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DIVISÃO DE TAQUIGRAFIA 

 

 

CPI - USP E OUTRAS UNIVERSIDADES 

18.12.14 

 

 

O SR. PRESIDENTE - ADRIANO DIOGO - PT - Boa tarde a todos. Vamos 

dar início à reunião da Comissão Parlamentar de Inquérito sobre a violação de direitos 

humanos nas universidades do estado de São Paulo. Segunda reunião: 18 de dezembro 

de 2014, Auditório Teotônio Vilela, com a presença dos deputados Ulysses Tassinari, 

Carlos Giannazi, Carlos Bezerra Jr. e Marco Aurélio, com Adriano Diogo na 

Presidência. Com o número regimental, declaro aberta a segunda reunião da Comissão 

Parlamentar de Inquérito constituída pelo Ato n
o
 56, de 2014, com a finalidade de 

investigar as violações de direitos humanos e demais ilegalidades ocorridas no âmbito 

das universidades do estado de São Paulo ocorridas nos chamados “trotes”, festas e no 

seu cotidiano acadêmico. Solicito ao secretário a leitura da Ata da reunião anterior.   

 

O SR. MARCO AURÉLIO - PT - Solicito a dispensa da leitura da Ata da 

reunião anterior.  

 

O SR. PRESIDENTE - ADRIANO DIOGO - PT - É regimental o pedido de 

Vossa Excelência.  

Inicialmente, passaremos à inclusão dos relatórios e documentos que serão 

observados. Peço que a secretaria da Comissão passe todos os requerimentos, para que 

eu possa fazer um pedido. Passo a Presidência ao deputado Carlos Bezerra Jr., para que 

peça a inclusão, na pauta de hoje, dos requerimentos. Estão todos aqui?  

 

*** 

 

- Assume a Presidência o Sr. Carlos Bezerra Jr. 

 

*** 
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O SR. PRESIDENTE - CARLOS BEZERRA JR. - PSDB - Há solicitação para 

inclusão na pauta de seis requerimentos de autoria do deputado Adriano Diogo.  

As Sras. Deputadas e os Srs. Deputados que estiverem de acordo com a inclusão 

dos requerimentos na pauta como se encontram. (Pausa.) Aprovada.  

Vamos à votação dos requerimentos. Requerimento de autoria do deputado 

Adriano Diogo: “Nos termos do inciso II, do Art. 34-B, da XIV Consolidação do 

Regimento Interno, requeiro à CPI constituída com a finalidade de investigar as 

violações de direitos humanos e demais ilegalidades ocorridas no âmbito das 

universidades do estado de São Paulo ocorridas nos chamados “trotes”, festas e no seu 

cotidiano acadêmico, a convocação de Roberto Gomes Nogueira, coordenador do curso 

de Tecnologia em Radiologia da Unifesp.”  

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

votação. As Sras. Deputadas e os Srs. Deputados que estiverem de acordo permaneçam 

como se encontram. (Pausa.) Aprovado.  

Requerimento de autoria do deputado Adriano Diogo: “Nos termos do inciso II, 

do Art. 34-B, da XIV Consolidação do Regimento Interno, requeiro à CPI constituída 

com a finalidade de investigar as violações de direitos humanos e demais ilegalidades 

ocorridas no âmbito das universidades do estado de São Paulo ocorridas nos chamados 

“trotes”, festas e no seu cotidiano acadêmico, a obtenção das seguintes informações e 

documentos junto aos responsáveis legais do “Show Medicina”: I - prestação de contas, 

tanto sintética quanto detalhada, dos exercícios de 2011, 2012, 2013 e 2014; II - 

prestação de contas do dinheiro usado pelo “Show Medicina” para pagar multa aplicada 

pela prefeitura por pichação de painel na cidade de São Paulo; III - livro de ouro dos 

anos 2011, 2012, 2013 e 2014, do “Show Medicina”.”  

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

votação. As Sras. Deputadas e os Srs. Deputados que estiverem de acordo permaneçam 

como se encontram. (Pausa.) Aprovado.  

Requerimento de autoria do deputado Adriano Diogo: “Nos termos do inciso II, 

do Art. 34-B, da XIV Consolidação do Regimento Interno, requeiro à CPI constituída 

com a finalidade de investigar as violações de direitos humanos e demais ilegalidades 

ocorridas no âmbito das universidades do estado de São Paulo ocorridas nos chamados 

“trotes”, festas e no seu cotidiano acadêmico, a convocação de Lucas Faraco Sobrado, 

estudante da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo.”  



3 

DIVISÃO DE TAQUIGRAFIA 

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

votação. As Sras. Deputadas e os Srs. Deputados que estiverem de acordo permaneçam 

como se encontram. (Pausa.) Aprovado.  

Requerimento de autoria do deputado Adriano Diogo: “Nos termos do inciso II, 

do Art. 34-B, da XIV Consolidação do Regimento Interno, requeiro à CPI constituída 

com a finalidade de investigar as violações de direitos humanos e demais ilegalidades 

ocorridas no âmbito das universidades do estado de São Paulo ocorridas nos chamados 

“trotes”, festas e no seu cotidiano acadêmico, a obtenção do seguinte documento junto 

ao Ministério Público Estadual, qual seja: o relatório e autos da promotoria sobre a 

morte do estudante Edison Tsung Chi Hsueh em 1999.  

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

votação. As Sras. Deputadas e os Srs. Deputados que estiverem de acordo permaneçam 

como se encontram. (Pausa.) Aprovado.  

Neste momento, faremos a votação do requerimento n
o
 34, de 2014, desta CPI, 

que, por ser de caráter sigiloso, têm os deputados membros desta Comissão acesso às 

informações, mas não serão expostas publicamente.  

Tendo todos os deputados ciência e acesso a informação a votos. Os Srs. 

Deputados que concordarem permaneçam como estão.  (Pausa.) Aprovado o 

Requerimento de nº 34. 

O mesmo procedimento para o Requerimento de nº 35, também requerimento de 

caráter sigiloso de conhecimento dos deputados que trata de convocação de pessoas para 

prestarem depoimentos sigilosos a esta CPI.  

Em discussão. (Pausa.) Não havendo oradores inscritos, está encerrada a 

discussão. Em votação. Os Srs. Deputados que concordarem com o requerimento de nº 

35, de caráter sigiloso, permaneçam como estão. (Pausa.) Aprovado o Requerimento de 

nº 35.  

Devolvo a presidência ao Presidente Adriano Diogo.  

 

 * * * 

 

 - Assume a Presidência o Sr. Adriano Diogo. 

 

* * * 
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 O SR. ADRIANO DIOGO - PT - Agradeço a V. Exa. e anuncio a presença da 

vice-presidente da Comissão, enfermeira deputada Sarah Munhoz. 

 Sem mais delongas, quero aproveitar ainda a presença dos deputados para dizer 

que a professora Simone Diniz, da Faculdade de Saúde Pública, tem um trabalho sobre 

a violência obstétrica, no Hospital Universitário - HU. Então, se algum questionamento 

foi feito porque é do Hospital Universitário - HU - que pertence à Faculdade de 

Medicina da USP.  

Tem a cópia de e-mail para projetar para os deputados lerem?  

Ela está na linha, no skype? O pai dela está com problema grave de saúde lá em 

Natal, no Rio Grande do Norte, e ela combinou que até a uma determinada hora poderia 

nos atender porque o resto da tarde ela vai se dedicar ao tratamento do pai.  

Ela nos mandou um e-mail do caso Mary Dias. A Mary Dias foi submetida a 

episiotomia didática. Há duas episiotomias didáticas não consentidas lá no HU. 

Também, lá no HU, tem a prática do fórceps didático.  

A professora nos mandou esse e-mail e como estou cercado aqui de três 

especialistas, o Dr. Ulisses, o Dr. Carlos Alberto e a deputada Sarah Munhoz, alguém 

pode questionar. Mas isso é uma grave violação de direitos humanos, ocorrida como 

prática das práticas acadêmicas? Entendo que sim porque o HU é um hospital da 

Faculdade de Medicina e essas práticas não se admitem.  

Danilo, a professora está na linha? Não está dando para enxergar o texto dela, não 

é?  

O texto dela diz: “Olá, colegas. O deputado Adriano Diogo está fazendo uma 

Comissão Parlamentar de Inquérito sobre a violência de direitos humanos na USP.  

Eu havia mencionado para ele o caso da violência obstétrica no HU, incluindo o 

ensino da episiotomia didática e o caso Mary Dias que sofreu não uma, mas duas 

episiotomias não consentidas para os alunos treinarem e dar pontos na sua vagina.  

Existe ainda o fórceps didático e outros procedimentos que são resquícios de um 

tempo dos chamados indigentes, pessoas sem direito de cidadão que trocavam qualquer 

assistência pelo uso de seus corpos como material de ensino, algo que o SUS teria 

supostamente extinto. Isso é rotina nos hospitais-escola. A diferença é que no caso dela 

as pessoas estão rompendo o silêncio.  

O Adriano precisa de alguém que fale sobre esses casos. A própria Mary seria 

ótima. Mando contato dela abaixo. 
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 Adriano, os colegas do Ministério Público Federal da rede partem do princípio e 

a ONG Artemis trabalha com o tema para poderem falar amanhã. 

Estou em Natal cuidando do meu pai que está com problema de saúde. Então, a 

minha disponibilidade é um pouco imprevisível. Para mim isso tudo faz parte da mesma 

cultura do desrespeito aos direitos sexuais e reprodutivos de imobilizar fisicamente as 

pessoas e se aproveitar delas sem seu consentimento. Continuam com as episiotomias 

não informadas, não consentidas e outras formas de violência que fazem parte da 

formação. Ensinam não apenas procedimentos agressivos sem base em evidências 

científicas e ensinam a falta de respeito a autonomia dos pacientes, a negação do direito 

de escolha e recusa informadas.  

Ela faz esse relato falando da sua vida, da sua filha Sofia e de como foi o parto. 

Ela é professora doutora aqui da Faculdade de Saúde Pública. Ela mandou essa 

contribuição.  

Ela pode falar pelo skype. Está na linha? Então, vamos lá, Danilo, por favor. 

 

O SR. CARLOS BEZERRA JR - PSDB - Sr. Presidente, peço a suspensão dos 

trabalhos por apenas 01 minuto, só para fazer uma ponderação a Vossa Excelência. 

 

O SR. PRESIDENTE - ADRIANO DIOGO - PT - O pedido de V. Exa. é 

regimental. Esta Presidência suspende a sessão por 01 minuto. 

 

* * *  

 

 - É suspensa a sessão por 01 minuto. 

 

 * * * 

 

 

 O SR. PRESIDENTE - ADRIANO DIOGO - PT - Professora, estamos aqui 

em cinco deputados: o Dr. Ulysses Tassinari, que é médico, cirurgião, formado na 

Faculdade de Medicina da USP, a enfermeira Sarah Munhoz, o deputado Carlos 

Alberto, que é médico também, e o deputado Marco Aurélio de Souza. Estamos numa 

sessão de CPI – Comissão Parlamentar de Inquérito, sobre a qual eu me referi quando a 

encontrei na Faculdade de Saúde Pública. 
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 Fiz a leitura do seu e-mail. A senhora poderia falar um pouquinho, professora, 

por favor? 

 

 * * * 

  

- É realizada uma teleconferência. 

 

 * * * 

 

O SR. PRESIDENTE - ADRIANO DIOGO - PT - Gostaria de agradecer a 

professora, mas infelizmente a qualidade da ligação não está boa. Professora, obrigado 

pela introdução, foi ótima. Iremos aguardar a senhora voltar a São Paulo para dar 

continuidade. 

O pessoal da ONG dará continuidade. Eu só queria agradecer a senhora pela 

contribuição.  

 

O SR. CARLOS BEZERRA JR. - PSDB - Eu queria dar uma sugestão porque 

está muito difícil de ouvir, de compreender. Eu sugeriria, Sr. Presidente, dada a 

importância do assunto, que pudéssemos fazer uma reunião na Comissão de Direitos 

Humanos especificamente sobre o tema. Porque é um tema da maior importância. 

O fato é que eu não sei se sou só eu, mas acredito que a maioria das pessoas não 

consegue entender. O que percebemos é que a professora tem muito conteúdo, tem 

coisas importantes, informações importantes, a serem dadas. É impossível a 

compreensão. 

 

O SR. PRESIDENTE - ADRIANO DIOGO - PT - Eu só acho que poderia ser 

na Comissão de Direitos Humanos, mas na CPI. Porque essas aulas, viu, deputado, ela 

não conseguiu falar, essas aulas demonstrativas são feitas com todos os alunos na sala. 

