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CPI - USP E OUTRAS UNIVERSIDADES
17.12.2014 - Eleição - Presidente

O SR. ULYSSES TASSINARI - PV - Muito boa tarde. Havendo número
regimental, declaro aberta a reunião especial de eleição do presidente e do vicepresidente da Comissão Parlamentar de Inquérito, constituída pelo Ato nº 56, de 2014,
com a finalidade de investigar as violações dos direitos humanos e demais ilegalidades
ocorridas no âmbito das universidades do estado de São Paulo, ocorridas nos chamados
trotes, festas e no cotidiano acadêmico.
Registro, com muito prazer, a presença dos nobres deputados Carlos Bezerra Jr.,
Adriano Diogo, Marco Aurélio, Ulysses Tassinari, Sarah Munhoz e Carlos Giannazi.
Anuncio, também, a presença dos nobres deputados Jorge Caruso e Bruno
Covas.
Pergunto aos membros deste Colegiado se há indicação de algum nome para o
cargo de presidente da comissão.

O SR. CARLOS GIANNAZI - PSOL - Sr. Presidente, gostaria de indicar para
a Presidência desta CPI o deputado Adriano Diogo.

O SR. ULYSSES TASSINARI - PV - Coloco em votação o nome do nobre
deputado Adriano Diogo.
As Sras. Deputadas e os Srs. Deputados que estiverem de acordo permaneçam
como se encontram. (Pausa.) Aprovado.
Declaro eleito o Sr. Deputado Adriano Diogo, a quem convido para assumir os
trabalhos. (Palmas.)

***

- Assume a Presidência o Sr. Adriano Diogo.

***
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O SR. PRESIDENTE - ADRIANO DIOGO - PT - Assumo a Presidência
desta CPI na presença dos Srs. Deputados Jorge Caruso, Sarah Munhoz, Carlos
Giannazi, Ulysses Tassinari, Marco Aurélio de Souza, Carlos Alberto Bezerra Jr. e
Bruno Covas.
Em seguida, faremos a eleição do vice-presidente da CPI. O tempo está aberto
para indicações.
Tem a palavra a nobre deputada Sarah Munhoz.

A SRA. SARAH MUNHOZ - PCdoB - Gostaria de indicar o deputado Bruno
Covas como vice-presidente.

O SR. BRUNO COVAS - PSDB - Quero agradecer à deputada Sarah Munhoz,
mas no dia 31 de janeiro devo enviar a esta Casa minha Carta de Renúncia ao cargo de
deputado estadual porque vou assumir, em 1º de fevereiro, o mandato de deputado
federal. Então, acho que não seria apropriada a minha eleição, tendo em vista que tenho
apenas 40 dias como deputado estadual. Acho que deveria eleger alguém que possa
concluir os trabalhos junto com o deputado Adriano Diogo.
Agradeço muito, deputada Sarah Munhoz, pela lembrança do meu nome.

O SR. PRESIDENTE - ADRIANO DIOGO - PT - Estamos no aguardo de
uma nova indicação para a vice-Presidência da CPI.

O SR. CARLOS GIANNAZI - PSOL - Sr. Presidente, gostaria de indicar o
deputado Marco Aurélio.

O SR. CARLOS BEZERRA JR. - PSDB - Sr. Presidente, solicito a suspensão
dos trabalhos por três minutos para que possamos conversar. Aí, sim, poderemos chegar
a um entendimento para a indicação de nomes.

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

- Suspensa por três minutos, a reunião é reaberta sob a Presidência do Sr.
Adriano Diogo.

***

O SR. BRUNO COVAS - PSDB - Sr. Presidente, queria devolver a gentileza e a
lembrança e indicar a deputada Sarah Munhoz para a vice-Presidência da CPI.

A SRA. SARAH MUNHOZ - PCdoB - Sr. Presidente, considerando que tenha
que existir uma mulher nessa CPI e que ela representa coisas com as quais eu já
trabalhei nos últimos 35 anos de minha vida, aceito, de bom grado.

O SR. PRESIDENTE - ADRIANO DIOGO - PT - Excelente. Então, está
indicada a deputada Sarah Munhoz. (Palmas.)
Em votação. As Sras. Deputadas e os Srs. Deputados que estiverem de acordo
permaneçam como se encontram. (Pausa.) Aprovado.
Vamos suspender a reunião para que numa outra reunião, dentro de cinco
minutos, possamos aprovar os requerimentos.

***

- Suspensa por um minuto, a reunião é reaberta sob a Presidência do Sr. Adriano
Diogo.

***

O SR. PRESIDENTE - ADRIANO DIOGO - PT - Vou apresentar os
requerimentos para que os deputados tenham conhecimento prévio.
Está encerrada a reunião e convocada uma reunião extraordinária, a realizar-se
dentro de cinco minutos.
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***

- Encerra-se a reunião.

***

