tem uma missão, a de ajudar a formação crítica do 

cidadão. Eu gostaria, antes de me colocar à disposição e responder as perguntas dos 

senhores, colocar um vídeo que mostra um pouco o que é a TV Cultura no panorama de 

hoje. O que ela produz, o que ela faz, para os senhores terem uma visão mais próxima 

do que é a TV Cultura e do que é a TV Rá Tim Bum. 

 

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

 

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

Paulo Rillo. 

 

O SR. JOÃO PAULO RILLO - PT - Com todo respeito ao nosso querido 

presidente Marcos Mendonça, é que nós todos aqui temos outras atividades, comissões, 

plenários, colégios de líderes. A convocação transformada em convite foi feita com 

foco. Não tenho nada contra ele vir depois ou fazer a explanação depois, mas que 

entrássemos diretamente no objeto do convite feito ao presidente. 

Não sei qual o tempo desse vídeo, mas... 

 

O SR. MARCOS MENDONÇA - Olha, não passa de dez minutos os dois vídeos 

que tenho para passar. Está certo? 

 

O SR. JOÃO PAULO RILLO - PT - Não pode deixar disponível?  

 

O SR. MARCOS MENDONÇA - O primeiro deve ter seis minutos. Eu estou à 

disposição dos senhores. Estou aqui veementemente me subordinando...  

 

O SR. JOÃO PAULO RILLO - PT - (ininteligível)  

 

A SRA. PRESIDENTE - RITA PASSOS - PSD - Seria interessante... 

 

O SR. JOÃO PAULO RILLO - PT - Ouvir em uma outra oportunidade... 
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O SR. MARCOS MENDONÇA - Eu achava extremamente importante os 

senhores saberem exatamente o que a TV Cultura está hoje fazendo, mostrando... Está 

certo? Até para podermos dialogar melhor. Mas tudo bem, estou à disposição dos 

senhores. 

 

A SRA. MARCIA LIA - PT - Pela ordem, Sra. Presidente. 

 

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

Lia. 

 

A SRA. MARCIA LIA - PT - Acho que poderíamos passar então ao que 

interessa, no caso as questões... Eu trouxe o senhor presidente aqui para que depois 

pudéssemos assistir o vídeo. Se houvesse possibilidade dessa invenção.  

 

A SRA. PRESIDENTE - RITA PASSOS - PSD - Tudo bem, então V. Exas. 

farão as perguntas, e em algum momento se o doutor Marcos Mendonça achar que é 

interessante, dentro de sua resposta, apresentar o vídeo, ele apresenta. 

 

A SRA. BETH SAHÃO - PT - Podemos? Primeiro cumprimentar a senhora 

presidente, os demais deputados e deputadas desta Comissão, agradecer a presença do 

presidente Marcos Mendonça e dizer que temos alguns questionamentos para fazer ao 

senhor.  

Em primeiro lugar queríamos saber, senhor secretário, quantos funcionários foram 

dispensados da TV Cultura nos últimos cinco anos? E quais os valores que isso 

representa no ponto de vista dos acertos trabalhistas? E quanto que a TV tem gastado 

em reclamações trabalhistas? Se V.S.ª tem essas informações.  

Temos visto também e fizemos aqui uma audiência, que inclusive seu assessor 

participou a alguns meses, com a presença de representantes dos trabalhadores. Veio o 

senhor Jorge como representante da diretoria e foi uma audiência interessante, mas nela 

foram levantadas várias questões. Entre elas os problemas das produções terceirizadas 

da TV, eu queria saber também de V.S.ª qual o percentual de produção própria hoje, e 

qual o percentual de produção terceirizada. Eu acho que isso também é importante para 

esclarecer esse nosso debate na Comissão de Educação. 
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Outra coisa, o senhor disse que a TV Cultura é uma TV absolutamente 

independente porque ela recebe recursos públicos. Mas a TV Cultura não recebe hoje só 

recursos públicos, ela tem comerciais cujo pagamentos são oriundos da iniciativa 

privada, portanto ela também tem investimentos privados ali nas suas publicidades, não 

apenas do público. Pelo contrário, o que venhamos observando é que a TV Cultura 

aumentou inclusive a inserção de publicidades, não oficiais, mas privadas em seus 

intervalos da programação. 

Evidentemente quando trazemos o senhor aqui para discutir essas questões, 

estamos interessados também em preservar a qualidade, preservar o trabalho, preservar 

os empregos, preservar aquilo que a Cultura sempre representou. A TV Cultura sempre 

representou para o estado de São Paulo, muitas vezes com produções inovadoras, 

produções de vanguarda, produções de ponta. 

Mas houve um grande desequilíbrio nos últimos anos em relação a essas 

produções, porque acabaram vindo produções de iniciativa de outras produtoras que não 

são feitas no interior da própria emissora. Isso acaba levando, senhor presidente, a uma 

compreensão tanto quanto equivocada, que reflete inclusive na programação.  

Eu tenho observado, e não acho que seja só eu, temos comentado muito isso, por 

exemplo, a deputada Marcia Lia, com relação ao programa Roda Vida. O Programa 

Roda Vida hoje me parece um programa chapa branca, vamos dizer assim. Porque não 

se tem mais ali no programa representantes de outros pensamentos. Que nem o senhor 

colocou, que a programação estimula na verdade um pensamento crítico. O senhor 

colocou, palavras suas ainda a pouco. 

E digo para o senhor que nessa tendência a impressão que nós temos é que ela está 

estimulando o pensamento único, e não o pensamento crítico, aberto e onde possamos 

estimular que as pessoas possam ser sujeitos de suas próprias histórias. Não é isso que 

temos observado nesse programa, que é um programa que o senhor sabe que, embora a 

TV Cultura não tenha uma audiência tão grande próxima às TVs comerciais, mas o 

programa Roda Vida sempre foi um programa com uma audiência, que comparada à 

audiência da TV Cultura, se destaca em relação aos demais. 

Então eu não tenho observado esse cuidado de ser um programa que preze pela 

diversidade dos seus convidados. E não só dos seus convidados, mas dos seus 

entrevistadores também. A pessoa que entrevista sempre é representante dos grandes 

veículos de comunicação. E hoje temos mídias alternativas importantes também, que 

ajudam na evolução do debate da informação e na democratização da informação. 
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Não vemos esses representantes de blogs ou de outros sites, ou de revistas que não 

tenham tanta tiragem, como são os representantes daquelas que tradicionalmente tem 

sido os convidados para integrar esse grupo de entrevistadores do programa Roda Vida.  