São experiências coletivas. Não são coisas em recinto fechado. São com todos os 

alunos, com lousa, com todo mundo assistindo essas experiências com seres humanos. 

Professora, a senhora voltou para a tela, dá uma palavrinha, professora. 

Não dá. Tecnicamente está impossível. Eu queria então pedir para vocês que 

vieram sem esse assunto: vocês poderiam dar um complemento, se identificando? A 
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Valéria, da Associação Artemis, a Vanessa, da Faculdade de Saúde Pública e a Maiara 

Pinheiro. 

Peço desculpas aos deputados porque eu também estou fazendo o melhor para 

poder acertar aqui na CPI. 

Tem a palavra a senhora professora Valéria Sousa. 

 

A SRA. VALÉRIA SOUSA - Boa tarde, meu nome é Valéria Sousa. Realmente, 

a Dra. Simone Diniz tem muito a contribuir. A tese de formação dela foi justamente a 

questão dos Direitos Humanos ligados à assistência. É uma pena que o áudio não pode 

dar continuidade. 

Mas falando então pela Associação Artemis, que é uma associação montada por 

mulheres vindas do movimento social que trabalha pela humanização do parto, do 

nascimento. 

O que podemos dizer é que já houve realmente uma evolução no conceito da 

violência obstétrica e hoje já se entende que é uma violação grave de Direitos Humanos 

o que acontece com algumas mulheres no momento do parto. 

Esse ano, a Organização Mundial de Saúde lançou um relatório reconhecendo não 

só a existência da violência obstétrica, mas que ela é violação dos Direitos Humanos e 

causa de mortalidade materna. 

Então, esse é um assunto realmente importante para ser discutido e 

conscientizado. No âmbito dos Direitos Humanos, o que podemos fazer a ligação com a 

cena de parto é que as mulheres, dentro da assistência, precisam ter respeitados os seus 

direitos fundamentais, que são a integridade física, integridade do seu corpo e direito à 

saúde. 

Então, os procedimentos precisam ser feitos de acordo com a sua efetividade. O 

direito à dignidade, a terem suas vontades ouvidas e respeitadas. E, principalmente, 

conceito de não violência. 

Todos esses direitos são comuns a todas as pessoas humanas. Mas, 

gradativamente, historicamente, nós temos reconhecidos esses direitos por escrito nas 

diversas convenções internacionais de que o Brasil é signatário. 

De todas essas convenções, desde o ano de 66, eu posso citar aqui o Pacto de 

Direitos Civis, de 66, que determina o direito à saúde. Existe o Art. 12 de um dos pactos 

de 66, também específico à mulher, à saúde da mulher. 
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Esses entendimentos, ao longo do tempo, foram sendo mais bem elaborados. 

Então, nós temos uma convenção específica de não violência e não discriminação contra 

a mulher, prevendo, inclusive, o direito de essa mulher receber a melhor assistência 

possível no momento do parto, a melhor assistência possível de saúde. 

Então, quando nós ouvimos esse tipo de relato, em que mulheres são 

constrangidas a receber um procedimento invasivo que traz prejuízos físicos, que causa 

desconforto, que tem consequências para sua fisiologia e inclusive para sua vida sexual, 

nós precisamos reconhecer que isso está totalmente em desacordo com o que já temos 

de conhecimento e de elaboração dos Direitos Humanos. Inclusive os direitos 

específicos dessas mulheres. 

Então, quando contextualizamos essa situação dentro do cotidiano acadêmico, que 

é o que viemos fazer aqui nesta CPI, percebemos que existe uma reprodução do 

comportamento abusivo, que é relatado nos trotes que têm sido levados a público, 

dentro do ambiente hospitalar do hospital que é ligado à Faculdade de Medicina da 

USP. 

Então, o relato trazido por essa pessoa que a Dra. Simone Diniz mencionou foi 

publicizado numa audiência pública que tratou de violência obstétrica e só reflete o 

quanto essa percepção errada sobre o corpo feminino permanece na formação e acaba 

motivando esses eventos de violência obstétrica. 

Percebemos que os trotes - que nós temos conhecimento de que evoluem para 

situações inclusive criminosas, como deve ter sido relatado aqui nos outros dias - só 

reproduzem um comportamento de dominação pela autoridade da figura do médico. 

E aí, especificamente, no momento do parto, uma dominação da mulher que vai 

ser objetificada, estudada, ter seu corpo colocado à disposição para treinamento e para 

aprendizado, muitas vezes, sem o conhecimento delas. 

 

O SR. PRESIDENTE - ADRIANO DIOGO - PT - Valéria, explica o caso Mary 

Dias, para não ficar uma explicação muito longa e sem contexto. O que foi o caso Mary 

Dias? 

 

A SRA. VALÉRIA SOUSA - O caso Mary Dias foi publicizado na audiência 

pública que aconteceu no Ministério Público do Estado de São Paulo. Lá, ela relatou 

que houve uma episiotomia dupla praticada por estudantes com a finalidade pura e 
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simples de aprendizagem. Ela não foi comunicada, ela não autorizou e, infelizmente, 

sua não autorização não foi considerada.  

 

 O SR. PRESIDENTE - ADRIANO DIOGO - PT - E foi uma aula pública? 

 

 A SRA. VALÉRIA SOUSA - Possivelmente.  

 

 O SR. PRESIDENTE - ADRIANO DIOGO - PT - Tem a gravação da Mary 

Dias aí? 

 

 A SRA. - Temos a gravação de toda a audiência pública acontecida no 

Ministério Público Federal e gostaríamos de entregar para esta CPI, para que sirva como 

material de apoio para as averiguações necessárias. Está aqui: o Ministério Público 

Estadual contou com a participação do Ministério Público Federal e outras entidades 

ligadas ao assunto. Acredito que poderia contribuir.  

 

 O SR. PRESIDENTE - ADRIANO DIOGO - PT - Como a senhora domina o 

assunto, seja mais clara: o caso Mary Dias. Ela morava nas imediações da cidade 

universitária? Ela foi convidada para ir ao HU, para ser submetida a essas práticas?  

 

 A SRA. VALÉRIA SOUSA - Acredito que a gente tenha que retomar o 

depoimento dela. Eu não tenho essas especificações.  

 

 O SR. PRESIDENTE - ADRIANO DIOGO - PT -  Você tem o depoimento 

dela aí? Tem o áudio ou o vídeo do depoimento da Mary Dias? Tem os dois? Vamos 

por a Mary Dias para depor.  

 

 A SRA. - Deputado, o senhor me permite um aparte, por favor? 

 

 O SR. PRESIDENTE - ADRIANO DIOGO - PT - Pois não.  

 

 A SRA. -  Deputado, é só para que tenhamos claro o que é episiotomia. A gente 

tem falado, mas temos atropelado o conceito. Episiotomia é um corte feito na região do 

períneo da mulher, no momento do parto. Esse corte vai alargar a área de atuação do 
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profissional de saúde, para que o bebê seja retirado. O que acontece é que hoje já se 

sabe que esse corte é desnecessário, pois a fisiologia feminina permite que a vagina 

sofra as alterações necessárias para que o bebê passe naturalmente. Posteriormente ao 

parto, com alguns exercícios físicos, essa musculatura retorna ao seu estado natural 

anterior. Então, fisiologicamente, questiona-se a necessidade da episiotomia. O que 

acontece de fato é que o corte é utilizado para abreviar o período de acompanhamento 

do parto, o que acaba liberando os profissionais mais rapidamente.  

 

 O SR. CARLOS BEZERRA JR. - PSDB - Sr. Presidente, eu tenho algumas 

curiosidades. Primeiro, queria dizer do respeito que tenho pelo trabalho da Artemis.  

 

 O SR. PRESIDENTE - ADRIANO DIOGO - PT - Olha, minha dúvida está 

resolvida. A Mary Dias é negra. Sabia que ia acontecer isso, mas não tinha essa 

imagem. Desculpe, deputado, V. Exa. tem a palavra.  

 

 O SR. CARLOS BEZERRA JR. - PSDB - Primeiro, queria dizer do respeito 

que tenho pelo trabalho da Artemis. Vocês trouxeram grandes contribuições para um 

projeto que estamos lutando para aprovar na Casa, um projeto que apresentei em relação 

ao parto humanizado. Minha mulher, que é vereadora aqui na Capital, também tem 

trabalhado bastante nesta direção.  

 Mas esse caso me traz algumas curiosidades. Primeiro, a questão da episiotomia, 

que foi bilateral. Essa episiotomia que aconteceu, que era bilaterial, enfim... A Mary, 

que era a parturiente, ela estava tendo um parto, sendo acompanhada por um médico, 

por dois médicos, por vários? Que situação era essa? A primeira coisa é essa.  

 Em segundo lugar, por que se chegou à conclusão de que esse procedimento, 

naquele momento, era desnecessário e era um procedimento, vamos dizer, de ensino? 

Por que estou fazendo essa ponderação? Pelo seguinte: a episiotomia, às vezes, é um 

procedimento utilizado para quê? Quando há a possibilidade ou o risco de uma rotura 

do períneo, que pode se estender para o reto e para o ânus, às vezes, faz-se uma 

manobra drástica, como a episiotomia bilateral. Para evitar um drama duas vezes maior, 

você faz algo no sentido da redução de danos.  

 Eu não conheço o caso, então estou te perguntando. É preciso saber se foi um 

fórceps, se aconteceu um fórceps. São situações que precisam ser aclaradas, para que 

não tomemos uma decisão precipitada. Veja: uma mulher negra, exposta. Ela está em 
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um procedimento. Quem tomou essa decisão? Em que condições? Como e por quê? 

Quem é o responsável, enfim, quem assinou por isso? E como é que se justifica isso? 

 Eu já vi, eu sou obstetra e já vi gente apelar uma situação de uma episiotomia, 

não para ensinar ninguém, mas simplesmente para poupar aquela mãe de uma rotura do 

ânus, que seria dez vezes pior, que seria uma lesão para o resto da vida. Então alguém 

vai e faz essa opção.  

 Eu queria entender um pouco esse contexto.  

 

 A SRA. VALÉRIA SOUSA - No caso específico da Mary, nós não temos esse 

histórico e eu também não sou profissional de saúde para poder atestar dessa forma.  

De acordo com o que temos recebido de relatos, como movimento civil que 

recebe e acolhe mulheres que passaram por procedimentos que envolvem essa violência, 

a nossa percepção é de que esse é um procedimento de rotina que tem sido feito.  

 

O SR. CARLOS BEZERRA JR. - PSDB - Do hospital universitário? É um 

procedimento de rotina? 

 

A SRA. VALÉRIA SOUSA - Não sei se é. O que a gente recebe de feedback das 

mulheres que tiveram partos violentos é que muitas foram atendidas no hospital da 

USP. Parece ser um procedimento de rotina, sem uma avaliação como essa que o senhor 

está propondo, mais criteriosa, que depende do momento específico do parto.  

Temos referências da Organização Mundial de Saúde de que a episiotomia deve 

ser usada em no máximo 10 a 15 % dos partos. Quando a gente percebe que existe uma 

narrativa harmonizada das mulheres atendidas lá, e que possivelmente representam mais 

do que esse porcentual, podemos concluir que tem uma indicação pela realização do 

procedimento.  

 

O SR. CARLOS BEZERRA JR. - PSDB - Com certeza, e eu fico pensando: a 

epísio, há algum tempo, já não é mais considerada um procedimento de rotina, como a 

própria professora estava dizendo. E refiro-me à epísio unilateral. Mas uma epísio 

bilateral... eu, sinceramente, gostaria de entender os argumentos. O que levaria alguém a 

optar por um procedimento drástico como a epísio bilateral, única e exclusivamente 

para ensinar para alguém que estivesse lá?  
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O que está efetivamente acontecendo? O que essa mulher relata? O que ela diz, 

como ela se sentiu? 

 

A SRA. VALÉRIA SOUSA - Ela se sentiu completamente violada, pois acredito 

que, além da indicação médica, que eu realmente entendo que seja necessária em alguns 

momentos do parto, como para evitar um prolapso de cordão, que são situações 

específicas... 

 

O SR. CARLOS BEZERRA JR. - PSDB - Foi um fórceps, o parto? Você sabe? 

 

A SRA. VALÉRIA SOUSA - Eu acredito que possamos tirar essa dúvida pelo 

relatório dela. Mas a questão principal é a seguinte: a decisão sobre o procedimento é da 

mulher.  

 

A SRA. SARAH MUNHOZ - PCdoB - Mas, só pela oportunidade, eu posso 

pedir um esclarecimento? 

 

O SR. PRESIDENTE - ADRIANO DIOGO - PT - Tem a palavra a nobre 

deputada Sarah Munhoz.  

