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COMISSÃO DE EDUCAÇÃO E CULTURA  

BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA. 

12/05/2015 

 

 

O SR. PRESIDENTE  –   Senhores deputados  havendo número regimental 

declaro aberta  a Reunião Especial de eleição do presidente e do vice-presidente da 

Comissão  de Educação e Cultura para o primeiro biênio  da 18º Legislatura.  

Registro com muito prazer a presença dos deputados: Roberto Engler , Adilson  

Rossi, Gilmaci Santos , Rita  Passos, Leci Brandão  e  Welson Gasparini.  Portanto há 

número legal.  

Eu pergunto se há indicação  , pergunto aos membros desse Colegiado se há 

indicação  de nome para o cargo  de Presidente da Comissão.  

 

O SR. –  Pela ordem, senhor presidente ? Eu vou ceder a palavra aqui ao meu 

nobre parceiro  Roberto Engler , por favor. (todos riem)  

 

O SR. PRESIDENTE  - Pois não,  com a palavra Roberto Engler. 

 

O SR. –  É uma  questão de educação, vou  ser bem educado e vou ceder  

palavra ao deputado Roberto Engler.  

 

O SR. ROBERTO ENGLER – PSDB -  Senhor  presidente, nobres pares, em 

nome do deputado Adilson Rossi  e em meu nome e acho que dos demais colegas, eu tenho 



2 

 

 

a honra de indicar Vossa Excelência o nome da nossa deputada Rita Passos para presidir  a 

Comissão de Educação e Cultura.  

 

O SR.  ADILSON ROSSI – PSB – Pela ordem senhor presidente?  

 

O SR. PRESIDENTE – Pois não deputado Adilson.  

 

O SR.  ADILSON ROSSI – PSB –  Eu gostaria de endossar com toda a 

veemência  a indicação do meu  companheiro deputado Roberto Engler  e também apoiar  a 

indicação da deputada Rita Passos para a presidência  dessa importante Comissão. 

 

O SR. PRESIDENTE -  Temos portanto a indicação da deputada Rita Passos  

para ser a presidente da Comissão. Eu consulto  se há outra indicação? Então há 

unanimidade, mas mesmo assim vamos botar em votação nome por nome.  Em votação a 

indicação da deputada Rita Passos para presidente da Comissão de Educação e Cultura. 

Welson Gasparini, voto em Rita Passos. Roberto Engler?  

 

O SR. ROBERTO ENGLER – PSDB - Rita Passos.  

 

 O SR.  PRESIDENTE –  Adilson Rossi ? 

 

O SR.  ADILSON ROSSI – PSB –   Rita Passos. 

 

O SR. PRESIDENTE – Gilmaci Santos ? 
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O SR.  GILMACI SANTOS – PRB -  Deputada Rita Passos. 

 

O SR. PRESIDENTE – Rita Passos ? 

 

 A SRA. RITA PASSOS – PSD - Voto em mim, Rita Passos.  

 

O SR. PRESIDENTE – Leci Brandão ? 

 

 A SRA. LECI BRANDÃO – PCdoB – Deputada Rita Passos.  

 

O SR. PRESIDENTE -  Eleita por unanimidade  a deputada Rita Passos.  

 

O SR. –  Pela ordem, senhor presidente ? 

 

O SR.  PRESIDENTE  - Desculpe, o deputado Aldo Demarchi , agora 

presente também. 

 

O SR. ALDO DEMARCHI – DEM – Eu voto na deputada Rita Passos.  

 

O SR.  PRESIDENTE -  Vota também em Rita Passos , então  eleita por 

unanimidade, e eu convido  a deputada Rita Passos para presidir  a sequencia dessa Sessão . 

Uma salva de palmas para a moça. (Palmas.)  

 

           * *   * 
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Assume a presidência a Sra. Rita Passos – PSD  

 

            * * * 

 

 A SRA. PRESIDENTE RITA PASSOS – PSD – Boa tarde a todos, quero 

também registrar e agradecer a presença do deputado Wellington Moura, também  do 

Delegado Olim, o deputado, e também  do deputado líder do  governo que é o deputado 

Cauê Macris, muito obrigada por estar prestigiando essa Comissão.  

