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JUSTIFICATIVA - PL 0647/2017 
Demerval Gonçalves, filho de casal de carpinteiro e dona de casa, nascido em 

Bragança Paulista, onde iniciou sua vida acadêmica, ainda muito jovem mudou para Capital do 
Estado, São Paulo, onde se especializou em Direito Tributário, iniciando sua carreira fez pós-
graduação na área tributária e conseguiu emprego como fiscal de Imposto de Consumo do 
Ministério da Fazenda. 

No Ministério da Fazenda conheceu Silvio Santos e anos mais tarde, esta amizade 
contribuiria para criação e extensão do SBT. No SBT, trabalhou por 19 anos até se transferir 
para a TV Record. 

Entre a década de 1970 e 1990, como diretor superintendente da então TV Record São 
Paulo, participou da transformação da TV Record São Paulo rede nacional, em 1990, no qual 
participou na montagem das afiliadas. 

Reconhecido pela diplomacia e competência financeira, foi responsável por montar a 
rede de afilhadas do Grupo Record em todo o Brasil. Exerceu o cargo como superintendente 
da então Rede Record durante 30 anos. 

Já na década de 90, foi ativo no projeto de expansão do sinal da Rede Record em todo 
o país. 

Dermeval foi responsável por trazer a TV Altiora para Bragança Paulista. Em 2010, 
colaborou com o Monsenhor Lélio Mendes Ferreira, um dos fundadores da rádio O Caminho 
FM, que vinha sofrendo ataques políticos. Com a morte do monsenhor, assumiu a rádio. 

Dermerval foi casado por 65 anos com Adenyr Espósito Gonçalves, pai de três filhos: 
Carlos Eduardo, Luís Antonio e Júnior, este ultimo já falecido. 

Em setembro de 2012, o empresário teve sua biografia lançada, escrita pela jornalista 
Luci Miranda, com o título "Dermerval Gonçalves Nos Bastidores da TV Brasileira". 

Em 2016, a Rede Record comemorou os 90 anos de Dermeval e, para prestar uma 
homenagem, batizou o auditório da emissora na Barra Funda, em São Paulo, com o seu nome: 
Teatro Dermeval Gonçalves. 

Por todo trabalho, dedicação e cuidado, com a sociedade paulista, Dermeval 
Gonçalves, merece ser homenageado por essa Casa Legislativa. 
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