 

A SRA. SARAH MUNHOZ - PCdoB - Primeiramente, por uma questão 

fisiológica, o pai da criança era branco? Essa é a primeira pergunta. 

 

A SRA. - Eu não sei dizer. 

 

A SRA. SARAH MUNHOZ - PCdoB - Porque é assim: a mulher negra, com 

uma bacia em uma condição bem mais estreita, que tem a gestação de um homem 

branco, cuja cabeça e a fisiologia da cabeça da criança funcione em condições diferentes 

- só aí já existe uma indicação. Essa é a primeira coisa. 

Segunda coisa: a partir de 2005, o Hospital Universitário trabalha com as Metas 

Internacionais de Segurança do Paciente. Então, eu acho que nós teríamos aí dois 

procedimentos complicados, porque, primeiramente, todo paciente tem que ter o 

consentimento livre e informado, assinado, para que esse procedimento ocorra. E, se ele 

ocorreu sem isso, então, é dupla violação.  
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E a terceira coisa: eu gostaria de saber se, realmente, considerando possibilidades 

fisiológicas, não foi feito um fórceps. E, às vezes, há a episiotomia bilateral. Ela é 

importante em duas situações: primeiramente, se a criança está em sofrimento fetal; e 

segundo, se foi um fórceps de Kielland, que é um fórceps um pouco mais alto, eu 

preciso de mais espaço, porque as espátulas não entram com tanta facilidade. 

Então, antes, até, de julgar qualquer outra situação, eu entendo que os dois 

médicos que estão aqui entendem perfeitamente o que eu estou falando - e as pessoas 

que estão aqui também estão entendendo isso. Eu gostaria de saber essas respostas, se 

essas respostas são invasivas - por exemplo: não assinou o termo de consentimento; não 

esclareceu; fisiologicamente, existe um processo; a criança estava em sofrimento fetal; a 

criança precisava de um fórceps de Kielland, que é alto e não se consegue, 

normalmente, locar com um lado só. Então, eu gostaria de verificar o depoimento, antes 

de nós fazermos o pré-julgamento da situação. 

 

A SRA. VANESSA DEL CASTILLO SILVA COUTO - Eu só queria 

ressaltar... Desculpa... 

 

O SR. PRESIDENTE - ADRIANO DIOGO - PT - Vanessa, espere um 

pouquinho. Senão, nós não ouvimos. Vocês vão ter um tempo para responder. Senão, 

também fico em uma situação difícil. Vamos pôr a Mary Dias para depor. Vamos lá. 

 

* * * 

 

- É reproduzido o áudio. 

 

* * * 

 

A SRA. SARAH MUNHOZ - PCdoB - O áudio está péssimo. 

 

A SRA. VALÉRIA SOUSA - Eu acredito que tenha mais detalhes, deputado. 

 

 O SR. PRESIDENTE - ADRIANO DIOGO - PT - Então vai falando. A 

senhora queria falar e eu interrompi, desculpa Valéria. Pode falar, por favor.  
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 A SRA. VALÉRIA SOUSA - Eu quero me posicionar como profissional do 

Direito.  

Sei que existem posicionamentos em relação à obstetrícia, mas como profissional 

do Direito é preciso mencionar que já temos um posicionamento formal da Federação 

Brasileira de Ginecologia e Obstetrícia a respeito da episiotomia, um parecer de 2009 

atestando que a episiotomia não previne os danos perineais acontecidos no parto. É 

importante ter como referência os documentos que já foram elaborados.  

Em relação ao consentimento da paciente, a gente precisa ter também em mente 

que o código de ética proíbe que o médico faça qualquer tipo de intervenção no corpo 

de qualquer paciente sem autorização. O único caso em que ele é autorizado a fazer a 

intervenção é quando há evidente risco de morte.  

Então, pela narrativa da Mary a gente pode verificar se havia risco de morte ou 

não porque o consentimento do paciente é necessário em todos os procedimentos, 

inclusive no parto. A gente não pode se deixar contaminar pela ideia de que a mulher no 

parto não tem condição de tomar nenhum tipo de decisão, que ela precisa ser tutelada 

pela figura de uma autoridade. A mulher continua sendo um sujeito de direitos, isso 

inclusive está preconizado em todas as portarias que tratam do parto pelo Ministério da 

Saúde.  

A Portaria 1067/05 escreve por extenso ‘a mulher e a criança são sujeitos de 

direito’. Então esse olhar para a mulher no momento do parto é muito importante. A 

gente precisa ter isso como referência da assistência. 

Se temos relatos das mulheres atendidas no hospital da USP que refletem esse 

descaso pela sua plena capacidade civil, plena capacidade de decidir sobre os 

procedimentos que são feitos no seu corpo, isso está atestando que existe um 

movimento por parte dos profissionais em treinamento no cotidiano acadêmico que 

pressupõe o desrespeito a esse direito das mulheres e eu acho que é isso que interessa 

aqui na comissão.  

 

* * * 

 

 - É realizada uma teleconferência. 

 

* * * 
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O SR. PRESIDENTE - ADRIANO DIOGO - PT - Danilo, no que pese as 

dificuldades de áudio, eu requeiro que haja transcrição dessa fita e, se possível, que a 

Mary Dias venha depor se puder, porque, para mim, está mais do que claro. Não sou 

médico, não entendo nada, mas esse show que teve no HU... 

Posso fazer o requerimento? Requeiro a transcrição imediata dessa fita e o convite 

ou a convocação da Mary Dias para que venha falar, de público, o que foi feito com ela. 

Acho que não é o procedimento que estava sendo discutido, o procedimento é de ter 

sido feito na forma de uma aula, em uma sala de aula, para toda aquela plateia. Ela foi 

muito clara quando falou que o nascimento do filho dela era um momento único, que 

não ia se repetir de novo. E tem veracidade, porque ela depôs no Ministério Público, 

não tem nenhuma montagem, nenhuma preparação. Excelente.  

 

A SRA. - Deputado, agradeço a oportunidade. Queria aproveitar, como 

representante do movimento de mulheres, movimento social, para apoiar o requerimento 

do deputado Carlos Bezerra Jr. para que tenhamos um momento na Comissão de 

Direitos Humanos para investigar mais profundamente essas questões.  

Como porta-voz do Ministério Público Estadual, quero dizer que eles estão a 

postos para colaborar nesta CPI ou também na Comissão de Direitos Humanos com o 

que for necessário, por meio da Dra. Fabiana Paes, que trabalha e milita em Direitos 

Humanos das Mulheres. 

 

O SR. PRESIDENTE - ADRIANO DIOGO - PT - Queria agradecer à Valéria, 

à Mayara e à Vanessa. Muito obrigado por vocês terem comparecido. Nós vamos fazer 

uma audiência, vamos tentar aprovar o requerimento trazendo a Mary e daí a fazemos 

completa. 

Tem a palavra o deputado Carlos Bezerra Jr.. 

 

O SR. CARLOS BEZERRA JR. - PSDB - É extremamente breve. Já disse do 

reconhecimento do trabalho de vocês, do respeito que tenho. Até em virtude do que 

estamos fazendo aqui, eu pessoalmente pedi ao representante do governo estar aqui. 

Hoje vamos ter uma série de projetos que serão votados na Casa. Eu vou, inclusive, sair 

daqui neste momento para ir ao Colégio de Líderes fazer uma tentativa final para 

aprovar o projeto que garante inúmeras medidas de humanização do parto, quem sabe 

ainda hoje. Queria que vocês soubessem que somos solidários. 
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O SR. PRESIDENTE - ADRIANO DIOGO - PT - Deputado, eu conheço o 

trabalho de V. Exa. e de sua esposa, vereadora. Eu só queria aprovar um requerimento. 

Não seria importante trazermos o diretor do HU à época - não sei se o Dr. Lotufo era ou 

é o diretor - para que ele viesse explicar como estão sendo feitos esses procedimentos 

didáticos de partos diante de um verdadeiro Colégio de Líderes? Seria importante que o 

diretor do HU viesse explicar como são feitos esses procedimentos. Então eu queria 

fazer um requerimento. 

 

O SR. CARLOS BEZERRA JR. - PSDB - Eu não sei, Presidente. O que eu 

penso é o seguinte: ontem, convocamos mais de cem pessoas. Esse é um caso 

importantíssimo. A Mary virá aqui ao depoimento, aos registros. Penso que podemos ir 

dando seguimento. 

 

 O SR. PRESIDENTE - ADRIANO DIOGO - PT - Gradativamente. Mas era 

bom também deixar um requerimento aprovado, se ele puder vir em janeiro, para trazer 

a posição do hospital. Se esse negócio de ter aula com a paciente aberta, no campo 

aberto, tudo, diante de todos os alunos, professores, se é uma prática desses hospitais 

universitários, principalmente do HU. 

 

 O SR. CARLOS BEZERRA JR. - PSDB - Vossa Excelência está na condução 

dos trabalhos. 

 

 O SR. PRESIDENTE - ADRIANO DIOGO - PT - Acho que, pelo menos, está 

garantida a vinda da Mary Dias. A Mary Dias é acessível? Ela depõe? Mora em São 

Paulo? 

 

 O SR. CARLOS BEZERRA JR. - PSDB - Sr. Presidente, como havia lhe dito, 

para evitar que acabe a reunião do Colégio de Líderes e não façamos o pleito do projeto, 

vou até lá, neste instante. 

 

 O SR. PRESIDENTE - ADRIANO DIOGO - PT - Obrigado pela 

contribuição. 
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 A SRA. ANA LÚCIA - Meu nome é Ana Lúcia. Sou diretora jurídica da 

Associação Artemis. A Mary Dias se coloca à disposição, sim. Podemos levar a ela a 

solicitação desta Casa. Ela esteve presente na audiência sobre episiotomia do Ministério 

Público Federal. Também esteve presente na audiência sobre violência obstétrica do 

Ministério Público Estadual.  

Queremos sugerir como requerimento também que sejam convidadas para falar a 

Dra. Fabiana Paes, que é do Ministério Público Estadual; a Dra. Ana Previtalli, que é 

procuradora do Ministério Público Federal e já instaurou inquérito civil em face do 

Hospital Universitário.  

É muito importante que se verifiquem os cumprimentos da legislação pelo 

Hospital Universitário da USP, em especial da RDC 36/2008, da Anvisa, que, se fosse 

seguida a contento, casos como o da Mary não aconteceriam. Independentemente se o 

filho dela era de um pai negro ou de um pai branco, com todo o respeito, Sra. Deputada, 

não há necessidade - e a OMS já comprovou - de se cortar a vagina de uma mulher sem 

o consentimento dela para o nascimento do filho. Casos de suturas graves que podem 

causar incontinência na mulher não chegam a dois por cento. 

 Então, é impensável que as mulheres sejam violadas dessa forma, ainda mais 

numa instituição do peso, do nome, do Hospital Universitário da USP, onde as pessoas 

têm a impressão de que estão recebendo o melhor tratamento, do melhor hospital, da 

melhor faculdade de Medicina do Brasil. E não é isso que acontece. É uma violência de 

gênero, é uma violação de direitos humanos.  

Precisamos muito que os parlamentares desta Casa se unam e escutem as 

mulheres, se unam e percebam a importância de cumprir os tratados internacionais que 

o Brasil já assinou, que o Brasil ratificou, cuja defesa deveria ser obrigação primeira de 

todos nós, antes de se verificar o interesse de um profissional ou outro. 

 Esse é o meu requerimento a esta Casa. Obrigada pela oportunidade. (Palmas.) 

 

 O SR. PRESIDENTE - ADRIANO DIOGO - PT - Muito obrigado. O 

segundo caso é complicado. Dê-me o resumo para eu ler para que os deputados tomem 

ciência, por favor. 

 Bem, vou falar a grosso modo, é o caso da Fatec, Fundação Paula Sousa. Uma 

determinada moça, que era responsável pelos casos de assédio moral na Fundação Paula 

Sousa, veio depor na Comissão de Educação da Assembleia Legislativa. Por isso é que 
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eu queria ler. Não tem nada por escrito? Como vou falar uma coisa tão grave sem 

precisão? 

 A história é a seguinte: a funcionária pública da Faculdade da USP de Ribeirão 

veio depor nesta Assembleia, no dia 12 de agosto de 2014. Era um seminário presidido 

pelo deputado Carlos Neder: “Diálogos sobre a Educação em São Paulo: cenários e 

perspectivas para a atuação docente”.  