São questões que temos que levantar aqui porque elas incomodam não só a nós, 

mas também a todos aqueles que sintonizam e querem fazer da TV Cultura uma grande 

emissora de televisão. Nos últimos anos a TV Cultura, inclusive eu já disse, está 

promovendo algumas mudanças em sua grade de programação. Algumas são derivadas 

de perda de apresentadores, mas há outras que são justificadas como certo 

reposicionamento da TV. 

Eu queria que o senhor também nos esclarecesse, por gentileza, que 

reposicionamento é esse. Qual o objetivo? Onde ela está querendo chegar? Porque acho 

que se ela é uma TV pública, paga com o dinheiro público, portanto tem que ter todas 

essas justificativas. Elas devem ser o mais detalhado possível. 

Outra coisa também, o que motivou fazer aquele contrato com a TV Folha? Visto 

também que é um veículo de grande monopólio de comunicação e privado. O que levou 

a fazer essa parceria, já que me parece que há uma restrição na Constituição Federal, se 

eu estiver errada o senhor me corrija, para estabelecer esse tipo de contrato. Eu gostaria 

também que o senhor falasse a respeito disso.  

Eu tenho, Sra. Presidente, outros questionamentos e gostaria também que outros 

colegas pudessem ter a oportunidade de se colocar, e se possível, eu voltaria a retomar a 

palavra caso a senhora me conceda, após a manifestação de outros deputados e 

deputadas aqui da Comissão. 

 

A SRA. PRESIDENTE - RITA PASSOS - PSD - Está certo. Antes do doutor 

Marcos Mendonça responder, quero registrar aqui a presença do deputado Cezinha da 

Madureira. 

 

O SR. MARCOS MENDONÇA - Deputada, eu volto a insistir na questão do 

vídeo, porque muitas dessas questões talvez não tivessem sido colocadas caso esse 

vídeo tivesse sido visto. Mas eu vou responder... Depois se insistirem que isso passe... 

 

A SRA. PRESIDENTE - RITA PASSOS - PSD - Se o senhor acha que é 

importante dentro da sua resposta não tem problema o senhor apresentar. 
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A SRA. BETH SAHÃO - PT - Senhora Presidente, não estou nada contra, pelo 

contrário, gostaria muito de ver o vídeo da TV Cultura, mas já tínhamos deliberado aqui  

quê... 

 

A SRA. PRESIDENTE - RITA PASSOS - PSD - Não, de não ser apresentado 

antes, mas se ele por ventura alguma resposta dele fosse interessante apresentar o vídeo 

para auxiliar na sua resposta, tudo bem. Se ele acha que é importante... Cinco ou seis 

minutos também não vão... Mas já foi começado com a indagação dos Srs. Deputados. 

Fica a critério dele, não sou eu que estou falando. 

 

O SR. MARCOS MENDONÇA - Eu vou... De repente mais tarde eu passo. 

Tudo bem. Só vou responder algumas questões. Evidentemente eu não tenho esse 

número que a senhora me pergunta, de cinco anos atrás. Vim aqui com o objetivo 

específico com relação às demissões que teriam ocorrido em junho do ano passado. Mas 

posso mandar para a Sra. Deputada essas informações detalhadas com relação a isso. 

Ocorre o seguinte. Existe uma discussão no Brasil que vem sendo feita à anos e 

anos, e os segmentos mais voltados para a questão cultural do país lutaram muito 

fortemente, durante anos, décadas para o fortalecimento da produção independente no 

país. Décadas. E sempre colocando o modelo contrário ao modelo adotado pelas 

televisões brasileiras, cujo o maior exemplo é a TV Globo, que produz quase que 100% 

de sua programação. 

Haviam outras emissoras seguindo esse modelo que vem desde a época da TV 

Tupi, deputada Leci (?), desde a época da TV Tupi a produção no Brasil sempre foi... 

As emissoras, diferentemente de outros lugares no mundo, as emissoras sempre foram 

produtoras e exibidoras. Aqui no Brasil elas sempre foram isso, diferentemente de 

outros países onde elas são exibidoras, difusoras.  

O que acontece... Há um movimento muito grande, a décadas no Brasil, em que o 

mundo da cultura se mobilizou fortemente para conseguir melhorar e estabelecer uma 

política de produções independentes. Durante o governo do presidente Lula a Ancine 

estabeleceu uma regra no sentido de incentivar a produção independente, coisa que tem 

dado resultados extremamente positivos no Brasil. 

Se criou uma taxa, um imposto sobre o celular, para se incentivar a produção 

independente. Esse imposto é colocado em cada celular que é usado, paga-se um 

imposto para ir direto para a Ancine, que estabeleceu uma regra de incentivo à produção 
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independente no país. Se estabeleceu no Brasil que não há mais o monopólio de 

produção pelas emissoras de televisão. Essa é a regra que foi discutida por anos, e que o 

mundo da cultura defendeu com muita ênfase. 

A Ancine hoje estabelece uma série de mecanismos de incentivo para a produção 

independente, de tal ordem que as emissoras recebem, tenham os produtores 

independentes, possam estar produzindo, abrindo um mercado muito maior que se você 

faz uma produção em uma escala industrial, vamos dizer, dentro de uma própria 

emissora. 

Essa política que foi implantada pelo governo federal, e reconheço como 

extremamente positiva, porque ela disseminou pelo país a possibilidade de produções 

independentes. E hoje, se vocês olharem nas TVs, especialmente nas TVs por 

assinatura, vocês verão a quantidade de séries que são exibidas, até porque houve uma 

legislação que obrigou as emissoras por assinatura a terem um horário específico para 

produções independentes. Uma série de séries dessas são produzidas aqui no Brasil. 

O Brasil hoje é um grande produtor, não só na área de televisão por produtores 

independentes, mas na área de cinema. O Brasil está produzindo mais de 100 filmes por 

ano. Uma média de três filmes por dia. Não há capacidade exibidora no país. Agora nós 

não podemos exibir isso, porque sou obrigado a produzir dentro da TV Cultura? O que 

está sendo produzido pelos produtores independentes é para ir para a TV a cabo? O que 

é produzido para esse país a TV Cultura não pode levar ao ar. Não pode levar ao ar 

porque ela tem que produzir internamente? 

É esse o conceito? O conceito me parece o mais adequado ela se reservar a fazer 

uma produção de determinadas áreas, e outras áreas ela ir buscar sim a cultura desse 

país. Não tem sentido só a TV Cultura produzir o que ela põe no ar. Não faz o menor 

sentido. É ir contra qualquer raciocínio mais lógico. Não posso levar um produto 

produzido na Bahia, porque ele não foi produzido pelos funcionários da TV Cultura? 

Não posso levar um produto produzido lá em Goiás, Amazonas, ou no interior do estado 

de São Paulo, afinal ele não foi produzido pelos funcionários da TV Cultura.  

