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O SR. PRESIDENTE - ESTEVAM GALVÃO - DEM - Havendo número
regimental, declaro aberta a reunião especial de eleição do presidente e do vicepresidente da Comissão Permanente de Educação e Cultura para o primeiro biênio da
19ª Legislatura. Nós vamos agora registrar a presença dos nobres deputados Valeria
Bolsonaro, Professora Bebel, Roberto Engler, Mauro Bragato, Estevam Galvão
presente, Dirceu Dalben, Gilmaci Santos, Daniel José, Professor Kenny, Aprígio está
presente? Deputado Aprígio, deputado Aprígio não está presente. Carlos Giannazi? Não
está presente. Está presente? Presente Carlos Giannazi.
Pergunto aos membros deste colegiado se há a indicação de algum nome para o
cargo de presidente da Comissão. Deputado Aprígio está presente. Está com a palavra o
deputado.

O SR. ROBERTO ENGLER - PSB - Gostaria de indicar para a Presidência
desta Comissão a Professora Bebel.

O SR. PRESIDENTE - ESTEVAM GALVÃO - DEM - Professora Bebel,
indicada pelo deputado Roberto Engler como candidata a presidente desta Comissão,
Professora Bebel. Está em discussão, está em votação.
O secretário está me dizendo aqui que não é prática, eu já presidi hoje a
Comissão de Finanças e Orçamento. Havendo uma única indicação, eu faço sempre a
eleição por aclamação, mas o secretário está dizendo que é prática fazer nominal. Eu
não vejo razão, mas se os deputados entenderem... Então nós vamos fazer a votação por
aclamação. Quem está de acordo com a Professora Bebel como presidente desta
Comissão permaneça como estão. Está aprovada Professora Bebel. Declaro então eleita
a Professora Bebel por unanimidade presidente da Comissão Permanente de Educação e
Cultura a quem convido neste instante prazerosamente para assumir os trabalhos.

***
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- Assume a Presidência a Sra. Professora Bebel Lula.

***

A SRA. PRESIDENTE - PROFESSORA BEBEL LULA - PT - Boa tarde.
Antes, porém, de passar para a votação da vice-Presidência, eu primeiro gostaria de
agradecer todos os votos que me foram, que foram dados para mim. Eu agradeço à
deputada Valeria Bolsonaro, Roberto Engler, que fez a indicação muito obrigada,
deputado, Mauro Bragato, Estevam Galvão, Dirceu Dalben, Gilmaci Santos, Daniel
José, Professor Kenny, Carlos Giannazi e Aprígio. Bom, então agradeço cada um dos
votos que depositaram em mim e depois a gente faz outras conversas e passo já para a
votação.
Então pergunto aos membros deste colegiado se há a indicação de algum nome
para o cargo de vice-presidente da Comissão.

O SR. CARLOS GIANNAZI - PSOL - O PSOL, deputada Bebel, lança o meu
nome para candidato a vice da Comissão de Educação.

A SRA. PRESIDENTE - PROFESSORA BEBEL LULA - PT - Deputado
Giannazi. Pois não.

O SR. ESTEVAM GALVÃO - DEM - Com todo o respeito ao deputado
Giannazi, que tenho uma estima muito grande por ele, eu gostaria de indicar o deputado
Daniel José, do NOVO, para vice-presidente desta Comissão.

A SRA. PRESIDENTE - PROFESSORA BEBEL LULA - PT - Bom,
entendo mais de um candidato, então procedo à votação nominal.

O SR. ESTEVAM GALVÃO - DEM - Sra. Presidente, eu sugeria que a
senhora suspendesse esta sessão por uns dois, três, cinco minutos para quem sabe a
gente vê a possibilidade de um acordo.
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A SRA. PRESIDENTE - PROFESSORA BEBEL LULA - PT - Acatado.
Acatado. A gente suspende. Está suspensa a reunião por cinco minutos. Muito obrigada.

***

- A reunião é suspensa.

***

O SR. ESTEVAM GALVÃO - DEM - Está nas mãos da presidente. Pode
reiniciar os trabalhos. Houve acordo? Gostaria, solicito à V. Exa. que faça então a
votação nominal.

A SRA. PROFESSORA BEBEL LULA - PT - Então estão reabertos os
trabalhos. Coloco então em votação os nomes dos deputados Carlos Giannazi e Daniel
José. Carlos Giannazi é do PSOL e Daniel José é do NOVO. Eu vou fazer chamada por
aqui. Então vamos lá. Como vota a deputada Valeria Bolsonaro?