 Dando sequência nessa sessão e antes querendo agradecer  os votos que  recebi 

de todos os parlamentares que aqui  estão.  Quero agradecer imensamente e dizer que nós 

vamos trabalhar em conjunto, todos aqui  que escolheram para estar na Comissão da 

Educação  é por que  gostam da  Educação e querem o melhor para o nosso Estado de São 

Paulo. Tenho certeza que todos juntos podemos fazer  o melhor. Vamos sim batalhar, vamos 

ser o canal entre a classe e o governo. 

Queremos realmente fazer o melhor, sabemos que nós não podemos muito 

como legisladores, mas dentro da nossa capacidade e do nosso poder, queremos com certeza 

avançar. Muito obrigada a todos vocês e que nós possamos ter  uma melhora cada vez mais  

da Educação em nosso Estado de São Paulo.  

Dando  continuidade então, agora também quero agradecer  a presença  do meu 

líder da minha bancada que é o deputado Camilo , que está  aqui também nos prestigiando, 

muito obrigado deputado.  

Na sequencia agora  pergunto aos  membros desse Colegiado se há indicação  

de algum nome para  o cargo de vice-presidente da Comissão?  

 

O SR.  ADILSON ROSSI – PSB –   Pela ordem presidente ? 

 



5 

 

 

 A SRA. PRESIDENTE RITA PASSOS – PSD –  Com a palavra deputado 

Adilson. 

 

O SR.  ADILSON ROSSI – PSB –   Primeiro quero parabenizar Vossa 

Excelência  e desejar  que a sua ação como presidente dessa Comissão seja  muito prospera, 

e me coloco já  a sua inteira disposição para dar aqui a pequena, porém efetiva parcela de 

contribuição.  E aproveitar o momento  para indicar a deputada Leci Brandão   para ocupar a 

vice-presidência dessa Comissão.(Palmas.)  

 

O SR. ROBERTO ENGLER – PSDB -   Pela ordem presidente  

 

 A SRA. PRESIDENTE RITA PASSOS – PSD –  Pois não , deputado Engler 

. 

 

O SR. ROBERTO ENGLER – PSDB - Quero cumprimentar Vossa 

Excelência pela eleição a presidência da nossa Comissão de Educação e Cultura, como 

educador, a vida toda como educador  da Universidade de São Paulo , tenho  certeza, 

convicção absoluta  que conduzida  por Vossa  Excelência essa Comissão  terá enorme valor 

para o avanço da educação e cultura no nosso estado . 

Tenho certeza que Vossa Excelência não permitirá que essa Comissão se 

transforme num palco politico, mas sim voltado para os interesses da categoria, quero 

desejar todo o sucesso a Vossa Excelência e fazer coro, acho que estamos jogando juntos ao 

deputado Adilson Rossi  indicando  o nome da deputada Leci Brandão  a vice-presidente da 

Comissão .  

 

 A SRA. PRESIDENTE RITA PASSOS – PSD –  Pergunto aos  nobres pares 

se tem  outra indicação ? Coloco em votação então  a deputada Leci Brandão.Pergunto ao 

Welson Gasparini  em que vota? 
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O SR. WELSON GASPARINI – PSDB – Voto na deputada Leci  Brandão.  

 

 A SRA. PRESIDENTE RITA PASSOS – PSD –  Como vota  o deputado  

Roberto Engler ? 

 

O SR. ROBERTO ENGLER – PSDB - Deputada Leci Brandão.  

 

 A SRA. PRESIDENTE RITA PASSOS – PSD –  Como vota o deputado 

Adilson Rossi? 

 

O SR.  ADILSON ROSSI – PSB –   Leci  Brandão. 

 

 A SRA. PRESIDENTE RITA PASSOS – PSD –  Como vota o deputado 

Gilmaci  Santos? 

 

O SR. GILMACI SANTOS – PRB -   Com muita alegria Leci Brandão.  

 

 A SRA. PRESIDENTE RITA PASSOS – PSD –  Como vota o deputado 

Aldo Demarchi? 

 

O SR. ALDO DEMARCHI – DEM – Deputada Leci Brandão .  
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 A SRA. PRESIDENTE RITA PASSOS – PSD –  Como vota a nossa querida 

deputada Leci Brandão? 

 

 A SRA. LECI BRANDÃO – PCdoB –  Em mim , não é ? 