Será que isso é razoável deputada? Então há uma política clara que foi fixada no 

governo como uma política que houve uma grande adesão nacional. E de repente vejo 

que essa política que a TV Cultura se engaja normalmente, correto, mantenha ainda suas 

produções, mas se engaja normalmente a ela, o que ocorre? Vejo ela de repente ser 

recriminada, condenada. Bem, me parece que não tem muito sentido nisso. 



16 
 

Não tem sentido, deputada, eu não poder levar ao ar uma produção que é feita por 

uma TV Brasil. Eu tenho parcerias com a TV Brasil. Produtos que a TV Brasil coloca 

no ar eu coloco no ar na TV Cultura. Não são produzidos pelos funcionários da TV 

Cultura. O programa Samba na Gamboa, por exemplo, é um programa de difusão da 

melhor qualidade da música brasileira, produzido na TV Brasil, e eu levo ao ar na TV 

Cultura. 

 

A SRA. BETH SAHÃO - PT - Me permita, senhor presidente, já por ser 

oportuno. O senhor está falando sobre as parcerias. Então o senhor poderia dizer quais 

são os parceiros da TV nessas programações, nesses produtos que vocês venham 

produzindo? O senhor citou a TV Brasil, o senhor tem outras? 

 

O SR. MARCOS MENDONÇA - Claro, pois não, deputada. Hoje a TV Cultura 

tem um alcance nacional e tem parceria em 23 estados do país. 23 estados do país são 

parceiros da TV Cultura. 23 televisões desses estados, e muitos desses estados não 

possuem só uma rede, são várias redes que são parcerias da TV Cultura. Por isso é 

importante ter o vídeo, porque a senhora iria ver que a TV Cultura está no alcance do 

Brasil inteiro. Correto? 

Independentemente da TV Brasil. Agora isso são emissoras de televisão. Fora os 

produtores... Só agora, no ar da TV Cultura, deputada, vou ler aqui e ficarei cansativo... 

 

A SRA. PRESIDENTE - RITA PASSOS - PSD - Então coloca o vídeo... 

 

O SR. MARCOS MENDONÇA - 30 produções independentes entraram no ar, 

de 30 produtores diferentes. Projetos apoiados pelo governo federal e pela Ancine, em 

parceria com a TV Cultura. Ou seja, projetos que nós ajustamos junto com a Ancine, 

uma política do governo federal de incentivo à produção. São 30 programas, deputada. 

30 produtores independentes espalhadas pelo Brasil. Nem sei de quais são os estados, 

mas os mais diversos estados. 

Nós temos só de emissoras públicas de televisão, não sei se tenho o número aqui 

agora... Mas de afiliadas nossas devemos ter hoje seguramente mais de 60 afiliadas 

desses 25 estados hoje que são filiados a nós. 25 estados com as emissoras, por exemplo 

temos alguns estados. Se pegar o estado do Paraná, que tem uma emissora em Curitiba, 

uma emissora em Cascavel... Enfim, nesse país, nesse Brasil há uma quantidade enorme 
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de emissoras afiliadas à TV Cultura, que produzem e mandam matérias para a TV 

Cultura. 

 

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

senhor coloca.  

 

O SR. MARCOS MENDONÇA - Vou passar um pouco o vídeo então.  

 

* * * 

 

É realizada a execução de um vídeo. 

 

* * * 

 

O SR. MARCOS MENDONÇA - Parece estar com problema no sistema. Se eles 

conseguirem arrumar mais tarde voltamos a colocar essa questão.  

Bem, me parece claro que o modelo hoje é o de que a TV mantenha sua produção, 

mas também faça parcerias com terceiros. Agora a TV Cultura fez, por exemplo, no 

passado, não foi... Agora será que voltou? Parou no mesmo lugar. 

A TV Cultura fez no passado parcerias com inúmeras produtoras. Temos um 

convênio com as produtoras independentes do país. A Associação Brasileira de 

Produtoras Independentes fez, estimulada inclusive por essa política, a TV Cultura fez 

um acordo com a Associação Brasileira de Produtoras Independentes. 

 

A SRA. BETH SAHÃO - PT - Então, por conta desse assunto... Por exemplo, o 

senhor cita que o senhor tem várias afiliadas e essas afiliadas mandam produção para a 

TV Cultura. Até aí tudo bem. Acho que é bacana você ter afiliadas que possam mandar. 

Agora quero saber o seguinte, presidente. 

Na medida em que o senhor traz essa programação, o senhor não está esvaziando, 

por exemplo, o departamento de jornalismo da TV Cultura? Isso não acaba tirando um 

pouco o trabalho daqueles que fazem aqui no estado uma cobertura jornalística? Porque 

esse horário acaba sendo compreendido por outras programações nacionais. Tudo bem 

que elas podem ter interesses nacionais, não estou aqui discutindo o conteúdo, estou 
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discutindo a forma. Como ela é feita... Portanto isso é um questionamento que também 

trazemos aqui para o senhor. 

 

O SR. MARCOS MENDONÇA - Perfeito. Então deputada, nessa... Só duas 

questões. Primeiro com relação à TV Folha. Eu assumi a Fundação a três anos atrás, e 

logo em seguida esse contrato foi extinto. Não existe a três anos a TV Folha, não está 

mais no ar. Portanto é um produto quê... Correto? A três anos atrás eu assumi em junho 

de 2013 e ele ficou mais um mês em cartaz e acabou. Não existe mais. 

Com relação à questão do jornalismo, nós implementamos no jornalismo uma 

série de programas jornalísticos. Implementamos um jornalismo na hora do almoço, 

implementamos um programa de debate jornalístico na hora do almoço também, 

estamos hoje com uma grade jornalismo... Apresentamos um programa domingo à noite 

só sobre as matérias mais importantes no país.  

Temos um jornalismo diário de uma hora de duração. Temos debates permanentes 

na TV Cultura. Nós criamos mais dois Roda Vida, da maior importância e da maior 

relevância. Um Roda Vida temático, que discuti temas importantes do país, por 

exemplo, vamos admitir, nós discutimos a questão da água. A questão da violência 

sobre a mulher será discutida, está pautada para ser discutida nos próximos dias.  

Ou seja, onde não há uma pessoa no centro da roda e há pessoas das mais diversas 

posições e mais diversas opiniões dando a sua opinião sobre aquele tema. Discutindo 

aquele tema por uma hora e meia na televisão em um horário adequado. Nenhuma 

televisão comercial pode se dar ao luxo de fazer isso, porque evidentemente que essa 

programação, esse produto, terá uma audiência relativamente pequena e não vai gerar 

recursos para as emissoras poderem colocar isso no ar. 

Então a TV Cultura pode fazer isso como uma prestação de serviços que ela faz. 