 Essa senhora, Regina Célia Leal, foi uma depoente importante. Ela relatava 

todos os casos de assédio moral na USP e em demais universidades. Bem, ela era 

representante do Núcleo de Combate ao Assédio Moral na Universidade de São Paulo, 

no campus Ribeirão Preto. Ela fazia parte da rede nacional de combate ao assédio 

moral. Era uma militante. Andava em todas as universidades. Fala da PUC... tenho a 

transcrição - os colegas dela pediram, mas os colegas não puderam comparecer - 

dizendo o seguinte: a Regina Célia Leal se suicidou em outubro deste ano. Segundo, 

segundo - falando várias vezes - os colegas dela, era em consequência desse 

enfrentamento que ela fazia do assédio moral e de um problema que teve com ela 

mesma lá em Ribeirão, embora esse problema de Ribeirão não está relatado no 

depoimento dela aqui. Não tivemos tempo de conseguir o vídeo, só o áudio, só o texto 

do depoimento da Regina. Quero pedir para a Comissão providenciar o vídeo do 

depoimento da fala dela, para que pudéssemos colocar na pauta da Comissão. 

Bom, na medida em que não veio ninguém depor como testemunha desse caso, de 

quem conviveu com ela até os últimos dias, eu só deixo registrado esse caso para que 

numa próxima oportunidade possamos dar continuidade.  

Vocês não estão tratando disso não, né? Vocês estão... não tem como levantar o 

vídeo da vinda dela agora aqui, né? Não tem como recuperar... está bom, estou 

cobrando... dava tempo. Queria registrar, nessa tentativa que estamos fazendo de trazer 

os assuntos que estão sendo trazidos à Comissão, que fizemos o registro do caso da 

Regina. Que dia a Regina veio a falecer, Koba? Quando? 18 de outubro de 2014. Ela 

morreu aqui em São Paulo ou em Ribeirão? Não sabemos. Está bom. Muito obrigado. 

Vamos continuar. 

Próximo caso. São vocês? Tem mais algum depoimento? As meninas vão falar 

hoje? A Vanessa vai falar, vão concluir o relatório de ontem... Tem mais alguma coisa 

prevista? Tem? Qual é o próximo ponto? É o mesmo ponto? Não é o dessa aqui que 

acabei de falar, é outro? É o de ontem? Conselho Universitário? É você quem vai falar? 

Você é a Vanessa? Eu sei. Ah, tem o vídeo... está bom. Então vocês se posicionam, uma 
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do lado do deputado Marco Aurélio, outra aqui... Vanessa, venha para a Mesa. Vanessa 

já está identificada. A outra moça... vamos ver o que vocês têm para falar. Meninas, 

posicionem-se. Vanessa, conclua o seu relatório. Depois você se identifica e fala. 

 

A SRA. VANESSA DEL CASTILLO SILVA COUTO - Boa tarde. Sou 

Vanessa, sou estudante de Nutrição da USP, estou no quinto ano. Sou RD - 

representante discente no Conselho Universitário, que é o órgão máximo de deliberação 

da Universidade de São Paulo. Ontem a gente começou fazendo esse relato, mas a ideia 

de hoje é também que nós consigamos detalhar melhor o que aconteceu. A Gabriela 

veio hoje, inclusive.  

Foram dois casos que aconteceram no CO, com nós duas - CO é a sigla para 

Conselho Universitário. Nós até trouxemos um trecho de um vídeo que conseguimos 

gravar da própria reunião sobre o que aconteceu, até também para vocês poderem ter 

acesso a mais ou menos o que passamos lá, né... acho que depois a Gabriela vai poder 

contar melhor sobre o caso que aconteceu com ela.  

Esse CO foi o último do ano. O tema principal que ele iria debater é a questão do 

orçamento da USP. O último Conselho Universitário do ano vota o orçamento do ano 

seguinte. Então esse era o principal tema que tínhamos de debates. Ele era um tema 

muito importante porque vimos neste ano que a USP está vivendo uma crise. Tivemos a 

maior greve da história da universidade por conta da questão financeira, então esse seria 

um tema importante de discutirmos naquele dia. Depois a Gabriela vai contar melhor.  

A ordem da reunião... tem o expediente, tem o comunicado dos membros - 

comunicado do reitor, comunicado de outros diretores, de cada comissão que o CO tem, 

de algumas comissões. Nesse momento do expediente, da fala do reitor, é um momento 

em que ele fala sobre a questão que está sendo debatida aqui na Alesp, da violação dos 

Direitos Humanos que acontece dentro da Universidade de São Paulo, e aí nesse 

momento aconteceu o caso com a Gabriela, que depois ela vai poder explicar melhor. 

Também tem a parte do vídeo, né? O que aconteceu comigo foi durante a pauta do 

Conselho mesmo, que a gente estava debatendo a questão do orçamento.  

Tivemos a exposição do orçamento e da proposta de orçamento - aumento de 

tantos porcentos, diminuição, manter como está - para cada área da Universidade. Foi 

apresentado pela Comissão de Orçamento e Patrimônio. O professor que é o chefe dessa 

comissão apresentou e depois abriu para que os conselheiros pudessem falar sobre o 

orçamento e sobre o que eles achavam desse orçamento. 
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O SR. MARCO AURÉLIO - PT - Que data que foi mesmo? É recente... é 

agora? Quinta-feira passada? É coisa bem recente, de uma semana atrás... 

 

A SRA. VANESSA DEL CASTILLO SILVA COUTO - Isso, podemos olhar 

aqui... foi ainda em dezembro esse CO, que foi o último que aconteceu no ano. Isso... 

dia 9 de dezembro.  

Estávamos debatendo o orçamento. Os diretores podiam se inscrever para fazer os 

aportes. Durante a apresentação oficial da Comissão de Orçamento, o professor que 

apresentou - eu não vou me recordar o nome dele agora - disse que era um grande 

avanço ter o aumento de 104% do investimento em permanência estudantil. Com 

permanência eu digo bolsas, auxílio moradia no Crusp, auxílio alimentação, subsídio do 

bandejão, outros tipos de bolsas que também entram nesse auxílio de permanência no 

geral - aluguel, livro, transporte... há diversos auxílios. Ele dizia isso como se fosse uma 

grande questão, uma grande vantagem.  

Fui lá fazer uma fala justamente dizendo que aquele dado parecia ser um dado 

muito positivo, mas que no fundo ele não era. De 2013 para 2014 tivemos um corte de 

metade do orçamento em permanência estudantil. Vimos ali que era simplesmente 

voltar ao que era antes, que já era um orçamento baixo para as demandas da 

universidade como um todo na questão de auxílio permanência para os estudantes.  

Eu coloquei essa questão de uma forma bem tranquila; coloquei que éramos 

contra a privatização dos setores da universidade, porque durante a greve vimos que 

existiu o debate no Conselho de desvincular o Hospital Universitário, de desvincular o 

HRAK, que é o Centrinho de Bauru, um hospital que existe na unidade da USP de 

Bauru, e que éramos contra desvincular a permanência de estudante da universidade e 

também a privatização desse serviço, que ele deve continuar sendo público. Na nossa 

visão, que a universidade deve continuar sendo pública, que sabemos que esse tipo de 

privatização precariza a universidade.  

E aí nesse momento eu voltei para o meu lugar, é mais ou menos a disposição 

como está aqui, vamos à frente falar e depois voltamos para os nossos lugares 

demarcados, e aí o reitor disse que eu tinha que voltar lá para a frente, que eu tinha que 

me retratar. A princípio ele disse que eu tinha que me retratar porque eu falei uma 

mentira. Aí ele disse para ir à frente, ele me chamou para ir à frente de novo, voltar lá 

para o lugar onde falamos, onde as pessoas falam no microfone, e ele começou a me 



21 

DIVISÃO DE TAQUIGRAFIA 

questionar, dizendo que eu tinha dito uma grande mentira, que em momento nenhum o 

reitor tinha dito que iria privatizar a permanência estudantil, que não ia privatizar 

nenhuma dessas coisas, porque sabemos que durante a greve um documento vazou para 

a imprensa, que dizia que tinha uma proposta de desvinculação de 50%  da 

permanência. Eu falei: “Professor, estou me referindo a um documento que vazou na 

imprensa. Não é responsabilidade minha. É um documento que tivemos acesso, que 

inclusive dois pontos dele foram debatidos, que foi a desvinculação dos hospitais e o 

plano de demissão voluntária dos funcionários da USP, que também estavam nesse 

mesmo documento.” Inclusive houve um momento em que ele disse que o documento 

vazou do computador pessoal dele, mas ao mesmo tempo ele dizia que era mentira. 

 Então ficou bem contraditório, porque não deu para entender muito bem o que ele 

quis dizer. E o tempo inteiro o que mais foi marcante é que ele não me deixava falar, me 

justificar. Ele tinha me chamado à frente para me retratar de alguma coisa que ele disse 

que eu tinha dito errado, e ele não me deixava me retratar. E ele, de fato, se exaltou 

muito. Então ele gritava comigo, dizendo: “Você é incapaz de dizer, você é incapaz...”  

A tentativa dele foi claramente de tentar me desestabilizar, eu acho, perante a todo 

o conselho. Vários diretores, assim, deu para perceber que eles ficaram incomodados, 

porque de fato foi uma exacerbação assim totalmente desproporcional com o que estava 

sendo debatido. Infelizmente não temos a gravação; inclusive acho que seria 

interessante se a CPI pudesse pedir a gravação desse conselho, porque foi, de fato, uma 

situação em que todas nós ali, as RDs que estavam presentes, e os RDs homens também 

- há dois RDs -, porque nesse  CO as mulheres que intervieram mais. Achamos um 

absurdo muito grande o que aconteceu. No momento ficamos até um pouco estarrecidos 

com tudo o que tinha acontecido, pelo fato de não termos conseguido gravar também. 

Então esse vídeo seria muito importante. 

 

O SR. MARCO AURÉLIO - PT -  Então, isso que eu ia perguntar: essa 

gravação é em vídeo? 

 

A SRA. VANESSA DEL CASTILLO SILVA COUTO - Isso, eles gravam o 

áudio e o vídeo. Eles fazem a transcrição, porque teoricamente eles não podem abrir 

esse vídeo, mas acho que até pela Lei de Acesso à Informação tem como ter acesso a 

esse vídeo, porque foi bem uma situação em que vimos claramente que... 
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O SR. PRESIDENTE - ADRIANO DIOGO - PT -  Em que dia ocorreu? 

 

A SRA. VANESSA DEL CASTILLO SILVA COUTO - No dia 9 de dezembro, 

uma terça-feira à tarde. Mas ficou bem claro quanto existe esse assédio institucional e 

essa violação institucional dentro da universidade, porque no órgão máximo de 

deliberação da universidade pudemos ver que existe um abuso de poder, existe um 

machismo claramente ali. Houve outros casos que aconteceram durante o CO. Eu até 

falei ontem de um professor perguntar para nós, para as mulheres, não para os homens, 

para os representantes homens, para as mulheres, se estávamos entendendo as planilhas, 

se estávamos entendendo o raciocínio orçamentário, como se não tivéssemos 

capacidade de estar naquela posição representando os estudantes, sendo que os 

representantes discentes são os mais representativos, no meu ponto de vista, porque 

fomos eleitos diretamente com uma margem de votos, acho que cinco mil votos para 

todas as chapas, que dividimos a representação discente dentro dessa votação, que é 

muito diferente dos próprios diretores e professores que estão ali, que às vezes tem um 

número ínfimo de votação, e o próprio reitor que, enfim, é nomeado pelo governador. A 

votação dele é feita indiretamente, tudo o mais.  

Então foi bem marcado; vimos bem o quanto é institucional e o quanto, para já 

também finalizar. Essa CPI vai ser muito importante, porque, como eu disse ontem, vai 

nos respaldar muito que participamos do movimento estudantil e que sofremos muito 

esse tipo de assédio por parte dos grandes dirigentes da universidade. Eu acho que 

muitos outros casos vão surgir desse tipo. Eu conversei com uma funcionária, ontem, da 

USP, que disse que existem muitos relatos de assédio moral e de abuso de poder dentro 

da universidade com funcionárias também.  

Isso acontece muito, podemos até ver quem se sentir à vontade para depor e dizer, 

mas que esperamos muito que essa CPI tenha um resultado muito positivo para nós, que 

faça com que esses agressores sejam punidos, de alguma forma, e que consigamos 

pressionar a USP para tirar algumas reivindicações.  

Faço parte também da Frente Feminista; organizamos um encontro de mulheres 

estudantes, que tiramos algumas reivindicações, como, por exemplo, a criação de um 

centro de referência dentro da Universidade que pudesse atender as mulheres, que fosse 

um centro de referência que dentro dele tivesse uma Ouvidoria que pudesse ter tanto 

aporte psicológico, como analisar os casos e pensar como tratar os casos e averiguar os 

casos que acontecem; tanto ter o aporte psicológico-jurídico para as vítimas. 
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Acho que ontem vimos no relato da Luísa o quanto a universidade negligencia 

qualquer tipo de coisa que vamos falar. Não há nenhuma via institucional que aporte a 

isso. Então tiramos essa deliberação e seria muito importante se conseguíssemos que a 

CPI tivesse resultados desse tipo. 