 

 A SRA. PRESIDENTE RITA PASSOS – PSD –  Está certo, e eu também 

voto  na Leci Brandão, portanto eleita agora a nossa vice-presidente.(Palmas.)  

 

O SR. GILMACI SANTOS – PRB - Pela ordem presidente? 

 

 A SRA. PRESIDENTE RITA PASSOS – PSD –  Com a palavra deputado 

Gilmaci Santos. 

 

O SR. GILMACI SANTOS – PRB - Senhora presidente apenas para 

parabenizar Vossa Excelência e a deputada Leci Brandão por essa eleição para comandar 

essa Comissão  de Educação e Cultura por esses dois anos. Tenho certeza absoluta que essa 

Comissão está sim em boas mãos, essas duas mulheres com certeza fazendo a tabelinha aqui 

vão fazer com que a nossa Educação realmente esteja no lugar que deva estar.  

Parabenizar Vossa Excelência e Leci Brandão, só da mulher mais uma vez não 

é Engler? E dizer que nós estaremos aqui a sua disposição, presidente, no que for preciso 

para cooperar , para ajudar , para que essa  Comissão nesses dois anos realmente só tenha 

êxito .  Parabéns e que Deus abençoe vocês duas.  

 

 A SRA. PRESIDENTE RITA PASSOS – PSD –  Muito obrigada , eu 

agradeço  a manifestação de Vossa Excelência. 
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 A SRA. LECI BRANDÃO – PCdoB – Pela ordem, senhora deputada, 

senhora presidente ? 

 

 A SRA. PRESIDENTE RITA PASSOS – PSD –  Também quero registrar a 

presença  do deputado Tricoli,  Tripoli, muito obrigada.  

 

O SR.  ROBERTO TRIPOLI – PV - Pela ordem , presidente ? 

 

 A SRA. PRESIDENTE RITA PASSOS – PSD –  Com a palavra.  

 

O SR.  ROBERTO TRIPOLI – PV –  Só para lembrar que meu nome é 

Tripoli , Tricoli foi um grande deputado nesta Casa . 

 

 A SRA. PRESIDENTE RITA PASSOS – PSD –  Nós temos até o ano 

passado nessa Casa o Tricoli , não é ? 

 

O SR.  ROBERTO TRIPOLI – PV – E José Roberto, o mesmo nome que eu . 

 

 A SRA. PRESIDENTE RITA PASSOS – PSD –  E eu chamava ele de 

Tripoli, agora tenho um Tripoli aqui e falo Tricoli . Seja bem-vindo a nossa Comissão.  

 

O SR.  ROBERTO TRIPOLI – PV – Presidente eu sou o deputado Roberto 

Tripoli e queria elogiar  a presidência  de Vossa Excelência e também da nossa querida vice 

e totalmente  ligada a cultura e que vai ter um belíssimo  trabalho  aqui. 
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 A SRA. PRESIDENTE RITA PASSOS – PSD –  Muito obrigada  

deputado  Tripoli. E os dois inclusive do mesmo  partido, Partido Verde. Com a palavra 

o meu líder o deputado Camilo.  

 

O SR. CORONEL CAMILO – PSD -  Obrigado. Primeiramente aí parabéns, 

parabéns a nossa  deputada Rita Passos, é uma grande honra tê-la no Partido , tê-la na  

presidência da Comissão de Educação e espero que você seja muito  bem sucedida. E 

também a nossa deputado Leci Brandão, muito obrigada  pela colaboração na nossa 

Comissão de Educação, contem com a liderança do PSD no que for possível.  

 E podem ter certeza que vamos estar sempre  alinhados com as outras duas 

Comissões, com a Frente Parlamentar, na realidade Segurança Pública e Comissão de 

Segurança, por que  a Educação  indo  bem todo o resto vai bem. Portanto sucesso a todos os 

nossos nobres deputados e contem comigo lá, parabéns e um bom trabalho Rita. 

 

 A SRA. PRESIDENTE RITA PASSOS – PSD –  Muito obrigada. E agora a 

nossa vice-presidente a Leci Brandão com a palavra. 