A SRA. VALERIA BOLSONARO - PSL - Daniel José.

A SRA. PRESIDENTE - PROFESSORA BEBEL LULA - PT - Como vota
Roberto Engler?

O SR. ROBERTO ENGLER - PSB - Deputado Daniel José.

A SRA. PRESIDENTE - PROFESSORA BEBEL LULA - PT - Como vota
Mauro Bragato?

O SR. MAURO BRAGATO - PSDB - Daniel José.
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A SRA. PRESIDENTE - PROFESSORA BEBEL LULA - PT - Como vota
Estevam Galvão?

O SR. ESTEVAM GALVÃO - DEM - Daniel José.

A SRA. PRESIDENTE - PROFESSORA BEBEL LULA - PT - Como vota
Dirceu, deputado Dirceu Dalben?

O SR. DIRCEU DALBEN - PR - Com todo o respeito ao deputado Carlos
Giannazi, competente, tem todas as condições ocupar a Comissão, mas o jovem
deputado do NOVO, Daniel José, já tinha pedido o voto antes, então eu voto no Daniel
José.

A SRA. PRESIDENTE - PROFESSORA BEBEL LULA - PT - Obrigada,
deputado. Como vota o deputado Gilmaci Santos?

O SR. GILMACI SANTOS - PRB - Daniel José.

A SRA. PRESIDENTE - PROFESSORA BEBEL LULA - PT - Como vota o
deputado Daniel José?

O SR. DANIEL JOSÉ - NOVO - Com todo o respeito também ao deputado
Giannazi, eu voto em Daniel José.

A SRA. PRESIDENTE - PROFESSORA BEBEL LULA - PT - Como vota
deputado Aprígio?

O SR. APRÍGIO - PODE - Daniel José.

A SRA. PRESIDENTE - PROFESSORA BEBEL LULA - PT - Como vota o
deputado Professor Kenny?

O SR. PROFESSOR KENNY - PP - Daniel José, excelência.
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A SRA. PRESIDENTE - PROFESSORA BEBEL LULA - PT - Como vota o
deputado Carlos Giannazi?

O SR. CARLOS GIANNAZI - PSOL - Voto em Carlos Giannazi.

A SRA. PRESIDENTE - PROFESSORA BEBEL LULA - PT - Eu tenho, eu
obtive a votação inicial e eu tenho que expor, quer dizer que um desconforto, não é um
desconforto que eu diria por conta do Daniel, mas um desconforto também porque
houve um acerto e esse acerto acabou se expressando na minha eleição também, então
eu vou votar no Daniel, manter o acordo, mas quero dizer o seguinte: que se não tivesse
esse acerto, eu com certeza estaria com meu companheiro Carlos Giannazi, que faz toda
uma luta também em defesa da escola pública de qualidade e terá o devido o espaço
aqui nesta Comissão de Educação. Muito obrigada.
Declaro eleito então vice-presidente da Comissão Permanente de Educação e
Cultura o Sr. Deputado Daniel José, por dez votos a um, a quem convido para assumir a
Mesa dos trabalhos, para assumir os trabalhos.

O SR. ESTEVAM GALVÃO - DEM - Sra. Presidente, eu pedi a palavra
apenas para cumprimentá-la pela eleição, V. Exa. a partir deste instante é a presidente
da Comissão de Educação e Cultura, uma das comissões de maior importância desta
Casa e eu sempre digo se nós caminhamos à procura da independência, nós temos que
nos preocupar sempre com a Educação e cultura. A Educação é sempre e sempre será o
caminho para a independência cultural, educacional, econômica, política, enfim.
O Brasil só será independente o dia em que os governantes entenderem a
importância da Educação. Parabéns, presidente e parabéns também ao vice-presidente
Daniel José, ambos têm estatura suficiente para serem presidente e vice-presidente desta
Comissão tão importante.

A SRA. PRESIDENTE - PROFESSORA BEBEL LULA - PT - Obrigada,
deputado Estevam Galvão. Passo a palavra para o deputado Roberto Engler e registro
também a presença do deputado Bruno Ganem. Engler, eu não tenho culpa se o senhor
tem um nome meio familiar, não tão familiar, mas, enfim, vamos lá. Por favor,
deputado.
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O SR. ESTEVAM GALVÃO - DEM - Não é alemão, ele é austríaco.