Ela deve fazer isso, é um papel. Além do Roda Vida temático que criamos, nós criamos 

o Roda Vida Internacional, onde temos trazido uma série de personalidades que visitam 

o país. Eles vêm aqui dar um depoimento. Das mais diversas áreas temos tido 

depoimentos excepcionais sobre questões fundamentais.  

Ministro da Educação de outro país vem ao Brasil e nós chamamos para dar o 

exemplo dele, colocar o modelo dele para poder ajudar na construção de uma mudança 

nesse país tão necessária. Enfim, nós temos trazido aqui pessoas da mais alta relevância, 

grandes escritores que vêm visitar o Brasil vão lá fazer parte do centro do Roda Vida. 
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Com relação em questão... E o Roda Vida é um programa de repercussão política 

de dimensão enorme, porque diferentemente do que a deputada pensa, o Roda Viva tem 

na sua gênese, e ele é pelas pesquisas de opinião pública, o veículo de maior 

credibilidade que existe no país. Ele tem na sua gênese um modelo que só uma televisão 

pode fazer. Ou seja, ela consegue levar pessoas dos mais diversos segmentos. 

Ela leva o jornalista do jornal O Globo, o jornalista do Estado de São Paulo, o 

jornalista de outra emissora de televisão... Ou seja, você tem a multiplicidade de 

pensamentos e opiniões questionando quem está no centro da roda. Eu concordo que 

muitas vezes muitas pessoas questionam: “Olha, mas muito poucos representantes do 

governo federal são convidados”, não é que eles não sejam convidados, eles foram 

convidados. Foram convidados, muitos deles foram e muitos outros recursam o convite. 

Mas foram convidados insistentemente.  

Ou seja, na realidade se há um produto que há uma multiplicidade de pensamentos 

e opiniões é exatamente dentro da TV Cultura, onde sempre há isso como dado 

fundamental. O conselho da TV Cultura estabelece isso como regra, que temos que ter a 

contraposição de ideias e pensamentos, de tal forma que a TV Cultura não emite 

opinião. Quem tem opinião é o expectador, através dos mais diversos pensamentos que 

são ali colocados. 

 

A SRA. BETH SAHÃO - PT - Mas senhor presidente, o senhor há de convir 

comigo. Infelizmente estou sem os nomes das pessoas que apareceram no Roda Viva 

nos últimos seis meses, mas se fizemos um levantamento veremos que são muito mais 

pessoas ligadas ao governo do estado do que pessoas da oposição.  

E outra coisa que eu queria dizer ao senhor. Às vezes o senhor colocou aqui, e não 

sei quais as razões e nem tenho aqui procuração para dizer o porquê de os 

representantes do governo federal declinarem o convite, mas eu digo uma coisa para o 

senhor: esses dias o ex-presidente do PT estadual, Paulo Frateschi foi lá. Ele foi quase 

que massacrado.  

Então é preciso ver... Sem problemas e sem querer aqui também ser compreendida 

como alguém que está contra a liberdade da prática jornalística. Ela tem que ser a mais 

ampla e libertária possível. Longe de nós queremos cercear o papel da imprensa. Muito 

ao contrário. 

Mas queremos dar a isto a cara que não posso concordar com o senhor quando o 

senhor diz que esse programa tem sido... Ele já foi, posso dizer uma coisa. Sou uma 



20 
 

expectadora do Roda Viva por muitos anos. Ele já foi, ele já teve esse papel que era 

plural. Hoje ele não é mais, inclusive por seu próprio apresentador, que nitidamente traz 

em suas informações e questionamentos, na forma como ele conduz o programa, ele não 

deixa esconder suas opções políticas. O jornalista Augusto Nunes. 

Tudo bem, mas é preciso saber também que essa é uma realidade, não só aos 

meus olhos, mas aos olhos de milhares de pessoas que vem acompanhando o programa. 

Essa queixa que não é só minha, tem sido recorrente. 

 

O SR. MARCOS MENDONÇA - Ocorre que na pesquisa de opinião pública 

feita pelo veículo Meio & Mensagem, que é um veículo só de dados, nós somos o 

veículo de maior credibilidade do país. Esse programa é o programa de maior 

credibilidade do país. Agora evidentemente que as opiniões são diversas.  

Tem gente que gostaria de ver lá mais pessoas com determinado perfil, tem gente 

que gostaria que tivessem mais artistas no meio da roda, e que o mundo cultural não é 

privilegiado. Outros dizem que a área da medicina não é privilegiada, porque não vão 

tantos médicos lá no centro da roda. A área do pensamento, da filosofia, enfim. 

Evidentemente nós não temos capacidade de atender a todos. Mas buscamos 

atender, vamos dizer, o perfil que se espera do programa e temos convidado 

permanentemente as autoridades vinculadas às áreas de grande interesse da população 

para irem prestar esclarecimentos. Ou seja, por exemplo, o ministro, vamos dizer, do 

governo anterior, ministro da Educação todos foram lá falar sobre educação. Todos os 

ministros da Educação do governo anterior foram lá. 

Os ministros da Saúde do governo anterior todos foram lá. Ou seja, na realidade 

não é um privilégio eu ter levado o secretário da Educação, aliás o secretário da 

Educação do estado eventualmente foi lá. Mas foi o ministro da Educação do país. 

Enfim, buscamos mesclar, mas estamos abertos e exatamente a trabalhar os temas que 

são importantes de serem aprofundados dentro do espirito do programa Roda Vida.  

Hoje a produção da TV Cultura é muito mais ampla do que era. Nós aumentamos 

sensivelmente, vou ler a lista de programas hoje que a TV Cultura está produzindo. Não 

estamos comprando, estamos produzindo hoje na TV Cultura. Nós estamos produzindo 

dentro da área de jornalismo o Jornal do Meio Dia, diariamente, uma hora de 

jornalismo, onde buscamos matérias vindas de todos os lugares do país e do interior do 

estado.  



21 
 

Queremos buscar fazer um jornal que tenha o interior do estado como presente, 

aliás recebemos permanentemente matérias da região de Araraquara, onde temos uma 

emissora afiliada nossa e que faz uma parceria conosco, mandando produtos para esse 

jornal, e queremos inclusive ampliar isso para o estado inteiro.  

Infelizmente temos dificuldades porque no estado muitas vezes você não tem... As 

emissoras estão afiliadas às outras grandes redes. Estão afiliadas à Bandeirantes, à 

Globo. Então muitas vezes você não tem emissoras do interior para fazer essa parceria.  

Mas temos hoje na área de jornalismo o Roda Viva Internacional, Roda Viva 

Temático; São Paulo Pesquisa, que entra na área de jornalismo e entretenimento, um 

produto que a TV Cultura faz junto com a TV Universo, que também é da TV Cultura, 

onde buscamos os bastidores da produção cientifica no país; JC Debate, diariamente 

temos um debate na hora do almoço na TV Cultura. 