 

 A SRA. LECI BRANDÃO – PCdoB – Que Deus abençoe e ilumine todos e 

todas que aqui estão. Senhora presidente eu confesso que surpreendentemente eu tive o meu 

nome escolhido para a vice-presidência e para mais  alegrias ainda para o meu espirito  eu 

vejo que há  uma unanimidade por parte de todos os nossos  amigos do Legislativo.   

Uma coisa que precisamos deixar muito claro é que a nossa conduta dentro 

dessa Casa nesses cinco anos tem sido uma conduta de equilíbrio, de respeito, mas acima de 

tudo de colocar as nossas  ideias de forma objetiva, de forma muito  consciente , e eu 

entendo que a  politica nos dias de hoje , que infelizmente é vista pela sociedade  brasileira 

de uma  forma até duvidosa, de uma forma talvez desrespeitosa, ela precisa ter momentos 

como esse  que acabou de acontecer aqui.  

Por que eu disse que é uma coisa  surpreendente ?  Por que  todo mundo sabe, 

inclusive  fora dessa Assembleia , que eu sou uma pessoa  guerreira, sou uma mulher que 
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sempre defendeu  as minorias , sou uma pessoa que tem uma historia de luta , de muita 

humildade , mas que  sempre respeitei todas as pessoas.  

Eu sou do PCdoB com muita honra, vejo que nós temos aqui na maioria desse 

nosso Plenário deputados de outras siglas partidárias que de repente não são do mesmo ideal 

que o nosso, enfim, mas que no momento em que falamos de coisas especiais como cultura e 

educação, que são coisas  importantes para a sociedade brasileira, eu  acho que foi dado aqui 

um exemplo que o Brasil deveria seguir também .  

Independente de sigla partidária, de oposição  ou  de situação, enfim , temos 

que procurar dar  legitimidade  às coisas, temos que  procurar nos entender, é tempo de 

diálogo, é tempo de respeito reciproco, e eu confesso que  esse dia vai ficar muito marcado 

em minha vida, viu senhores deputados ?  Por que foi mais uma vez comprovado para mim,  

para a minha história , eu vou  fazer questão que daqui imediatamente ligar para a minha 

mãe  e dizer que o  fato de sermos de  um partido de oposição não quer dizer que sejamos  

contrária a projetos de outros deputados, de outras siglas, mas que tem  por objetivo 

melhorar a qualidade  de vida  do povo do Estado de São Paulo .  

Esse estado é o estado mais importante desse país, é o estado que tem uma 

população muito diversa, e na hora de buscarmos o que é melhor para o povo temos que 

esquecer algumas condições de siglas partidárias. Estou extremamente agradecida aos 

senhores e dizer que espero que eu possa sempre ter sensibilidade e consciência para 

respeitá-los independente de qualquer sigla partidária. 

Muito obrigada e que Deus os abençoe e que Deus os proteja. E quero 

cumprimentar também todos os assessores, os assessores dessa Casa também me tratam com 

muito respeito  e com muito carinho.  

A senhora deputada já me conhece há algum tempo  , trocamos muita conversa, 

só estou lhe devendo um show, mas assim que puder o farei  pode deixar.  Muito obrigada. 

(Palmas.)  

 

 A SRA. PRESIDENTE RITA PASSOS – PSD –  Muito obrigada . Quero 

também registrar  a presença  do deputado Carlos Cezar , muito obrigada pela  sua presença  

aqui.  
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E quero dizer também a nossa deputada Leci Brandão , que é  vice-presidente 

da nossa Comissão, que eu estou muito  feliz com o seu pronunciamento. Eu entendo que o 

momento da  disputa politica já aconteceu no ano  passado e agora é hora de  nós somarmos 

esforços para o bem  do nosso estado, é dessa forma que temos que  ver.  E nós queremos 

que essa Comissão realmente seja construtiva, todos querem o melhor para a classe e nós 

queremos também que o governo faça tudo o que é possível, e é por isso que essa Comissão 

existe, para que possamos ser esses interlocutores. O interlocutor do governo junto à classe.  

Nós queremos defender esta classe que estamos representando, mas também 

precisamos levar ao governo para ver o que é possível. Nós vamos fazer isso com muito 

empenho, com muita dedicação com certeza, por que a Educação do nosso estado e a 

Cultura merecem o melhor e  nós temos que aqui  cada um de nós ofereça o melhor.  