A SRA. PRESIDENTE - PROFESSORA BEBEL LULA - PT - Austríaco.
Então podemos errar na...

O SR. ROBERTO ENGLER - PSB - É Engler, não é Engels. É o hábito.
Amigos, deputados, deputadas. Interessante que eu sempre fui fundador do PSDB no
estado de São Paulo, fiquei por 30 anos hoje não sou mais e o PT, Partido dos
Trabalhadores, e meu ex-partido PSDB eram algozes, lembro da Bebel na frente do
sindicato dos professores brigando e tal, e, olha, e sendo sincero, a senhora não era
simpática não, mas ela sofreu ou eu sofri uma metamorfose muito grande porque ela foi
eleita deputada e chegou aqui uma simpatia. Bebel é uma simpatia, eu estou dizendo
isso porque historicamente na minha vida eu sempre vi a Bebel na luta pela Educação e
na luta pelos professores e a Educação não tem bandeira ideológica, a Educação é de
todos nós.
Nós temos que defender uma Educação melhor para o nosso estado, para a
nossa gente, então a Bebel é uma lutadora, portanto eu tive o prazer de indicá-la como
presidente, o prazer de votar em V. Exa., mas eu queria fazer uma ressalva, ele não está
mais aqui, mas é assim mesmo. A mesma admiração que eu tenho pela deputada eu
também tenho pelo deputado Carlos Giannazi, é de outro partido também, estranho,
PSOL, mas eu admiro a luta dele pela Educação, todas as bandeiras que ele defende da
Educação são válidas, eu miro muito na sua atuação para normalizar e normatizar a
minha atuação.
Parabéns, portanto, Bebel. Com certeza você vai fazer um mandato excelente em
prol da Educação do nosso estado, tenho certeza disso. E parabéns ao Daniel José, cadê
o Daniel José? Está na Mesa. Eu depois vou perguntar outra vez, eu pergunto se ele já
fez tiro de guerra. Ele garante que já fez. Não sei se é verdade. Eu quero cumprimentar a
todos os Srs. Deputados, nós vamos fazer uma bela gestão à frente a essa Comissão tão
importante da Educação e Cultura.

A SRA. PRESIDENTE - PROFESSORA BEBEL LULA - PT - Muito
obrigada, deputado Roberto Engler, eu insisto no Engels, mas, enfim, mais alguém quer
fazer uso da palavra? Professor Kenny.
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O SR. PROFESSOR KENNY - PP - Primeiramente parabenizar a Professora
Bebel, deputada, parabéns pela Presidência. Meu amigo Daniel José também pela vicePresidência e estou muito feliz de compor essa Comissão, sou educador há 22 anos e
teremos muito trabalho, caros deputados, principalmente a classe de professores que
está muito desvalorizada ao longo dessas décadas, nós temos grandes desafios pela
frente e principalmente pela valorização dos nossos profissionais, que em alguns casos
vivem verdadeiros campos de guerra dentro das suas próprias escolas, a gente terá muito
trabalho pela frente. Obrigado, presidente.

A SRA. PRESIDENTE - PROFESSORA BEBEL LULA - PT - Obrigada,
deputado Professor Kenny. Quem é o próximo? Quem? Ah, é o deputado Gilmaci
Santos.

O SR. GILMACI SANTOS - PRB - Apenas também, professora e deputada
Bebel, parabenizar vossa excelência também por essa eleição nesta Comissão de
Educação e Cultura, parabenizar também o jovem deputado Daniel José e dizer também
que realmente as lutas, as dificuldades, os enfrentamentos que vamos ter aqui nesta
Comissão, haja vista a Educação, que tem passado, tem vivido em todos os sentidos, e
agora também essa nossa, também vamos dizer, batalha em relação à cultura, a cultura
não somente no nosso estado, mas nosso País também de certa maneira sendo deixada
de lado, então acredito que essa Comissão terá muito o que fazer e faremos com certeza,
não somente o melhor, mas tudo o que tiver que ser feito para que a gente possa talvez
não resolver porque é meio difícil, mas pelo menos ajudar a melhorar a Educação e a
cultura do estado de São Paulo.
Então dizer, Professora Bebel e Daniel, contem com esse deputado aqui nesta
Comissão, mais um soldado à disposição dos senhores para fazer essa Comissão andar
da melhor maneira possível. Muito obrigado.