Também reivindicamos que a universidade, na matrícula dos calouros e durante a 

semana de recepção, fizesse uma campanha institucional também contra qualquer tipo 

de... A princípio debatemos o machismo, mas contra a violação de direitos dos calouros. 

Acho que também seria importante conseguirmos que a CPI tivesse esses resultados. 

Acho que era mais isso, assim dar um relato, mas também mostrar que já debatemos 

isso dentro da universidade, que essa CPI vai nos respaldar ainda mais para 

conseguirmos arrancar vitórias da reitoria, que vemos que está super intransigente e de 

fato negligenciando o que tem acontecido.  

 

O SR. MARCO AURÉLIO - PT - Pela ordem, Sr. Presidente. Queria aproveitar 

o depoimento da Vanessa para ver se entendi bem: essa reunião que aconteceu no dia 9 

de dezembro, que é uma reunião do Conselho Orçamentário, é isso? 

 

A SRA. VANESSA DEL CASTILLO SILVA COUTO - O Conselho 

Universitário. É o órgão máximo. A pauta principal dele era o orçamento. 

 

O SR. MARCO AURÉLIO - PT - O orçamento. 

É de toda a universidade? 

 

A SRA. VANESSA DEL CASTILLO SILVA COUTO - Isso, no Conselho 

todos os diretores participam, os representantes eleitos das congregações, que são os 

órgãos máximos de cada instituto. São eleitos professores de cada categoria: categoria 

livre docente, cada categoria tem a sua representação e também há os representantes 

discentes da graduação e da pós - nós, no caso, somos da graduação - e dos 

funcionários. O que marca bem esse Conselho é que a grande maioria é formada pelos 

diretores das unidades. Entre os mais de 150 representantes, os alunos somam 15 (pós 

graduação e graduação) e os funcionários somam três representantes. Então somos uma 

pequena minoria no Conselho. 
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O SR. MARCO AURÉLIO - PT - E o orçamento, para ser validado, precisa ser 

aprovado por esse coletivo.  

Após a explanação, você fez um questionamento. Você contou como foi o 

comportamento. Entendi que você acredita que esse comportamento de hostilidade à sua 

colocação foi por ter vindo de uma estudante, uma pessoa do sexo feminino. Foi essa a 

motivação para a hostilidade? 

 

A SRA. VANESSA DEL CASTILLO SILVA COUTO - Eu acho que sim, que 

tem muito a ver com isso, porque a terceira pessoa que falou antes de mim, um 

funcionário, homem, também questionou a colocação do reitor, questionou inclusive 

coisas mais graves do que eu sobre o orçamento - estávamos debatendo o orçamento, 

então estávamos colocando os pontos a que éramos contra - e o reitor não falou nada. A 

Gabriela pode falar depois também, porque eu sou suplente no Conselho, então só vou 

quando o titular falta. Mas a Gabriela é titular, ela participa de todos, e existem casos de 

o reitor também desrespeitar muito a representante discente funcionária, de rir de suas 

colocações, de questionar o porquê dela estar indo falar. Vemos que isso acontece. 

 No mesmo Conselho, quando outra RD foi falar, o reitor se retirou, não ouviu a 

fala dela. E quando os professores vão falar... Inclusive, nessa mesma reunião, antes de 

mim, um professor foi falar e falou mais de dez minutos, sendo que o nosso tempo é 

muito restrito, inclusive com ameaça de cortarem o nosso microfone. E cortaram no 

caso da Gabriela. Depois ela pode relatar melhor. Então vemos que, de fato, em todas as 

experiências que tivemos, existe um viés contra nós. 

 

O SR. MARCO AURÉLIO - PT - Um viés discriminatório.  

Sr. Presidente, a Vanessa está explicando que ela contestou que, na apresentação 

dos dados, estavam comemorando que está sendo o dobro da metade. Era isso. Porque 

cortou em anos anteriores e agora dobrou. Olha que beleza! E aí contestou, e além da 

contestação... 

 

O SR. PRESIDENTE - ADRIANO DIOGO - PT - Quantos anos você tem, 

Vanessa? 

 

A SRA. VANESSA DEL CASTILLO SILVA COUTO - Eu tenho 23 anos. 
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O SR. PRESIDENTE - ADRIANO DIOGO - PT - Parabéns, querida. 

 

O SR. MARCO AURÉLIO - PT - Só para concluir. Quando acabou, o 

orçamento foi votado, foi isso? 

 

A SRA. VANESSA DEL CASTILLO SILVA COUTO - Isso. O orçamento foi 

votado e aprovado. Sabemos quais foram os votos, o voto é público. Acontece de forma 

eletrônica, mas fica exibido no painel. E, inclusive, houve uma colocação do reitor de 

que quem votasse contra não ganharia o panetone que ele iria distribuir no final. Isso 

aconteceu. 

 

O SR. MARCO AURÉLIO - PT - Mas isso foi falado? 

 

A SRA. VANESSA DEL CASTILLO SILVA COUTO - Sim. Foi dito no 

microfone. Não sei como farão o registro em ata. 

 

O SR. MARCO AURÉLIO - PT - Isso some da ata. 

 

A SRA. VANESSA DEL CASTILLO SILVA COUTO - Eles nos entregam a 

transcrição da reunião. Não sei como eles irão relatar esse caso, por exemplo, que 

aconteceu comigo, porque o reitor me cortava imediatamente. Então talvez eles tenham 

que ficar voltando: “Vanessa / reitor Zago”. Não sei como vai ser, por isso que o vídeo 

seria interessante. 

 

O SR. MARCO AURÉLIO - PT - E foi nessa reunião também que você falou 

que outra pessoa estava falando e ele saiu? Foi na mesma reunião? 

 

A SRA. VANESSA DEL CASTILLO SILVA COUTO - Sim, foi. E também 

houve o relato da Gabriela, que foi bem grave. Depois ela irá expor. Foi no comecinho 

da reunião. O meu foi na pauta, mesmo. 

 

O SR. MARCO AURÉLIO - PT - Sr. Presidente, então vamos requerer a cópia? 
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O SR. PRESIDENTE - ADRIANO DIOGO - PT - Vamos requerer. Nós não 

temos quórum, mas vamos fazer um pré-requerimento da cópia desses áudios e dos 

vídeos, principalmente dessa reunião. 

 

O SR. MARCO AURÉLIO - PT - Nove de dezembro de 2014. 

 

O SR. PRESIDENTE - ADRIANO DIOGO - PT - Nove de dezembro.  

Algumas pessoas podem achar que o assédio moral não tem nada a ver com 

assédio sexual e que isso não tem nada a ver com o objeto da CPI. Primeiramente, se 

não for assim, não formamos uma imagem de como funciona essa Universidade. E o 

assédio moral é uma coisa gravíssima. 

Você nasceu onde, Vanessa? 

 

A SRA. VANESSA DEL CASTILLO SILVA COUTO - Aqui em São Paulo. 

 

O SR. PRESIDENTE - ADRIANO DIOGO - PT - Você faz que curso mesmo? 

 

A SRA. VANESSA DEL CASTILLO SILVA COUTO - Eu faço Nutrição na 

FSP, na unidade da Simone Diniz. 

 

O SR. PRESIDENTE - ADRIANO DIOGO - PT - Certo. Parabéns.Vamos 

continuar. Próxima. 

A SRA. GABRIELA SOLDERA FERRO - Oi, eu sou a Gabriela. Sou da 

graduação de Relações Internacionais da USP também e sou representante discente. 

Como a Vanessa disse, sou titular, então vou a todas as reuniões. Meu nome completo é 

Gabriela Soldera Ferro. 

 

O SR. PRESIDENTE - ADRIANO DIOGO - PT - Você é da pós-graduação? 

 

A SRA. GABRIELA SOLDERA FERRO - Não. Sou da graduação. 

 

O SR. PRESIDENTE - ADRIANO DIOGO - PT - Em que ano você está? 
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A SRA. GABRIELA SOLDERA FERRO - Estou no segundo ano de Relações 

Internacionais. 

 

O SR. PRESIDENTE - ADRIANO DIOGO - PT - Quantos anos você tem? 

 

A SRA. GABRIELA SOLDERA FERRO - Tenho vinte anos. Pensei em falar 

nesse depoimento de forma bem parecida com a fala que fiz no Conselho Universitário, 

porque acho que até para contextualizar a fala da Vanessa, é importante colocar o que 

aconteceu antes, e foi exatamente isso. Foi um Conselho que debateu o orçamento da 

USP e fomos surpreendidos logo no começo com uma declaração do reitor que está 

transcrita, inclusive está no site da reitoria, sobre o tema desta CPI, que são as violações 

dos direitos humanos. 

A declaração do reitor indignou bastante as representantes discentes. Irei ler só um 

trechinho, no qual o reitor diz que “as ações são casos isolados e que não desviarão a 

USP do seu papel de baluarte na defesa dos direitos humanos, o que não significa 

promover autos de fé, como querem alguns: todos sabem aonde levam ações 

inquisitórias e purificadoras”. Ele fez essa declaração e eu fui fazer uma fala no 

Conselho Universitário mostrando exatamente que eu achava um absurdo que o reitor 

da Universidade, diante de casos de violação de direitos humanos que levaram inclusive 

à abertura de uma CPI na Assembleia Legislativa, tratasse isso dessa forma, dizendo 

que as denúncias eram feitas por inquisidores e por pessoas purificadoras, como se na 

verdade a gente estivesse perseguindo os violentadores. Esse foi o conteúdo da minha 

fala. Acho que falei, inclusive, com essas palavras. E temos o vídeo. 

Desculpem, estou nervosa. Nessa minha fala eu disse que queria que a 

Universidade se responsabilizasse, porque em outro trecho da declaração ele diz que 

“esses casos de alguns vêm fazendo que um conjunto todo seja abominado”. Ele usa 

essa palavra. E na verdade a minha fala foi exatamente para dizer que a gente queria, 

sim, que a Universidade de São Paulo, como instituição, como um conjunto, fosse 

responsabilizada pelos casos de violação de direitos humanos que acontecem lá dentro. 

Depois da minha fala, inclusive depois da fala da Vanessa, enquanto o reitor 

interrompia a Vanessa, ele estava de uma forma muito descontrolada, que foi 

desequilibrada com a forma que a gente falou. Depois irei mostrar o vídeo para vocês 

verem o jeito que eu falei. Foi muito tranquilo. E ainda existe um “gap” entre esse e 

outro vídeo, que é o vídeo em que eu não estou mais no microfone e que o reitor fala 
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que eu tenho que me comportar de uma maneira mais adequada no Conselho 

Universitário. E ele se referia a uma situação onde eu usei a palavra “você” em vez de 

usar “Magnífico reitor”, e ele dizia que eu tinha que respeitá-lo.  

 O pior disso tudo é que, na minha opinião, o conteúdo da minha fala foi 

denúncia de casos de estupro, de casos de violação de direitos humanos, de trotes 

violentos, e que o reitor falou depois da minha fala foi exatamente nada, foi dizer que eu 

não o havia chamado de Excelentíssimo e de que a forma com que eu falava era uma 

forma inadequada.  

 Então, eu fiquei realmente muito nervosa lá naquele dia. Foi um nível de estresse 

absurdo. Eu não lembro exatamente o que aconteceu entre a minha fala e o outro vídeo, 

que é um vídeo que mostra o reitor lá na frente e eu lá atrás, e de alguma forma nós 

estávamos travando um debate, que é quando ele diz que eu tinha que ter me 

comportado de uma forma melhor.  

Mas, naquele momento, foi quando nós discutimos bastante. E concordo com a 

Vanessa, que também foi para desestabilizar as representantes discentes (RDs), que já 

são poucas. São poucos representantes dos alunos da Universidade de São Paulo. 

Inclusive, em todos os Conselhos Universitários nós fazemos falas e nós ou somos 

interrompidas ou depois da nossa fala o reitor usa do seu poder para combater as nossas 

falas. E eu não sei quanto isso pode ser feito ou não, mas acredito que tenha algum tipo 

de democracia que deva ser respeitado num Conselho Universitário. A própria 

funcionária que a Vanessa citou, é uma funcionária que diversas vezes foi interrompida 

pelo reitor, é desrespeitada por diversas vezes. Quando ela pede para falar ele fala “Ah, 

é você de novo” ou coisas do tipo. Isso está tudo gravado em Conselho Universitário 

anteriores. E isso mostra na verdade o que o deputado Adriano Diogo falou, de mostrar 

de como é a imagem de funcionamento da Universidade de São Paulo.  