Para se produzir um debate não é só levar a pessoa lá e fazer perguntas. Há todo 

um trabalho prévio do jornalismo da emissora para pesquisar o assunto que está sendo 

levado, para fazer matérias sobre o assunto. São duas pessoas que vão lá debater um 

tema, ou seja, estamos ativando o jornalismo da emissora e trabalhando com 

dificuldades financeiras gigantescas, mas o jornalismo da emissora tem recebido todo 

nosso apoio e hoje produz esse programa diário.  

Aos domingos ela produz o Matéria de Capa. É pegar um tema em especial e 

durante meia hora coloca esse tema mostrando com profundidade aquele assunto. Fora 

isso, nessa área de jornalismo nós fazemos um jornalismo voltado para a educação. 

Semanalmente nós discutimos um tema sobre a educação, levando para a TV Cultura e 

indo nas escolas, fazendo matérias com os alunos, com os pais, professores, dirigentes, 

enfim, com especialistas. Semanalmente um programa desses é lançado na programação 

da TV Cultura. 

Então nós estamos na realidade enriquecendo sobre maneira o jornalismo da TV 

Cultura. Hoje temos uma grade de jornalismo de tal ordem que nos solicitaram e 

estamos inclusive reprisando o jornal da TV Cultura, porque fomos... O horário que ele 

repassa das nove às dez da noite recebemos uma quantidade enorme de pedidos do 

Congresso Nacional, do Judiciário lá em Brasília, tudo mais, porque nessa hora eles 

estavam em sessões e eles precisavam ver o jornal. Então estamos reprisando o Jornal 

da Cultura por volta da meia noite, meia noite e pouco. E entra de novo às sete da 

manhã. 
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Ou seja, essas são algumas questões com relação à questão do jornalismo, que na 

realidade é uma área que investimos sobremaneira. Agora o fato de... Documentários. 

Nós estamos incentivando muito a prática dos documentários. Uma política de 

preservação do nosso acervo estamos desenvolvendo um esforço gigantesco para 

digitalizar o acervo da TV Cultura, que é algo de uma dimensão inacreditável. São 

milhares e milhares de horas.  

E o Brasil está jogando fora o seu acervo. Milhares de horas. Vocês se lembram 

que no passado, deputada Leci, antes do filme, tinham telefilmes, eram obrigatórios. Os 

cinejornais que apareciam nos cinemas. Isso está tudo sucateado. A TV Cultura se 

equipou para tentar digitalizar isso. Estamos tentando motivar o governo federal, o 

ministério da cultura a nos ajudar a digitalizar isso. O acervo da TV Cultura, da TV 

Tupi é um acervo espetacular, tem dos anos 50 até 70 a história da televisão brasileira. 

A história do Brasil está lá. Uma situação precaríssima. 

Estamos tentando buscar uma situação junto ao Ministério da Cultura para 

viabilizar. Nós tecnologicamente investimos, compramos os equipamentos, nos 

equipamos para poder fazer esse processo de digitalização, para recuperar e manter esse 

acervo no país. Vou só passar... Ao invés de passar o vídeo vou até passar uma outra 

coisa, deputada, só para a senhora ver o que nós temos de produção. 

A TV Cultura tradicionalmente em São Paulo, quem é de São Paulo e já tem uma 

certa idade, sabe que a TV Cultura era originalmente o canal dois. O SBT, nós estamos 

aqui na TV aberta, e eles eram o canal quatro em São Paulo. Isso para quem tem TV a 

aberta, que são 70% da população brasileira. O canal quatro SBT, canal cinco Globo. 

Hoje a TV Cultura conseguiu, graças ao esforço tecnológico que fizemos e as 

negociações que fizemos... Hoje somos canal seis. 

Essa é a TV Cultura. Está entre a Globo e a Record, as duas maiores audiências do 

país. Portanto se a pessoa zapeia, passa ali e vê alguma coisa que interessa, ela fica ali 

na TV Cultura. Isso foi um esforço gigantesco que nós fizemos. Agora a TV Cultura 

está aqui no canal seis na casa de 70% das pessoas, e nós vamos olhar uma coisa... A 

produção infantil, programa infantil não tem mais espaço na televisão brasileira. 

Você não pode colocar anúncios, não tem retorno comercial, porque a TV 

comercial vai colocar programa infantil? A TV Cultura dedica 11 horas por dia para 

nossas crianças. E todos os desenhos que aí estão são, antes de irem para o ar, são 

analisados por pedagogos que verificam se esses programas têm qualidade, se são 



23 
 

admissíveis para aquela faixa etária, se trabalham no sentido para ajudar a formação da 

criança, ou vão trazer a nível de violência, ansiedade, qualquer outra questão. 

Mas mais importante que isso me parece mostrar isso, deputada, gostaria só 

quando a senhora interromper aí de ver... 

 

A SRA. BETH SAHÃO - PT - Desculpa... Aconteceu uma coisa lá no colégio de 

líderes. 

O SR. MARCOS MENDONÇA - Não, perfeito. TV Univesp. A TV Cultura que 

mantém esse canal, e mantém empregos, gente produzindo esse canal. Está no ar 24 

horas na TV aberta de todo mundo. Todas as pessoas têm acesso a esse canal. 

Universidade Virtual do Estado de São Paulo, hoje estamos abertos com um vestibular 

de mil inscrições, mil vagas para esse curso na TV Univesp. Isso foi uma conquista que 

tivemos. 

Nós fizemos um esforço gigantesco. Não estamos mantendo só a TV Cultura, mas 

também a TV Univesp que aí está. Mais do que a TV Univesp ou mudando aqui o 

canal... MultiCultura Educação, outro canal que a TV Cultura mantém no ar. Estou 

gerando centenas de possibilidades de empregos, diretos alguns ou indiretos milhares, 

porque estou colocando produções nesses lugares, nesses canais. Estamos falando de 

três canais de televisão.  

Nós estamos postulando no Ministério das Comunicações o direito de ter um 

quarto canal. Isso foi negociado lá atrás quando se plantou a TV digital no país e a TV 

pública queria ter o direito de ter canais de prestação de serviços. A TV Cultura colocou 

no ar dois, e quer colocar o terceiro destinado à saúde. Infelizmente o ministério 

protelou essa decisão, espero que agora consigamos acelerar e dar o direito à TV 

Cultura, que já está equipada e aparelhada para colocar na casa das pessoas um canal de 

televisão voltado para ajudar a prevenção da saúde nesse país.  