A SRA. PRESIDENTE - PROFESSORA BEBEL LULA - PT - Muito
obrigada, deputado Gilmaci Santos. Com a palavra o deputado Dalben, Dirceu Dalben.

O SR. DIRCEU DALBEN - PR - Quero também, deputada Bebel, parabenizála pela Presidência da Comissão, assim também como o nosso deputado Daniel José.
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Desejar sorte na condução, seja feliz, e dizer para mim é uma honra ser membro desta
Comissão conduzida pela deputada.
Certamente com a experiência da senhora nas ruas, nas portas das escolas, das
delegacias de ensino nós teremos aqui alguém que nos dará uma orientação importante
nas decisões, como já foi dito aqui pelos parlamentares que me antecederam e
principalmente o nosso vice-presidente da Casa, deputado Gilmaci, a Educação e
também a cultura é muito importante que nós tenhamos essa atenção à Educação e não
esquecer da cultura.
Conte com esse deputado. Muito obrigado e que Deus continue nos abençoando.

A SRA. PRESIDENTE - PROFESSORA BEBEL LULA - PT - Obrigada,
deputado Dirceu Dalben. Mais alguém quer fazer uso da palavra? Deputada Valeria
Bolsonaro.

A SRA. VALERIA BOLSONARO - PSL - Eu gostaria de parabenizar a Mesa,
principalmente o nosso jovem que nos presenta, é uma honra. Eu tenho uma alegria
muito grande quando eu vejo essa juventude despontando para a Educação. Eu como
professora que acabei de sair da sala de aula fiz questão e tenho certeza que nós vamos
desenvolver aqui dentro desta Comissão um importante trabalho, principalmente de
desvinculação da Educação com o partidarismo. Essa é a maior bandeira que nós vamos
levantar.
A Educação é para a Nação, ela é para o jovem, para a criança e para o adulto.
Independente de ideologia e de partidarismo nós vamos lutar por uma Educação que
esteja voltada ao desenvolvimento do jovem, da criança e também do adulto. Afinal, eu
dei aula para jovens e adultos durante muitos anos da minha vida e sei quanto isso é
importante. Então é essa vai ser a nossa maior luta, eu tenho certeza que posso contar
com a ajuda de todos aqui, porque a nossa maior preocupação é com o desenvolvimento
da nossa juventude para que o nosso País cresça. Essa é a nossa prerrogativa. Então,
parabéns a todos e muito obrigada.

A SRA. PRESIDENTE - PROFESSORA BEBEL LULA - PT - Obrigada,
deputada Valeria Bolsonaro. Com a palavra o deputado Daniel José.
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O SR. DANIEL JOSÉ - NOVO - Eu só queria, obrigado presidente. Só queria
antes de mais nada agradecer o voto de confiança de todos os membros, também
reconhecer o trabalho do deputado Giannazi, com um histórico longo na Educação, e
dizer que mesmo jovens, sobretudo por sermos jovens, nós temos muito que aprender,
mas temos muito também o que contribuir, diferente daquilo que a gente viu durante
essas últimas semanas no plenário desta Casa, discussões, embates vazios e que no final
de contas não interessavam as ações, os projetos que nós estávamos tentando discutir,
eu acho que aqui vai ser um momento diferente, momento em que mesmo não tendo
ideias semelhantes nós possamos debater as ideias para buscar melhorar a Educação do
estado de São Paulo.
A Educação no Brasil não precisa nem falar da situação dramática em que se
encontra hoje, só 4% de quem termina o ensino médio em uma escola pública sabe o
mínimo adequado em matemática, então a gente tem um carinho enorme pela frente, é
enorme, enorme e eu quero poder contribuir, dar meus dois centavos de contribuição
para elevar os indicadores, no final de contas é esse o resultado que a gente quer trazer.
Os alunos estão aprendendo mais português? Eles estão aprendendo mais matemática?
Eles estão abandonando menos as escolas?
Essas são as bandeiras, buscar alternativas para o modelo que a gente vê hoje
como única opção para as famílias que têm baixa renda e que não podem escolher, que
alternativas de Educação gostariam que seus filhos tivessem.
Enfim, temos um trabalho muito grande pela frente e eu fico muito feliz com
apoio de cada um de vocês, também reconhecer aqui a presença dos deputados Bruno
Ganem, do deputado Castello Branco, deputado Nishikawa, Luiz Fernando, que
também participam desta Comissão, e também reconhecer a presença aqui do Cesar
Callegari, ex-secretário da Educação do estado de São Paulo, ex-membro do Conselho
Nacional de Educação que tem um histórico enorme na luta por uma Educação de
melhor qualidade e que a gente vai estar trabalhando muito juntos nesses próximos…

A SRA. PRESIDENTE - PROFESSORA BEBEL LULA - PT - Bem, eu
pergunto se tem mais algum deputado que quer fazer uso da palavra?