Muito obrigado Leci, você é uma guerreira realmente, nós erámos vizinhas lá 

de  Mesa no Colégio de Lideres e sempre  conversávamos  e eu sempre falei muito bem de 

você , da Vossa  Excelência para as pessoas por que  eu sempre lhe admirei muito. E hoje te 

admiro  mais ainda, muito obrigada. (Palmas.)  

 

O SR. ALDO DEMARCHI – DEM – Pela ordem, presidente? 

 

 A SRA. PRESIDENTE RITA PASSOS – PSD –  Pela ordem deputado Aldo 

Demarchi.  

 

O SR. ALDO DEMARCHI – DEM – Primeiramente eu  gostaria de justificar  

a minha ausência na outra convocação, que inclusive não deu para fazer a eleição , por  

motivo de viagem . Mas vim hoje convicto dessa minha posição, fico satisfeito de participar 

de uma Comissão importante como  essa . E verificando, Leci, que realmente foi deixado de 

lado aqui, foi uma eleição suprapartidária e   eu também  não sou do partido nem seu e nem 

da própria presidente , foi a competência .  

 E voltando lá  com saudade muito grande da minha professora, eu fui educado  

por uma mulher e  fico satisfeito das duas, também o machismo ficou de lado   por que  
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somos aqui a grande maioria  e elegemos aqui  as duas mulheres. Tenho certeza que tanto  a 

presidente como a Leci  não apenas a Educação, viu presidente ?  Nós temos que ver 

também a Cultura, e eu conto muito com a vice-presidente que está ligada, ligadíssima a 

Cultura de nosso país, e que nós possamos realmente dar a nossa  contribuição  para que o 

Estado de São Paulo avance tanto na Educação  como na  Cultura.  

Parabéns as duas e fico muito satisfeito com esse resultado e confiante. Muito 

obrigado.  

 

 A SRA. PRESIDENTE RITA PASSOS – PSD –  Muito obrigada deputado 

Aldo Demarchi . 

Esta presidente propõe o dia e hora para as Reuniões Ordinárias da Comissão, 

eu imagino que poderiam ser nas quartas-feiras as 14h30m, ou  se vocês preferirem   pois  

não sei se vocês têm acumulo em outra Comissão  , que seja  nas terças-feiras mesmo as 14h 

por que  quem tem Colégio de Lideres as 15h portanto  dá tempo também .  O que vocês 

acham, vamos decidir? Terça as 14hs ou quarta as 14h30m? E se também vocês tiverem 

outra data, outro horário,  também poderão dar a sugestão.  

Pergunto ao nobre deputado Welson Gasparini. 

 

O SR. WELSON GASPARINI – PSDB – Voto pela quarta-feira as 14h30m. 

 

 A SRA. PRESIDENTE RITA PASSOS – PSD –  Como decide o deputado 

Roberto Engler? 

 

O SR. ROBERTO ENGLER – PSDB -   Eu acompanho a maioria, até por 

que  na outra Comissão a que pertenço ainda não decidiram  horário, então me reservo a me 

manifestar  mais a frente e de pronto eu acompanho a decisão da maioria.  
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 A SRA. PRESIDENTE RITA PASSOS – PSD –  Deputado Adilson Rossi? 

 

O SR.  ADILSON ROSSI – PSB –   Presidente eu também vou seguir  o 

mesmo caminho do deputado Roberto Engler, já que estamos jogando juntos desde o 

começo , por uma questão  de educação, como existem  outras Comissões que ainda vão ser 

instaladas e a gente não sabe  qual será o horário , eu também vou com a maioria, o que for 

decidido aqui eu  decido também. 

 

 A SRA. PRESIDENTE RITA PASSOS – PSD –  Deputada Leci Brandão ? 

 

 A SRA. LECI BRANDÃO – PCdoB – Quarta-feira as 14h30m seria  

interessante.  

 

O SR. DELEGADO OLIM - PP– Pela ordem, presidente? 

 

 A SRA. PRESIDENTE RITA PASSOS – PSD –  Com a palavra... 