O Conselho Universitário que é o conselho de deliberação máxima da USP, é um 

conselho completamente antidemocrático e que assedia moralmente quem discorda da 

maioria que está lá. Esse é um caso muito grave porque nós já somos uma minoria que 

representa uma maioria lá dentro - somos uma minoria de estudantes. A Vanessa falou 

assim: “Se não me engano nessas eleições foram sete mil votos que elegeram os 

representantes de centro que estão lá, ou cinco mil mesmo”. Enfim, quem vota para os 

professores que estão lá muitas vezes são eles mesmos e não existe nem disputa entre 

eles dentro das instituições, das congregações. Existe só um para ser votado. Então, 

obviamente ele vai ganhar, que são os professores titulares. E nós temos alguma 
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legitimidade para estar lá e isso tem que, no mínimo, ser respeitado pelo professor Zago, 

que acho que é o problema mais sério.  

Quero falar só mais uma coisa que durante a minha fala aconteceu... 

 

O SR. MARCO AURÉLIO - PT - Só uma pergunta. Nessa reunião o reitor é 

quem preside? 

 

A SRA. GABRIELA SOLDERA FERRO - Isso. Ele preside o Conselho 

Universitário. Durante a minha fala eu disse, inclusive, que acreditava que teriam 

diretores de várias instituições que seriam denunciados nessa CPI por encobrir casos. E 

eu coloquei isso na minha fala. Logo depois que eu falei o diretor da Faculdade de 

Medicina... 

 

O SR. PRESIDENTE - ADRIANO DIOGO - PT - Encobrir casos de quê? 

 

 A SRA. GABRIELA SOLDERA FERRO - Encobrir casos de estupro, de 

violação dos direitos humanos. Se bem me lembro eu estava citando os casos de estupro 

em geral, por encobrir os casos de violação. Eu citei, inclusive, o que acontecia na 

Faculdade de Medicina, do Show Medicina e da instituição, enfim, o que vai ser 

apurado aqui da Atlética, das atitudes dessas instituições... 

 

O SR. PRESIDENTE - ADRIANO DIOGO - PT - Você se referiu ao trabalho 

da Assembleia na suas fala da possibilidade da CPI? Você fez alguma relação que 

tivesse provocado essa ira, ou você falou genericamente? 

 

A SRA. GABRIELA SOLDERA FERRO - Eu falei que acho... eu não me 

lembro, mas está na minha fala. Acho que se passarmos o vídeo dá para... mas eu 

lembro que conteúdo... 

 

O SR. PRESIDENTE - ADRIANO DIOGO - PT - Foi depois da audiência.  

 

A SRA. GABRIELA SOLDERA FERRO - Foi depois da terceira audiência. 
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O SR. PRESIDENTE - ADRIANO DIOGO - PT - Ah, da terceira audiência. 

Entendi.  

 

A SRA. GABRIELA SOLDERA FERRO - Foi no dia 9. Tudo dia 9.  

 

O SR. PRESIDENTE - ADRIANO DIOGO - PT - No contexto. Já estava no 

contexto. 

 

A SRA. GABRIELA SOLDERA FERRO - Daí o diretor, depois que eu fiz essa 

fala sobre professores e diretores que seriam denunciados por encobrir casos, o diretor 

da Faculdade de Medicina de Ribeirão - foi isso não é? -  ele foi lá na frente de uma 

forma... inclusive eu gostaria que se o vídeo fosse aberto em outro momento mostrasse 

isso. De uma forma provocativa foi lá e pediu para que eu fosse lá na frente do 

Conselho Universitário, como fizeram com a Vanessa, para me retratar porque ele 

queria saber, aliás não foi para me retratar 

Foi para dizer se sim ou não ele também era um estuprador, ou ele era também um 

violentador. Ele quis que eu dissesse se ele estava incluído entre as pessoas que eu disse 

que eram violentadoras e que encobriam casos. E eu fui lá na frente, depois disso, pedi a 

apalavra e também fui interrompida por diversas vezes pelo reitor Zago, que não deixou 

eu terminar a minha fala e cortou o meu microfone, sendo que eu tinha sido chamada 

para responder o que esse diretor tinha falado. 

 

O SR. PRESIDENTE - ADRIANO DIOGO - PT - O Carlote.  

 

A SRA. GABRIELA SOLDERA FERRO - É, o Carlote. E foi isso um pouco do 

meu relato. Acho que podemos passar o vídeo. É um vídeo só para as pessoas 

entenderem, tem um primeiro que é da minha fala. É uma fala que pode estar até um 

pouco cansativa, mas eu queria que as pessoas vissem como foi uma fala tranquila. Daí 

o vídeo é cortado e depois que eu falo o professor Zago, ele ignora o conteúdo da minha 

fala e diz que eu estava me comportando de uma forma errada, fala que eu o chamei de 

“você”, alguma coisa do tipo que eu nem me lembro exatamente a ordem das coisas. 

Seria bom se abrisse o vídeo do Conselho Universitário para vermos direitinho como 

aconteceu. E aí em um segundo vídeo, que sou eu fora do microfone falando com o 
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professor Zago, enfim vocês vão ver o conteúdo, e ele dizendo que eu deveria me 

comportar de uma forma melhor, perante o reitor da Universidade de São Paulo. 

 

 O SR. PRESIDENTE - ADRIANO DIOGO - PT - Isso já fora da reunião. 

  

A SRA. GABRIELA SOLDERA FERRO - Não, isso durante a reunião. Mas eu 

não estava com o microfone. 

 

* * * 

 

- É feita exibição do vídeo. 

 

* * * 

 

 

O SR. PRESIDENTE - ADRIANO DIOGO - PT - Era esse o trecho?  

 

A SRA. GABRIELA SOLDERA FERRO - Há outro vídeo em que o reitor 

responde.  

 

O SR. PRESIDENTE - ADRIANO DIOGO - PT - Você é corajosa, hein, 

menina? Parabéns. Você é tão novinha e tão articulada. 

 

* * * 

 

- É feita a exibição do vídeo. 

 

* * * 

 

A SRA. VANESSA DEL CASTILHO SILVA COUTO - Apenas para 

contextualizar, o intervalo entre um vídeo e outro foi o momento em que o reitor mais 

se exaltou, mas foi o momento em que eu fui buscar meu celular, então não deu para 

registrar. Depois na volta foi a Gabi falando, porque ele de fato falou um monte pra ela. 
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Inclusive nós nem lembramos, por estarmos tão estarrecidas com o que estava 

acontecendo. 

 

O SR. PRESIDENTE - ADRIANO DIOGO - PT - Não esqueça que o nome 

para tratar reitor é “Magnífico”.  

 

 A SRA. GABRIELA SOLDERA FERRO - Inclusive seria bom mesmo abrir o 

vídeo, porque foi o momento mais estressante de todos. Minha exaltação lá atrás, 

dizendo que estava indignada e tudo mais, é porque eu estava realmente em um nível de 

estresse com o que o reitor estava me falando no caminho. Eu nem lembro o que 

aconteceu, por isso seria bom abrir o vídeo para ver, pois foi o momento em que ele 

falou várias coisas. 

 

 O SR. PRESIDENTE - ADRIANO DIOGO - PT - Veja que ele te chamou de 

senhora, ele te respeitou. Há algo mais a ser dito sobre esse caso da reitoria? Alguém 

quer dizer algo para concluir? 

 

A SRA. VANESSA DEL CASTILHO SILVA COUTO - Uma coisa que o 

Gabriel me lembrou que é mais para deixar marcado mesmo, que foi durante todo CO 

que aconteceram essas coisas absurdas. Teve até um momento, durante a minha fala, 

que eu estava na frente, e as meninas estavam lá atrás sentadas - vocês viram a distância 

que a gente fica do Conselho, nós somos quase as últimas, porque eles sabem que a 

gente gosta de falar -; os outros diretores ficam na frente e elas começaram a falar. 

“Deixa ela falar” - as meninas lá atrás dizendo para o reitor me deixar falar lá na frente. 

Aí outro diretor - ele até aparece no vídeo num momento, é um que estava sentado na 

frente - pegou o próprio celular e ficou gravando a gente, mas bem no sentido de 

deboche mesmo, pondo o celular perto e dando risada. Eles queriam mesmo nos 

constranger. É um absurdo ver diretores de unidades da Universidade de São Paulo 

tendo atitudes como essa.  

 Acho que em relação a nossa colocação, e que o deputado Adriano Diogo 

requereu em abrir o vídeo, é para a gente pressionar mesmo a universidade para tomar 

medidas institucionais contra isso. É uma necessidade imediata que se tem em todas as 

unidades, na USP como um todo. Era mais essa contribuição que a gente queria deixar. 
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 A SRA. SARAH MUNHOZ - PCdoB - Nesse vídeo ficaram caracterizadas 

duas coisas: o assédio e o abuso de poder. Acho que precisamos dar algum 

encaminhamento para tentar ver se nós conseguimos pelo menos a taquigrafia dessa 

parte, que acabou sendo omitida. É óbvio, vocês são corajosas o suficiente para trazer o 

que deu. E agora essa CPI, já que houve abuso de poder lá, aqui não vamos cometer 

abuso. Nós vamos fazer o exercício do poder para poder conseguir o que se necessita. 

 

 O SR. PRESIDENTE - ADRIANO DIOGO - PT - O que a deputada falou tem 

razão, pessoal da comissão, da secretaria, porque, usualmente, a transcrição das falas é 

só dos depoentes. A gente precisa garantir que todas essas falas, principalmente da 

Mary Dias, hoje, dessa reunião, sejam transcritas. Como nós não temos mais quorum, a 

Assessoria Jurídica da Casa me orientou, estou fazendo um pré-requerimento para a 

gente ter informações, se aquela aula que foi dada com a paciente está nas normas de 

procedimentos do Conselho Federal de Medicina e do Conselho Regional de Medicina. 

 Vou passar a palavra para os deputados para o encerramento. Estamos 

encerrando essa sessão da CPI. Voltaremos daqui a duas semanas, teremos duas 

semanas de interrupção: a semana do Natal e a semana do Ano Novo. Já tem bastante 

gente convocada, o reitor foi convidado, e quero deixar claro que poderia pegar, na 

audiofonia, qual é o e-mail. Qualquer pessoa que tenha interesse nos áudios da 

comissão, basta abrir o site da Assembleia Legislativa. Darei o e-mail específico. Aqui 

não tem sessão secreta, não temos como oferecer os vídeos, e nem a transcrição das 

sessões em texto. Mas a qualquer escritório de advocacia, a qualquer instituição pública, 

a Assembleia é completamente transparente. Basta mandar e-mail para 

som@al.sp.gov.br, com o nome do solicitante, o e-mail do envio do áudio, nome e data 

do evento solicitado. 

 A Assembleia Legislativa não tem nada a esconder. É um serviço público 

disponível. É só pedir que a Casa disponibiliza todos os áudios. Os vídeos têm de 

recorrer à TV Assembleia, e a transcrição em texto, depois de alguns dias, também 

estará à disposição no site da Assembleia. 

 

 O SR. MARCO AURÉLIO - PT - Estou curioso por uma coisa e então vou 

perguntar a Gabriela. Você disse que o diretor de Ribeirão te chamou e fez uma 

provocação. Estou curioso para saber o que você respondeu quando foi lá na frente. 

 

mailto:som@al.sp.gov.br
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 A SRA. GABRIELA SOLDERA FERRO - Eu não consegui responder nada, 

na verdade, porque fui interrompida diversas vezes. Mas eu fui lá para dizer que todos 

esses casos seriam apurados formalmente, e que se os diretores estavam interessados em 

saber quem eram os agressores, ou em fazer com que as instituições tomassem alguma 

providência, para que incentivasse, nas suas próprias instituições, que a existência de 

ouvidorias, ou que existisse algum meio para que as alunas e os alunos pudessem 

denunciar. Mas na verdade não consegui fazer nada. Se a gente abrir o vídeo, vocês vão 

ver que eu fui interrompida diversas vezes pelo reitor, e acredito que não deu para 

entender o que eu disse, mas eu disse isso, de forma cortada. 

 

 O SR. MARCO AURÉLIO - PT - Nesse Conselho, mais ou menos, somando 

tudo, dá quantas pessoas? 

 

 A SRA. GABRIELA SOLDERA FERRO - São 150 pessoas. 

 

 O SR. MARCO AURÉLIO - PT - Cento e cinquenta pessoas. E representantes 

dos estudantes, como vocês, são quantos? 