O SR. CASTELLO BRANCO - PSL - Deputado Castello Branco, gostaria de
parabenizar os trabalhos desta Comissão, embora não faça a parte dela por questão
regimental, mas fui educador 22 anos, mantenedor, diretor escolar, sofri na pele as
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agruras da carreira docente também e independente de função me ponho à disposição
para contribuir com essa Comissão, dessa larga experiência que eu acumulei ao longo
de mais de 22 anos na área de ensino aqui em São Paulo. Desejo sucesso e considero a
Comissão de Educação e Cultura de foro íntimo a mais importante de todas. Obrigado.

A SRA. PRESIDENTE - PROFESSORA BEBEL LULA - PT - Obrigada, Sr.
Deputado. Pela ordem, deputado Aprígio.

O SR. APRÍGIO - PODE - Presidente, eu estou muito, com muito orgulho
também de fazer parte, de ser membro desta Comissão e quero parabenizar a presidente,
parabenizar o deputado e dizer para todos os presentes aqui que a Educação realmente
move o País e só que nós temos hoje uma boa parte dos profissionais, eu diria todos os
profissionais da Educação, que precisam ser olhados com um olhar melhor, precisam ser
mais valorizados, precisam ter um trabalho, fazer um trabalho bom, mas ser mais
remunerados e ser mais reconhecidos, que é o que a gente não vê hoje.
A população de hoje de Educação está sofrendo muito, os professores estão
sofrendo, diretores estão sofrendo, o público em geral está sofrendo com os maus-tratos
que hoje a gente vê por parte do poder público com esses profissionais. Então fica aqui
o meu pedido para que vocês, como presidente da Educação e Cultura, trabalhem
também olhando muito para esses profissionais, para a valorização da carreira desses
profissionais.

A SRA. PRESIDENTE - PROFESSORA BEBEL LULA - PT - Muito
obrigada, deputado Aprígio. Também está presente entre nós, embora o meu vice
passou a perna em mim e falou antes, mas é que eu estou com a condução dos trabalhos,
está o deputado aqui conosco o Coronel Nishikawa e também o deputado Luiz
Fernando, que, enfim, da bancada do Partido dos Trabalhadores. Eu pergunto se mais
alguém quer fazer o uso da palavra? Não?
Então eu quero falar agora um pouquinho, me segurei para falar agora. Eu quero,
sobretudo, agradecer a todos aqueles que, já disse inicialmente, votaram em mim, eu
não vou negar nenhum nome que votou em mim, com toda a divergência que eu venha a
ter, e citei todos os nomes que votaram em mim. É verdade que nós estamos no
momento em que a Educação não foi esquecida, ela está esquecida e abandonada, seja
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pelo Governo do Estado de São Paulo e pelo governo central, que não se acerta no que
diz respeito à questão educacional.
Nós vamos ter embate sim, deputada Valeria Bolsonaro, necessários, sabe por
quê? E não é com briga, é com proposta que se vence na sociedade. Eu gostaria de falar
porque que a gente vence na sociedade. A gente vence na sociedade porque a gente
convence, a gente não impõe. É dessa forma que eu acredito na Educação, a Educação
como convencimento, como persuasão, por isso quando a gente debate em plenário, e o
debate da segurança nas escolas, há uma concepção diferenciada de quem defende
armas daqueles que defendem livros, mas armas não, é correto. Quem defende
pluralidade de ideias e pensamento pedagógico sempre defendemos.
Escola sem partido, desculpa, com partido, eu não estou vendo sem partido nada
aqui. Eu não defendo escola com partido para minha filha, isso aí foi uma enganação
que fizeram para fazer um jogo contra quem trabalha honestamente nas escolas e dizem
que os professores são doutrinadores.
Nós vamos debater um texto aqui, não de escola com ou sem partido, a escola
dos nossos sonhos, qual? Escola cidadã, escola democrática, escola com autonomia,
escola com respeito aos profissionais da Educação, esses sim têm que ser respeitados,
porque se a escola pública funciona aqui no estado de São Paulo, ela funciona porque os
professores se doam, não porque a Educação é tratada como política de Estado e não de
partido, porque há uma diferença. Política de Estado tem continuidade, política de
partido acontece isso que está acontecendo: sai um governo, entra outro e vai mudando
conforme a cara do partido.
Não é isso que o senhor acredita, deputado Roberto Engler, deputado Dirceu
Dalben, deputado Castello Branco, com quem eu debato muito no plenário, deputado
Aprígio, deputada, acredito que Sra. Deputada Valeria Bolsonaro, deputado Gilmaci
Santos e o deputado Estevam Galvão, assim como também o Nishikawa, aprendi,
Nishikawa, difícil o nome dele. Só para eu terminar, e eu passo para o senhor, e o
deputado Luiz Fernando e deputado Aprígio.
Gente, eu agradeço muito, lamento que às vezes a gente não consiga um
consenso, mas a Educação por si ela constrói consenso e eu acho que nessa tarde de
hoje, ainda que uma pequena divergência, a gente construiu um consenso aqui na
composição da Mesa e depois para passar a palavra para o deputado Aprígio, eu gostaria
de já deixar indicado que na próxima terça-feira às 14 horas essa Comissão já se reúna
para, enfim, começar os seus trabalhos.
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Então estou indicando para eles poderem fazer o debate. Deputado Aprígio,
Nishikawa, quer dizer.