 

O SR. DELEGADO  OLIM - PP –  Eu só queria cumprimentar a senhora, a 

minha vice  aqui, estou muito feliz, Cultura é com você , você é ótima e  conte com a gente 

na Comissão de Segurança, eu vou para outra  Comissão e queria só cumprimentar as duas, 

parabéns, parabéns a todos que votaram a vocês, vocês merecem  e contem com a gente.  

 

 A SRA. PRESIDENTE RITA PASSOS – PSD –  Muito obrigada Deputado 

Olim, obrigada . Aldo Demarchi? 

 

O SR. ALDO DEMARCHI – DEM –  Quarta-feira as 14h30 . 
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 A SRA. PRESIDENTE RITA PASSOS – PSD –  Deputado Gilmaci?  

 

O SR. GILMACI SANTOS – PRB -   Senhora presidente eu também gostaria,  

se possível, aguardar um pouquinho mais, nós também estamos em  outra Comissão e 

também  principalmente  a Comissão, não que essa seja menos importante, mas é a CCJ e  

que   também estamos nessa Comissão e não foi decidido o dia ainda. 

 

 A SRA. PRESIDENTE RITA PASSOS – PSD – Alguém sabe  normalmente 

qual era o dia da CCJ?  

 

O SR. GILMACI SANTOS – PRB - Eu acho que  está para decidir ainda .  

CCJ as quartas-feiras as 14h30m.  

 

 A SRA. PRESIDENTE RITA PASSOS – PSD –  Atualmente é as 14h30m 

das quartas-feiras também. 

 

O SR. GILMACI SANTOS – PRB - Então, ai fica meio difícil para gente.  

 

 A SRA. PRESIDENTE RITA PASSOS – PSD –  Pelo menos era.  

 

O SR. GILMACI SANTOS – PRB - Se pudesse... Continua as 14h30m das 

quartas-feiras a CCJ. 
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 A SRA. PRESIDENTE RITA PASSOS – PSD –  É , então ...  Quando será  

deputado Gilmaci a eleição  da CCJ? 

 

O SR. GILMACI SANTOS – PRB - Já decidimos, já escolhemos o 

presidente, e será as... As reuniões eram geralmente as quartas-feiras as 14h30m e a 

informação que tenho  é que deve permanecer no mesmo horário .  

 

 A SRA. PRESIDENTE RITA PASSOS – PSD –  Vocês aceitariam que fosse  

na terça-feira? Alguém tem Comissão às terças?  Acha problemático deputado Engler? 

 

O SR. ROBERTO ENGLER – PSDB -   O problema na outra Comissão é que 

não decidiram ainda.  

 

 A SRA. PRESIDENTE RITA PASSOS – PSD –  Então vamos decidir antes, 

a nossa  está  acontecendo antes .  

 

O SR. WELSON GASPARINI – PSDB –  Presidente eu gostaria então de 

fazer uma observação, vamos começar as terças-feiras  e depois... Por que  todos  nós 

pertencemos a outras Comissões também e a gente vai  adaptando. 

 

 A SRA. PRESIDENTE RITA PASSOS – PSD –  Perfeito, por hora fica as 

14h nas terças por que   muitos são lideres e participam do Colégio às 15h.  

 

O SR. –  Perfeito. 
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 A SRA. PRESIDENTE RITA PASSOS – PSD –  Portanto já ficamos pré-

marcados  as terças-feiras às 14h. É importante vocês marcarem  , garantirem  essa data, esse 

dia, por que  senão as outras Comissões também  vão marcar nesse  horário e nesse dia, vai 

sobrar para gente o período   matutino e aí fica difícil, não é? 

 

O SR. –  Concordo .  

 

 A SRA. PRESIDENTE RITA PASSOS – PSD –  Então vamos já... Se vocês 

tiverem outra Comissão já falam que  já está decidido nas terças as 14h , pode ser? Por que 

senão vai sobrar de manhã para nós. Por que na quarta já tem,  na terça   também se tiver  

nós vamos ficar para depois .Pode ser então? 

 

O SR. –  Perfeito.  

 

 A SRA. PRESIDENTE RITA PASSOS – PSD –  E se houver  mais  para 

frente uma necessidade de mudança a gente muda, mas  vamos já marcar  as 14h das terças-

feiras, está bom?  

 Nada mais havendo a tratar declaro encerrada a reunião, e muito obrigada  a 

todos. (Palmas.)  

 

*      *      * 
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