Então a TV Cultura, por isso eu queria mostrar para a senhora, deputada, o que é a 

TV Cultura, porque muitas vezes as pessoas se prendem a um fato, a um detalhe e 

perdem a noção da grandeza que ela é. A TV Cultura foi considerada pela BBC em 

pesquisa feita no mundo, em 14 países, se não me falha a memória... Alemanha, Estados 

Unidos, França, Espanha, Inglaterra... A segunda emissora do mundo, em uma pesquisa 

da BBC. 

E nós não valorizamos isso. Um patrimônio inestimado que nós temos que é a TV 

Cultura. Nós fomos reconhecidos como a segunda emissora do mundo, feita por uma 
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pesquisa pela BBC. Nós estamos discutindo um detalhe como se a TV Cultura estivesse 

cometendo algo que fosse inadequado.  

Na realidade no ano passado na crise brutal que se assolou sobre o país, ela 

superou a crise e conseguiu manter o nível de emprego enquanto as emissoras 

comerciais, deputada, só para que a senhora tenha uma noção. A Rede Record demitiu 

500 funcionários, a Rede Globo de Televisão 200 funcionários, vejam só. Rede 

Bandeirantes de Televisão 400 funcionários.  

A crise que se abateu no país e a TV Cultura conseguiu manter a empregabilidade 

e manter sua qualidade, a ponto de ter ganho o maior prêmio que existe no estado de 

São Paulo, que é o prêmio da Associação Paulista de Críticos de Arte, que deu à TV 

Cultura, pelo trabalho que ela desenvolve, pelo trabalho que ela realiza, o maior prêmio, 

o Prêmio Especial de Crítica da Associação Paulista de Críticos de Arte. 

Agora por que ela ganhou esse prêmio? Pelo trabalho que ela desenvolve 

diariamente. É a única emissora no país que produz um jornal diário sobre cultura, o 

Metropolis. Esse jornal além de ser diário, no domingo ele tem uma hora trabalhando a 

cultura de todas as vertentes, deputada. Em todas as vertentes. Artes visuais, música, 

dança, enfim, literatura. Exatamente pelo trabalho de grande envergadura que a TV 

Cultura faz ela ganhou esse prêmio. O maior prêmio que existe no estado de São Paulo. 

E provavelmente no país. 

Os críticos de São Paulo... O maior prêmio. 

 

A SRA. BETH SAHÃO - PT - Senhor presidente, eu não quero me estender aqui 

muito porque tem mais deputados que certamente queiram falar, mas eu queria apenas 

dizer isso. Isso que estamos discutindo aqui não é menor como o senhor acabou de 

colocar. Pelo contrário, se a Cultura recebeu todos esses prêmios eu parabenizo. Mas 

esses parabéns também têm que ser estendido ao conjunto de trabalhadores que lá estão.  

Esse conjunto de trabalhadores que lá estão, estão em uma situação que eles têm 

reclamado muito. Por exemplo, eles vão completar três anos sem reajustes. Houve 

também demissões na TV Cultura. Então temos que ver a proporcionalidade quando o 

senhor se refere. Não estou preocupada com a Globo. Embora sejam concessões 

públicas, mas são emissoras privadas. Nem com a Record. 

Eles têm que se justificar para o sindicato que representa a categoria. Agora no 

nosso caso aqui nós somos deputados estaduais e temos a obrigação de saber o que 

acontece na emissora, de ter a prestação de contas da emissora, de ter isso como uma 
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prática regular inclusive. Então quando convidamos o senhor para vir aqui é porque 

queremos esclarecimentos de tudo. 

Nossas ideias não vão convergir para o mesmo ponto. Eu respeito as suas opiniões 

que você colocou. Como eu já disse, cumprimento pela produção, mas sabemos e outras 

questões que inclusive quero falar com a Sra. Presidenta da comissão, que nós 

gostaríamos de encaminhar por escrito depois todos os questionamentos que pudessem 

ser enviados para o presidente da Fundação, para que fosse também igualmente 

respondido por escritos. 

Algumas das nossas perguntas ele mesmo reconhece que ele não tem os números, 

então gostaríamos depois de enviar isso através da comissão para que essas respostas 

pudessem vir por escrito. Então é nesse sentido. Quer dizer, não é no aspecto... Nós não 

estamos questionando aqui a qualidade da programação, e sim questionando de que 

maneira isso está sendo feito.  

Por que não há, por exemplo, os reajustes dos trabalhadores. Qual a razão? Pelo 

menos a recuperação inflacionária. Então nesse sentido há muitos questionamentos 

ainda, e V.S.ª poderia apresentar. De qualquer modo tem a deputada Leci, tem mais 

deputados aqui presentes, não sei se vão querer falar. E Sra. Presidente, temos também 

representantes de sindicatos.  

Estão aqui o Sindicato dos Jornalistas, Sindicato dos Radialistas e está à frente em 

apoio a TV Cultura, que eu gostaria de pedir e solicitar a V. Exa. a permissão para que 

eles também tivessem alguns minutos para poderem se colocar.  

 

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

Brandão. 

 

A SRA. LECI BRANDÃO - PCdoB - A deputada Beth Sahão veio me consultar 

aqui para saber se eu ia falar, e exatamente o que ela falou é o que eu ia perguntar. Eu 

não quero de forma alguma desconsiderar o que foi dito aqui pelo senhor Marcos 

Mendonça, mas o senhor disse que está tudo sendo... A TV Cultura foi enriquecida com 

todas essas transformações, doutor Marcos Mendonça.  

Eu até concordo com o senhor em todos os aspectos que o senhor falou, de tudo 

que a TV recebeu de melhorias. Mas não podemos enriquecer a TV Cultura e 

empobrecer a condição humana de seus servidores. Acho que entendemos a disparidade 

que existe entre todas essas emissoras abertas que são emissoras particulares, enfim.  
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Sabemos inclusive do poderio de todas elas, mas aqui é uma Casa do povo, então 

aqui as pessoas vêm para mostrar suas demandas, fazer suas reclamações e seus anseios, 

e não posso achar que os trabalhadores da TV Cultura são pessoas sem noção, que são 

pessoas idiotas. São pessoas que são inteligentes, são pessoas que tem competência, até 

porque trabalham na TV Cultura. Não é qualquer um que pode trabalhar na TV Cultura. 

São pessoas de grande importância, principalmente de inteligência, de sabedoria. 

E como é que essas pessoas já vêm a algum tempo procurando a Assembleia 

Legislativa, procurando os gabinetes dos deputados, para trazerem as suas demandas, 

para fazerem suas considerações em relação à essa questão de demissões, essa questão 

da defasagem salarial. Entendemos que essa questão da tecnologia, essa questão que a 

máquina substitui o homem... Tudo bem, mas as pessoas que trabalham a muitos anos 

contribuíram para o crescimento da TV Cultura. 