O SR. CORONEL NISHIKAWA - PSL - Boa tarde. Eu só... sempre dizendo
que eu também faço parte do pessoal da Educação. Minha primeira esposa, falecida
esposa, querida esposa, foi professora e a atual esposa minha, já tive o prazer de falar
para a senhora, também é professora, então o professorado que aqui está, que é o nosso
maior apoio, porque eu sempre digo: sem professor não há profissão nenhuma. Eu
estudei primeiramente em uma escola rural, de lá eu trouxe a minha Educação. Então
estão de parabéns todos da Comissão de Educação. Muito obrigado.

A SRA. PRESIDENTE - PROFESSORA BEBEL LULA - PT - Obrigada,
deputado. Só para avisar a seguinte: haverá, tem alguém interessado em falar? Mas é
que eu coloquei uma questão, por isso eu tenho que anunciar que é a agenda da próxima
semana. Eu tenho que ouvir dos deputados. É isso que eu vou dizer, é que as pessoas,
enfim, estão aqui tem uma eleição, que é da Comissão de assuntos metropolitanos e aí
então, quer dizer, nós estamos já tomando o espaço da outra Comissão.
Com relação à data, ou a gente, as pessoas se removem para o plenário ao lado
ou nós, enfim, remarcamos essa reunião, que precisa ser debatida a data para uma data,
eu estava indicando para próxima... se houver acordo da Comissão que é para próxima
semana... Fala no microfone, deputada, por favor.

A SRA. VALERIA BOLSONARO - PSL - Meu questionamento é: às 14 horas
nós da Comissão vamos perder o pequeno expediente no plenário? É esse meu
questionamento.

A SRA. PRESIDENTE - PROFESSORA BEBEL LULA - PT - Ou quartafeira às 14 horas.

A SRA. VALERIA BOLSONARO - PSL - De qualquer forma o pequeno
expediente sempre começa às 14 horas e 30 minutos todos os dias. Meu questionamento
é o horário, nós perderemos o pequeno expediente?
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A SRA. PRESIDENTE - PROFESSORA BEBEL LULA - PT - Mas a gente
sempre, se é às 14 horas e 30 minutos, nós temos 30 minutos porque qual é a ideia?
Estabelecer a pauta, nós vamos colocar, que a gente... vai ter que sair publicado isso,
estabelecer a pauta, nós não vamos debater assuntos ainda na próxima semana.

O SR. ESTEVAM GALVÃO - DEM - Vossa excelência pode marcar a
primeira reunião para terça às 14 horas. Nessa primeira reunião então debate as datas e
os horários
.
A SRA. PRESIDENTE - PROFESSORA BEBEL LULA - PT - É isso que eu
estou tentando encaminhar, eu acho que você tem razão e é isso que eu estou dizendo
para ela. Não há problema de ser às 14. A gente vai até às 14 horas e 30 minutos, um
horário delimitado. Tem acordo? Está então suspensa e encerrados os trabalhos. Uma
boa tarde para vocês. Muito obrigada.

***

- É encerrada a reunião

***
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