 

 A SRA. GABRIELA SOLDERA FERRO - São 15 representantes dos alunos, 

juntando pós-graduação e graduação. 

 

 O SR. MARCO AURÉLIO - PT - Juntando pós e graduação são 15? 

 

 A SRA. GABRIELA SOLDERA FERRO - E três de funcionários. 

 

 O SR. MARCO AURÉLIO - PT - Somando tudo dá 18? 

 

 A SRA. GABRIELA SOLDERA FERRO - É.  

 

 O SR. MARCO AURÉLIO - PT - É o que representa maior número de pessoas 

envolvidas. 
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 A SRA. VANESSA DEL CASTILHO SILVA COUTO - Existe uma lista dos 

membros do CO, está com nomes deles e está no site da USP, que tem uma aba, que é 

Conselho Universitário. Lá tem os membros e dá até para ver direitinho esses números. 

 

 O SR. MARCO AURÉLIO - PT - Quando você está numa plenária, com 150 

pessoas, e vocês são 15. Antes de fazer a pergunta que quero fazer, deixa eu ver: dos 15, 

existe unidade em torno das contestações de vocês? Ou já nos 15 tem gente que já não 

concorda com vocês? 

 

 A SRA. GABRIELA SOLDERA FERRO - Tem divergências entre... 

Inclusive tem representantes de Centro que são do próprio... 

 

 O SR. PRESIDENTE - ADRIANO DIOGO - PT -  Pessoal, só peço a vocês 

que podem falar o que quiserem. Só falem o primeiro nome nessa gravação, por favor, 

porque a pessoa que vai transcrever não vai saber quem é. 

 

 A SRA. VANESSA DEL CASTILHO SILVA COUTO - É Vanessa agora. 

Existem divergências entre os dez, mas como a gente sabe que é minoritária, a maioria 

dos dez entra num acordo para atuar lá dentro. Só que a gente tem alguns casos que é 

impossível entrar em acordo. A gente tem, por exemplo, que agora vai mudar a gestão 

do CAOC, mas um estudante de Medicina que fazia parte do Centro Acadêmico era RD. 

Ele é RD, não é mais membro do CAOC. Eu acho que já mudou a gestão.  

Tem alguns casos, por exemplo, que a gente tem as votações abertas. Em outro 

conselho, no qual a gente votou outro tema, que era do abono salarial dos funcionários, 

em que a maioria dos RDs votou “sim”. Teve um caso em que eles votaram “não”, mas 

é uma questão que “tem a ver” com o debate.  

Nós estudantes, fazemos o esforço máximo de representar os outros estudantes 

que não estão lá. Essa é a nossa função lá dentro. É inclusive nesse sentido que a gente 

cobra quando um ou dois RDs querem votar alguma coisa que não está de acordo com o 

que o resto dos estudantes preza.    

É mais ou menos isso. A gente tem dez RDs, os outros são representantes da pós. 

A gente, de certa forma, tenta se articular bem, e nesse dia específico a gente conseguiu 

fazer uma intervenção em unidade, porque  todos os RDs que estavam lá estavam muito 

estarrecidos com o que estava acontecendo. Inclusive, a própria representante dos 
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funcionários fez uma fala em nossa defesa, em defesa da Gabriela. Um representante da 

pós-graduação também fez uma fala em nossa defesa, dizendo que essas colocações não 

devem ser desrespeitadas.   

 

O SR. MARCO AURÉLIO - PT - É isso que eu quero saber. Agora, dos 150, o 

que vocês sentem? A maioria maciça sempre segue o comando, a orientação, o 

encaminhamento do presidente, que no caso é o reitor? Você tem uma divisão, um terço 

segue, um terço é independente, um terço faz contestações?  Dos 150, qual a leitura que 

você faz da composição? 

 

A SRA. VANESSA DEL CASTILLO SILVA COUTO - Acho que a grande 

maioria ali é bem “fechada” com a posição do reitor. Inclusive, não sei se vocês sabem, 

mas a escolha dos diretores de unidade é referendada pelo reitor. Então, se há uma 

eleição na unidade na qual a Congregação, que é o órgão máximo de cada unidade, vota 

e o reitor dá o sinal de que ele concorda com aquela pessoa. Então, de certa forma, já 

existe um certo alinhamento político de pensamento entre muitos dos diretores. 

É claro que existem casos pontuais. Na própria Educação a gente tinha a 

professora Elisete, que sempre teve uma posição completamente diferente. Na própria 

EACH os representantes tem uma posição mais condizente com a comunidade como um 

todo. Foi o que a Gabriela falou. 

 

O SR. PRESIDENTE - ADRIANO DIOGO - PT - A professora Elisete ainda é 

diretora da Faculdade de Educação? Além da professora Elisete, você acha que é 

interessante chamar o professor Sérgio Adorno, diretor da Faculdade de Filosofia? Ele é 

da área de Direitos Humanos, coordenador, não é? 

 

A SRA. VANESSA DEL CASTILLO SILVA COUTO - Olha, eu não sei dizer. 

Por exemplo, talvez seja interessante chamar a representante dos funcionários, para ela 

poder falar em relação ao CO.  

 

O SR. PRESIDENTE - ADRIANO DIOGO - PT - Ela é da representação 

discente? 
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A SRA. VANESSA DEL CASTILLO SILVA COUTO - Ela é dos 

funcionários, dos trabalhadores. 

 

O SR. PRESIDENTE - ADRIANO DIOGO - PT - Quem está no lugar da 

professora Elisete agora? 

 

A SRA. VANESSA DEL CASTILLO SILVA COUTO - Eu não sei.  

 

O SR. PRESIDENTE - ADRIANO DIOGO - PT - Bom, mas a professora 

Elisete vocês recomendam?  

 

A SRA. VANESSA DEL CASTILLO SILVA COUTO - Assim, não sei. Foi 

mais um exemplo. Eu não participei do CO no mesmo momento em que ela era... 

 

O SR. PRESIDENTE - ADRIANO DIOGO - PT - Sim, mas independente do 

CO ela tem posições muito boas, não é? Ela foi diretora da Faculdade de Educação. 

Legal. Tem mais alguma coisa? 

 

A SRA. GABRIELA SOLDERA FERRO - Eu só queria falar sobre isso. Eu 

acho que seria bom convocar a Neli Wada, que é a funcionária representante há mais de 

15 anos. Ela tem vários relatos muito bons que ajudam. 

 

O SR. MARCO AURÉLIO - PT - Só uma coisa. Essa reunião é anual?  

 

A SRA. VANESSA DEL CASTILLO SILVA COUTO - Ela é periódica. Na 

época do reitor Rodas, ela era muito menos periódica. Essa era inclusive uma 

reivindicação nossa. Teoricamente, todas as decisões do reitor têm que ser passadas no 

Conselho Universitário, e a gente via que na época da gestão antiga isso não acontecia. 

O reitor tomava atitudes sem passar pelo conselho. 

O reitor Zago demonstrou no começo de sua gestão que seria mais dialogável, que 

faria mais reuniões, só que as reuniões têm esse caráter, porque como é muito 

antidemocrático, é muito diferente a proporção, a gente acaba tendo quase nada de 

expressão ali dentro. 
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O SR. PRESIDENTE - ADRIANO DIOGO - PT - Aquele menino que morreu 

na raia olímpica era de que curso?  

 

A SRA. VANESSA DEL CASTILLO SILVA COUTO - Ele não era da USP. 

 

O SR. PRESIDENTE - ADRIANO DIOGO - PT - Não? Mas morreu lá. Isso 

foi objeto de análise do conselho, foi falado isso? A morte daquele menino não entrou? 

 

A SRA. GABRIELA SOLDERA FERRO - No Conselho Gestor do Campus 

isso foi objeto de discussão, mas no Conselho Universitário, que eu me lembre, não foi. 

Eu me lembraria. 

 

O SR. PRESIDENTE - ADRIANO DIOGO - PT - Hoje tem uma notícia no 

jornal, dizendo que um cara que saiu de uma festa na USP atropelou seis pessoas e a 

polícia o reteve, não permitiu que fosse homicídio culposo, inclusive. Isso é discutido 

lá, todas essas coisas que estão havendo? 

 

A SRA. GABRIELA SOLDERA FERRO - Não. Inclusive, no antepenúltimo 

Conselho Universitário teve uma pauta que foi a ética na universidade, e que os 

diretores, professores, falavam muito sobre casos de plágio de teses. São coisas 

importantes, mas eles não entraram no tema que... Eu inclusive fiz uma fala, porque  era 

o dia da primeira audiência pública. Tema de violação de direitos humanos ou, por 

exemplo, um caso desses, de atropelarem ciclistas. 

 

O SR. PRESIDENTE - ADRIANO DIOGO - PT - Esses maratonistas. 

 

A SRA. GABRIELA SOLDERA FERRO - A impressão que eu tenho é que a 

intenção máxima de todo o Conselho é esconder isso, porque  isso vulnerabiliza muito a 

universidade. Então isso nunca é debatido, casos como esse que saem na mídia. O 

máximo que acontece é, depois de alguma pressão, alguma declaração como essa ser 

feita pelo reitor. 

 

O SR. PRESIDENTE - ADRIANO DIOGO - PT - Todas as unidades da USP 

vendem bebidas alcoólicas no horário de funcionamento? É normal? Naqueles bares que 
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funcionam nas faculdades é usual a venda de bebidas alcoólicas durante o dia, durante 

as aulas? 

 

A SRA. GABRIELA SOLDERA FERRO - É. Existem bares para fora da 

universidade, que os estudantes costumam ir. Existem ambulantes que vendem. Sim, 

existe venda dentro da Universidade de São Paulo.  

 

 O SR. PRESIDENTE - ADRIANO DIOGO - PT - E aqueles bares 

credenciados dentro dos prédios?  

  

A SRA. GABRIELA SOLDERA FERRO - É proibido. Nos bares dentro dos 

prédios da USP é proibido. 

 

O SR. PRESIDENTE - ADRIANO DIOGO - PT - É proibido? Mesmo cerveja? 

E energéticos? 

 

A SRA. GABRIELA SOLDERA FERRO - Energéticos eu acho que vendem.  

 

A SRA. VANESSA DEL CASTILLO SILVA COUTO - É, acho que vendem.  

 

A SRA. GABRIELA SOLDERA FERRO - Mas os restaurantes que estão 

dentro da USP, eles não podem vender bebida alcoólica. Têm restaurantes no CB, na 

FAU. Mas o que mais impressiona a gente é que esse tema extrapola muito a questão do 

consumo de bebidas e das festas, porque  a gente está vendo que em um órgão de 

deliberação da universidade esse tipo de coisa acontece.  

O próprio relato da Luisa ontem, dizendo da tentativa de estupro que aconteceu 

com ela e tudo que ela sofreu foi em um momento de aula, em que as pessoas estavam 

lá.  

 

O SR. PRESIDENTE - ADRIANO DIOGO - PT - Aqueles shows externos. Por 

exemplo, uma empresa quer fazer o lançamento de um produto. Ela faz um show e junta 

cinco mil pessoas, com palcos enormes. 
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Isso continua acontecendo? Quando a TIM faz lançamento? O menino que morreu 

saiu de um show. Vocês não têm notícias disso? Não houve nenhuma reunião da 

congregação para estabelecer normas e limites no consumo de álcool nas festas? 

 

O SR. MARCO AURÉLIO - PT - Essa reunião é fechada só para os membros 

ou quem não é membro pode assistir? 

 

A SRA. GABRIELA - Ela é fechada só para os membros. Inclusive, se o titular 

vai, o suplente não pode ir.  

 

O SR. GABRIEL LINDENBACH - Tenho 23 anos e sou estudante de geografia 

do DCE. Eu vim para esclarecer como está funcionando a questão das festas no campus.  

 

O SR. PRESIDENTE - ADRIANO DIOGO - PT - Eu sei que você me critica 

por conta das drogas lúdicas. Eu não entendo direito disso. Me explique. 

 

O SR. GABRIEL LINDENBACH - Esse debate começou a ser feito pelo 

movimento estudantil pelo centro acadêmico da nutrição e da saúde pública. Em 2012, 

com a primeira tentativa de proibir as festas na universidade, tendo em vista alguns 

casos de violência que ocorreram e de reclamação da frente feminista que começava a 

ser organizar, a universidade começou a debater a proibição das festas de forma 

descentralizada.  

Quando os estudantes marcavam as festas de forma autônoma, os diretores das 

faculdades soltavam portarias oficiais para o mailing das universidades dizendo que as 

festas eram proibidas. Mas, na verdade, o efeito que isso surtia era quase que de uma 

divulgação. Os estudantes acabavam sabendo das festas pelo email de proibição que a 

faculdade mandava. Isso nunca impediu que as festas se realizassem.  