Elas contribuíram para que a TV Cultura seja o que ela é hoje, uma emissora 

premiada, reconhecida, enfim, que sentimos saudades de uma série de programas de lá. 

Então acho que tinha de ter outro critério, uma outra forma de atender e entender os 

problemas dessas pessoas. Sabemos que hoje a TV atende a vários estados e também 

tem que receber a verba federal por conta disso, tem essa questão, mas sempre 

procuramos ver o outro lado. 

E o outro lado, como a deputada Beth Sahão acabou de dizer, tem de ser ouvido. 

Essa Casa aqui é para ouvir o empregador, o empregado, o patrão, enfim, todo mundo 

que tem que falar. Me parece que tem de haver inscrição e tal, mas eu enquanto vice-

presidente dessa comissão, gostaria de abrir um precedente nesse momento para ouvir 

alguém ou do jornalismo, ou os repórteres, enfim, os empregados da TV Cultura.  

Os funcionários da TV Cultura. Eu gostaria de ouvi-los para poder entender, 

porque às vezes as pessoas chegam aqui e falam das coisas positivas, de todas as 

evoluções que aconteceram, de todos o desenvolvimento que houve, e fica parecendo 

que só um tem razão e o outro está falando coisas absurdas. Para poder entender isso 

direito eu preciso ouvir também o outro lado. 

Só isso que eu queria pedir a Excelentíssima Sra. Presidente da Comissão. 

 

A SRA. PRESIDENTE - RITA PASSOS - PSD - Olha, tem uma jornalista, deu 

o sinal e perguntou se poderia fazer uma pergunta... 

 

A SRA. LECI BRANDÃO - PCdoB - É uma coisa rápida. 



27 
 

 

A SRA. PRESIDENTE - RITA PASSOS - PSD - Eu tinha até falado para ela 

que como não é uma audiência pública... 

 

A SRA. LECI BRANDÃO - PCdoB - Eu sei, eu sei.  

 

A SRA. PRESIDENTE - RITA PASSOS - PSD - Se ela pudesse anotar as 

perguntas e nós faríamos. Mas parece que você não anotou... Então faça uma colocação 

e vamos abrindo aqui um... 

 

A SRA. LECI BRANDÃO - PCdoB - Exato. 

 

O SR. ADILSON ROSSI - PSB - Pela ordem, Presidente. 

 

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

 

O SR. ADILSON ROSSI - PSB - Eu gostaria de consultar V. Exa. se vai ser 

aberto esse expediente... 

  

A SRA. PRESIDENTE - RITA PASSOS - PSD - Não, nós vamos dar a 

oportunidade só para uma jornalista... 

  

O SR. ADILSON ROSSI - PSB - Não, nós não podemos abrir o expediente para 

uma única pessoa. Isso não é uma audiência pública. Nós estamos em uma reunião... 

 

A SRA. PRESIDENTE - RITA PASSOS - PSD - Eu já falei que não é uma 

audiência pública. 

 

A SRA. LECI BRANDÃO - PCdoB - Já foi explicado, deputado. Foi muito bem 

explicado e eu entendi. 

 

O SR. ADILSON ROSSI - PSB - Nós estamos em uma reunião da Comissão de 

Educação, onde fizemos um convite ao Marcos Mendonça para que viesse expor aqui 

questões relacionadas e ligadas a TV Cultura. Se nós vamos abrir aqui a palavra para 
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todo mundo e transformar isso aqui em audiência pública, então temos que mudar o 

foco da reunião.  

 

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

 

A SRA. LECI BRANDÃO - PCdoB - Deputado Adilson Rossi, com licença.  

O SR. ADILSON ROSSI - PSB - Um minuto, deputada, deixa eu concluir. 

 

A SRA. LECI BRANDÃO - PCdoB - Não, deixa eu falar uma coisa para o 

senhor. Eu entendi o que a Presidente disse, sei que aqui não é uma audiência pública, 

porque não sou ignorante. Apenas solicitei que uma pessoa fizesse apenas uma 

comunicação. Não é para ter debate aqui absolutamente. Não é isso aí.  

 

O SR. ADILSON ROSSI - PSB - Eu volto a consultar a Presidente da Comissão. 

Nós vamos transformar isso aqui em uma audiência pública e abrir espaço para que 

todos usem da palavra? 

 

A SRA. PRESIDENTE - RITA PASSOS - PSD - Não vamos transformar em 

audiência pública. Inclusive essa moça que é jornalista pediu a mim e falei que se ela 

quisesse, por escrito. Eu leria a pergunta. Mas não sei, não houve essa disponibilidade. 

Como houve uma solicitação da deputada Leci Brandão, poderíamos abrir uma exceção 

apenas para essa pessoa. 

 

O SR. ADILSON ROSSI - PSB - Eu gostaria que V. Exa. consultasse os 

membros da Comissão. Se não vamos tomar decisão monocrática e acho complicado. 

Então consultar os membros. Não estou questionando aqui, deputada, em hipótese 

alguma 

 

A SRA. PRESIDENTE - RITA PASSOS - PSD - Então vamos consultar. Está 

certo. 

 

A SRA. LECI BRANDÃO - PCdoB - Não é monocrática, deputado, pelo amor 

de Deus. 
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O SR. ADILSON ROSSI - PSB - Não sou contra e nem a favor. Quero saber o 

que os demais pares pensam sobre isso. Gostaria que V. Exa. consultasse os membros 

da Comissão. 

 

A SRA. PRESIDENTE - RITA PASSOS - PSD - Vamos consultar então. Aliás, 

está difícil até de ouvir com esse barulho... 

 

A SRA. BETH SAHÃO - PT - Sra. Presidente, eu quero conclamar aqui e fazer 

um apelo para o deputado Adilson, que tenha um pouco de sensibilidade, afinal de 

contas isso aqui é a Casa do povo. Não podemos deixar... 

 

A SRA. PRESIDENTE - RITA PASSOS - PSD - Não deputada, na verdade não 

é uma audiência pública. Nós ... (ininteligível) 

 

A SRA. BETH SAHÃO - PT - (ininteligível) 

 

O SR. ADILSON ROSSI - PSB - Isso aqui é reunião de uma comissão, não 

podemos confundir as coisas.  

 

A SRA. BETH SAHÃO - PT - Quantas vezes em muitos momentos nós não 

abrimos mão?  

 

A SRA. LECI BRANDÃO - PCdoB - Fica parecendo que é jogo partidário, 

vocês sabem que não tenho esse perfil. Não estou fazendo palanque aqui. Eu não faço 

palanque. Não uso a Assembleia para palanque. 