 

O SR. PRESIDENTE - ADRIANO DIOGO - PT - Fala com calma, você sabe 

tanta coisa. 

 

O SR. GABRIEL LINDENBACH - Desde 2012, a política que a universidade 

adotou para tentar controlar as festas foi descentralizar. As faculdades decidiam quais 

eventos aconteciam e quais não. Na maior parte das vezes, os eventos organizados de 



41 

DIVISÃO DE TAQUIGRAFIA 

forma autônoma pelos estudantes tinham um efeito de proibição. Os diretores das 

faculdades mandam no email institucional dos alunos um aviso: “vai acontecer um 

evento não autorizado no espaço tal, no dia tal, a tal hora”. Isso acabava surtindo o 

efeito contrário: era praticamente uma publicidade gratuita sobre os eventos que 

estavam acontecendo.  

Essa proibição não surtiu efeitos para reverter e acabar com os casos de 

objetificação do corpo das mulheres, que é muito usado para propagandear as festas da 

USP. Não era feito um debate. Simplesmente, era proibição das festas pela proibição 

das festas, que tem todo o conteúdo que já coloquei em uma audiência anterior: acaba 

infringindo a nossa liberdade de organização, as possibilidades de a gente financiar para 

fazer esse tipo de denúncia e organizar os nossos centros acadêmicos.  

O consumo de bebidas alcoólicas na USP é proibido. Nenhum instituição 

alimentícia que tem vínculo com a universidade pode vender bebidas alcoólicas. Mas os 

centros acadêmicos, ou mesmo os vendedores ambulantes, têm o costume de vender 

bebidas na universidade, todo o dia, desde de manhã até de noite. 

 

O SR. PRESIDENTE - ADRIANO DIOGO - PT - Na Atlética da Faculdade de 

Medicina da USP, as geladeiras e os banners são todos de fábricas de cerveja e 

energéticos, não são? 

 

O SR. GABRIEL LINDENBACH - São.  

 

O SR. PRESIDENTE - ADRIANO DIOGO - PT - Você estuda em qual 

faculdade? 

 

O SR. GABRIEL LINDENBACH - FFLCH.  

 

O SR. PRESIDENTE - ADRIANO DIOGO - PT - Além da Atlética, outras 

unidades têm esse financiamento através da publicidade permanente das AmBev, das 

cervejas e dos energéticos? Ou só na Atlética? 

 

O SR. GABRIEL LINDENBACH - Eu não consigo falar por todas as Atléticas. 

O que existe são contratos que as Atléticas ou centros acadêmicos assinam com essas 
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grandes vendedoras - geralmente com a AmBev - de entrega de cerveja que chegam até 

a universidade.  

 

O SR. PRESIDENTE - ADRIANO DIOGO - PT - Aqui nessa área magnífica 

ao lado do DETRAN, é uma área cedida pelo governo do estado para a Atlética da São 

Francisco. Lá existe tudo, menos atividade acadêmica: campo de rúgbi, é o maior centro 

de faturamento de vendas de bebidas alcoólicas... Vocês têm algum controle sobre a 

Atlética da SanFran? Como funciona essa área nobre que eles já terceirizaram? 

 

O SR. GABRIEL LINDENBACH - Eu não tenho nenhum tipo de informação e 

nenhum tipo de controle sobre isso. Inclusive, o acesso é bem restrito para quem não é 

da São Francisco.  

 

O SR. PRESIDENTE - ADRIANO DIOGO - PT - E aquelas festas que são 

promovidas por empresas que juntam cinco mil pessoas e o campus é usado como uma 

arena? Como esta última que teve no velódromo, se eu não me engano. São as empresas 

que promovem? 

 

O SR. GABRIEL LINDENBACH - Isso é importante de dizer. O consumo de 

bebidas alcoólicas é principalmente proibido quando são eventos auto-organizados dos 

estudantes. Nos grandes coquetéis dos professores, lançamentos de departamentos, no 

clube dos professores, o chopp é permitido, o vinho é permitido, o uísque é permitido e 

está disponível a qualquer hora do dia.  

O Clube dos Professores fica próximo ao prédio de física, perto da Rua do Matão. 

Há consumo de bebidas alcoólicas direto e tem vários coffee breaks e atividades em 

vários prédios em que os professores consomem bebidas alcoólicas, apesar de a 

universidade, teoricamente, proibir que os estudantes consumam nos espaços.  

 

O SR. PRESIDENTE - ADRIANO DIOGO - PT - Chama-se Clube do 

Professor? 

 

O SR. GABRIEL LINDENBACH - Clube dos Professores, Clube dos 

Funcionários. 
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E existe este outro tipo de festa que é menos transparente ainda, que acontecem, 

principalmente, no Paço das Artes. O Paço das Artes fica localizado na Avenida da 

Universidade, do outro lado da rua da Faculdade de Educação, e tem um pedaço desse 

prédio que continua em funcionamento, ele é um museu, um paço de exposições, 

qualquer um pode inscrever seu projeto e apresentar lá, mas acontece que Red Bull e 

muitas outras empresas privadas, como Skoll e Ambev, fazem festas lá de divulgação de 

seus produtos.  

Vivo, Tim, várias festas acontecem lá, inclusive é engraçado, porque, entre os 

estudantes, existe uma página na internet para divulgar quando tem evento dessas 

empresas de graça, que são as únicas coisas teoricamente permitidas na universidade. 

Existe, ainda, outro espaço desse Paço das Artes que foi palco, no começo desse 

ano, da morte de outra estudante de Letras que estava em uma festa que estava sendo 

organizada por alguma dessas empresas, ela foi para essa parte abandonada do Paço das 

Artes, caiu, despencou e morreu no lugar. 

 

O SR. PRESIDENTE - ADRIANO DIOGO - PT - Por favor, repita isso, é 

importante. 

 

O SR. GABRIEL LINDENBACH - No começo deste ano de 2014 aconteceu 

uma festa no Paço das Artes, organizada por uma empresa, não lembro qual era, e uma 

menina saiu do espaço aberto do Paço das Artes, onde há circulação, e foi para a parte 

de trás, um lugar abandonado há muito tempo, com várias infiltrações, alagamento, foco 

de dengue inclusive, e ela despencou de um lugar, caiu e morreu. A universidade foi 

completamente... 

 

O SR. PRESIDENTE - ADRIANO DIOGO - PT - Sabe o nome dessa pessoa? 

Quando ocorreu isso aí? 

 

O SR. GABRIEL LINDENBACH - Foi no começo do ano. Existe uma página 

do facebook em homenagem a essa garota, ela é estudante de Letras. 

 

O SR. PRESIDENTE - ADRIANO DIOGO - PT - Estudante de Letras? 
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O SR. GABRIEL LINDENBACH - Não vou lembrar agora de cabeça, mas 

depois eu dou. E a universidade não levou isso às consequências. 

 

O SR. PRESIDENTE - ADRIANO DIOGO - PT - Já era o novo reitor ou era o 

antigo reitor? 

 

O SR. MARCO AURÉLIO - PT - Estava alcoolizada? 

 

O SR. GABRIEL LINDENBACH - Então, foi muito alardeado na época, lembro 

que meus pais ficaram bem chocados, mas foi por um período bem curto de tempo. A 

universidade não tomou medidas, não fechou o espaço, não o reformou e ele ainda está 

aberto para quem quiser ir lá. 

É o espaço que fica entre a Academia de Polícia e o Paço das Artes, é um matagal 

que tem um prédio abandonado com infiltrações aonde os estudantes, por curiosidade e 

muitos outros motivos, vão e acabam suscetíveis a esse tipo de acidente. 

 

O SR. PRESIDENTE - ADRIANO DIOGO - PT - O Instituto Butantan tem um 

restaurante aberto ao público. Lá vende bebida alcoólica, não vende? 

 

O SR. GABRIEL LINDENBACH - Vende. 

 

* * * 

 

- Fala fora do microfone. 

 

* * * 

 

O SR. GABRIEL LINDENBACH - Bruna Barbosa. “A menina dos lábios 

vermelhos” é o nome da página. 

 

O SR. PRESIDENTE - ADRIANO DIOGO - PT - Ela caiu no fosso do 

elevador?  

Outra coisa, esse prédio do Detran agora pertence à USP, é um museu que foi 

cedido para um museu da USP, não sei qual dos museus. Vocês têm acesso a esse 
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museu? Porque lá tem bar, tem restaurante, tem tudo. Vocês têm algum conhecimento? 

São convidados? Frequentam esse museu ao lado da magnífica área da Atlética da São 

Francisco? 

Esse museu que era o prédio do Detran, esse prédio construído pelo Niemeyer, era 

o antigo Palácio das Indústrias do Niemeyer, virou um museu da USP. Vocês têm 

acesso? 

 

O SR. GABRIEL LINDENBACH - Eu não tenho conhecimento disso e a 

Amanda, que é da São Francisco, disse que não tem museu lá. 

 

O SR. PRESIDENTE - ADRIANO DIOGO - PT - Não é na área da Atlética, é 

ao lado. O prédio do Detran é um museu agora. Museu de Arte Contemporânea. É isso, 

não é, doutor? É, foi cedido para a Milu Villela e para a USP. Está bom. 

O Paço das Artes é o quê? Um espaço da reitoria? 

 

O SR. GABRIEL LINDENBACH - É um dos museus da universidade. Tem o 

MAC, o de etnologia, o Paço das Artes é um espaço aberto para exposições de pessoas 

que têm ou não vínculo com a USP.  

Essas empresas usam esse espaço para realizar suas festas. No velódromo eu 

nunca cheguei a ver uma empresa alugando espaço. 

 

O SR. PRESIDENTE - ADRIANO DIOGO - PT - Entendi. Do velódromo você 

não tem notícia? Teve uma megafesta lá? 

 

O SR. GABRIEL LINDENBACH - Então, essa festa, na qual aconteceu a morte 

da menina na raia olímpica, realmente tinha sido no velódromo, mas quem organizou 

foi a Atlética da Poli. 

 

O SR. PRESIDENTE - ADRIANO DIOGO - PT - Foi a Atlética da Poli? 

Atlética da Poli, eu tinha me esquecido disso. É importante. 

Lá na Poli ainda tem aquele cassino em que se joga baralho a dinheiro? 

 

O SR. GABRIEL LINDENBACH - Não sei dizer. 

 



46 

DIVISÃO DE TAQUIGRAFIA 

O SR. PRESIDENTE - ADRIANO DIOGO - PT - Tá bom. Acho que 

esgotamos, não é? 

Quero agradecer demais a coragem que vocês têm de vir aqui depor, de por a cara 

a bater, de orientar em tudo o que puderem. 

Vamos atravessar um mês difícil, que é o de janeiro, um mês de recesso, embora 

haja vários requerimentos aprovados acho que temos conseguido. A professora lá fez 

um esforço enorme para dar seu depoimento do Rio Grande do Norte, não conseguiu e 

só volta no fim do mês de janeiro, mas conseguimos salvar o depoimento da Mary.  

Foi importantíssimo que ela tenha dito com toda a clareza, eu estava já com uma 

sensação ruim de estar trazendo algo errado para a Comissão, então acho que estamos 

tentando acertar, não é, deputado Marco Aurélio? Ninguém nasce sabendo fazer, a gente 

só aprende ao fazer. 

Agradeço a todos os coletivos, assessoria da Casa, Kobayashi, todo mundo. 

 

O SR. MARCO AURÉLIO - PT - Também aproveito para desejar a todos um 

bom Natal, uma boa entrada de ano e, quem sabe, estejamos construindo um verdadeiro 

ano novo, quem sabe 2015 seja, de fato, um ano novo para a universidade com essa 

CPI. 

Queira Deus que ela dê um resultado logo no início do ano para que 2015 seja 

extremamente diferente de 2014. Parabéns a todos vocês. Cumprimento nosso vereador 

de Guaratinguetá, Vantuir Faria, aqui presente. Seja bem vindo e obrigado pela 

presença. 

 

O SR. PRESIDENTE - ADRIANO DIOGO - PT - Queria dizer que os 

deputados que se ausentaram - hoje é a última reunião do orçamento no Colégio de 

Líderes - foram se ausentando, mas tentaram ficar por aqui o maior tempo possível, eles 

realmente estavam indo lá porque tem coisa de orçamento, de Projetos de lei, de 

emendas, eles se desdobraram em permanecer aqui conosco hoje. 

Não havendo mais nada a tratar, agradeço a presença de todos, de todo o pessoal 

do apoio técnico da Casa, da internet, da audiofonia, da assessoria da Comissão. Muito 

obrigado.  

A sessão está encerrada. 

 

* * * 