 

A SRA. PRESIDENTE - RITA PASSOS - PSD - Eu sei disso, deputada. Tenho 

certeza disso. 

 

A SRA. LECI BRANDÃO - PCdoB - Estou fazendo uma coisa com muita 

consciência e muito equilíbrio.  

 

O SR. ADILSON ROSSI - PSB - Eu solicito à Presidência que consulte os 

membros da Comissão se vamos... Até porque não podemos ser parciais. Não podemos 
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ouvir uma única pessoa se outros também vão querer usar da palavra. Como vamos 

administrar isso? 

 

A SRA. BETH SAHÃO - PT - Olha Adilson, me permita. Nós podemos escolher 

um representante.  

 

A SRA. PRESIDENTE - RITA PASSOS - PSD - Deputada Marcia Lia. 

A SRA. BETH SAHÃO - PT - Beth Sahão. Nós podemos escolher um 

representante. 

 

A SRA. PRESIDENTE - RITA PASSOS - PSD - Desculpe. Como nós temos 

que ter um consenso... 

 

O SR. ADILSON ROSSI - PSB - Deputada, eu não sou contra isso. Eu quero 

saber se essa será a linha da reunião. 

 

A SRA. PRESIDENTE - RITA PASSOS - PSD - Veja bem, como não é uma 

audiência pública. É apenas a comissão fez um convite para a TV Cultura para que 

estivesse aqui para alguns esclarecimentos, então essa reunião é da Comissão. Para 

mudar qualquer coisa, entendo também como o deputado Adilson Rossi falou, tem que 

ter um consenso. 

Sempre fiz assim, todas as reuniões... 

 

A SRA. LECI BRANDÃO - PCdoB - Claro. 

 

A SRA. PRESIDENTE - RITA PASSOS - PSD - Se há consenso, dá para fazer. 

Se não há o consenso não vou ficar aqui em uma briga de foice querendo essa situação. 

Aliás, está muito difícil inclusive nós ouvirmos o nosso convidado, devido ao barulho 

que está lá fora. Eu estou tendo muita dificuldade de ouvir, porque... Temos que berrar.  

Estou vendo aqui o nosso convidado tem que berrar, porque está difícil de 

escutarmos com esse barulho de batuque que está aqui. Está difícil. Então para 

mudarmos realmente de fato, deputada, temos que ter um consenso. Então não vou 

entrar em uma guerra aqui. Se houver consenso vamos abrir essa exceção. Se não 

houver consenso não podemos... 
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A SRA. LECI BRANDÃO - PCdoB - Está difícil, está muito difícil. 

 

A SRA. PRESIDENTE - RITA PASSOS - PSD - Não há consenso? Não há 

consenso... Olha, tendo uma pessoa já discordando já não tem consenso, deputada. 

Infelizmente, está certo? 

 

A SRA. LECI BRANDÃO - PCdoB - Não, tudo bem. Entendemos exatamente a 

posição das pessoas. Eu infelizmente me sinto muito constrangida... 

 

A SRA. - (ininteligível) 

 

O SR. ADILSON ROSSI - PSB - Presidente, nós não podemos confundir Casa 

do Povo com uma reunião da Comissão. Me perdoe, mas essa não é a conduta da 

reunião da Comissão. Não há consenso.  

Pediria que V. Exa. continuasse a reunião, e o nobre Marcos Mendonça usasse a 

palavra.  

 

A SRA. - (ininteligível) 

 

A SRA. PRESIDENTE - RITA PASSOS - PSD - Eu entendo, mas nós temos 

que seguir o regulamento, o regime interno. O senhor tem mais algo para falar? 

 

O SR. MARCOS MENDONÇA - Posso dizer só para esclarecer, deputada. Acho 

que a televisão se faz, ela se fez, tem toda a história dela em cima do valor dos 

trabalhadores da Fundação. Temos o maior respeito... 

 

A SRA. - (ininteligível) 

 

A SRA. PRESIDENTE - RITA PASSOS - PSD - (ininteligível)  

 

O SR. ADILSON ROSSI - PSB - Isso não é uma audiência pública, Presidente. 

Marque uma audiência pública para discutir esse assunto. 
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A SRA. PRESIDENTE - RITA PASSOS - PSD - Pela ordem, por favor. Pela 

ordem. As pessoas podem assistir, mas sem... 

 

O SR. - Olha, bagunça lá fora, bagunça aqui dentro... 

 

A SRA. PRESIDENTE - RITA PASSOS - PSD - Já está difícil com o barulho lá 

fora, agora aqui dentro temos que dar a oportunidade para as pessoas falarem sem... 

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

 

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

Brandão. 

 

A SRA. LECI BRANDÃO - PCdoB - Eu quero pedir licença a V. Exa. para me 

retirar dessa comissão, porque a minha proposta não foi absolutamente nada disso. 

Apenas pedi para uma pessoa que representa aqui os funcionários da TV Cultura fazer 

apenas uma comunicação. Ninguém está debatendo. Eu deixei bem explícito isso. Faço 

questão de reafirmar. 

Meu posicionamento dentro da Assembleia Legislativa é um comportamento 

equilibrado. Sou de um partido de oposição, mas sempre tive bom senso. Isso dito pelo 

governador do estado, Geraldo Alckmin. Ele sabe qual é meu posicionamento. Eu não 

estou aqui fazendo palanque, não estou aqui fazendo campanha. Apenas solicitei que 

uma pessoa do trabalho... 

 

A SRA. PRESIDENTE - RITA PASSOS - PSD - Eu entendo. 

 

A SRA. LECI BRANDÃO - PCdoB - Então vou me retirar da Comissão, 

porque... Eu não quero ser confundida. Não vou permitir e admitir isso. Peço licença a 

V. Exa. e vou me retirar da Comissão. Muito obrigada. 

 

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

 

A SRA. BETH SAHÃO - PT - Sra. Presidente, serei solidária à deputada Leci 

Brandão.  
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A SRA. PRESIDENTE - RITA PASSOS - PSD - Deputada, tem uma outra 

Comissão marcada para às 15h30, e inclusive está cobrando esse Plenário aqui. Eu não 

sabia também. 

 

O SR. - Outra coisa, caiu o quórum, Presidente. Estamos só em três aqui. Quatro. 

 

A SRA. BETH SAHÃO - PT - De qualquer modo esse Plenário tinha que ser 

reservado até às 16h30. Eu não entendo, sinceramente, porque o regimento nos garante 

que esse plenário seja reservado até às 16h30.  

 

O SR. - Presidente, agradecer a presença do ilustre convidado. Muito obrigado. 

 

A SRA. PRESIDENTE - RITA PASSOS - PSD - Então queremos agradecer a 

presença do senhor Marcos Mendonça. 

 

* * * 

 

 


