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COMISSÃO DE FINANÇAS, ORÇAMENTO E PLANEJAMENTO.  
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21/10/2015 

 

  

O SR. PRESIDENTE MAURO BRAGATO – PSDB – Havendo número regimental, 

declaro aberta a 11ª Reunião Ordinária da Comissão de Finanças, Orçamento e Planejamento, da 1ª 

Sessão Legislativa, da 18ª Legislatura, convocada com a finalidade de deliberar sobre pautas 

reencaminhadas a Vossas Excelências, ouvir os senhores reitores das três universidades públicas 

paulistas e solicito para que a secretária leia a ata da reunião anterior.  

 

O SR. CARLÃO PIGNATARI – PSDB – Pela ordem, presidente.  

 

O SR. PRESIDENTE MAURO BRAGATO – PSDB – O deputado Carlão Pignatari, 

coma a palavra. 

 

O SR. CARLÃO PIGNATARI – PSDB – Pedir para dispensar a leitura da ata. 

 

O SR. PRESIDENTE MAURO BRAGATO – PSDB – Havendo consenso, está 

dispensada a leitura e aprovada a ata da última reunião.  

Vamos à pauta, à nossa pauta, rápida, até porque nós temos já os convidados aqui. Eu vou 

solicitar aos senhores deputados que tiverem alguma observação, algum pedido de vista, fazer, para 

que a gente já possa... 

 

O SR. CARLÃO PIGNATARI – PSDB – Pela ordem, presidente. 

 

O SR. PRESIDENTE MAURO BRAGATO – PSDB – Deputado Carlão Pignatari. 

 

O SR. CARLÃO PIGNATARI – PSDB – Pedir vista do Item 6. 

 

O SR. PRESIDENTE MAURO BRAGATO – PSDB – Item 6.  

 

O SR. JOÃO PAULO RILLO – PT – Pela ordem, senhor presidente. 
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O SR. PRESIDENTE MAURO BRAGATO – PSDB – Deputado João Paulo Rillo. 

 

O SR. JOÃO PAULO RILLO – PT – Vista do Item 10. 

 

O SR. PRESIDENTE MAURO BRAGATO – PSDB – Item 10. Algum senhor deputado 

tem alguma questão a levantar? Vamos então para... 

 

O SR. – Pela ordem, senhor presidente, pedir vista conjunta no Item 10 também.  

 

O SR. PRESIDENTE MAURO BRAGATO – PSDB – Ok, concedido. Vamos ao Item 1, 

Projeto de Lei Complementar 39/2004, tramitação de urgência, Tribunal de Contas do Estado que 

dispõe sobre a criação de cargos para exercício junto ao Ministério Público de Contas na Secretaria 

do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, e acrescenta dispositivos à Lei Complementar nº 

1.026/2007. O deputado Carlão Pignatari relatou favorável. Em discussão. Em votação, os senhores 

deputados que estiverem de acordo permaneçam como se encontram. Aprovado.  

Item 2, Projeto de Lei 455/2015, tramitação com urgência, do deputado Coronel Camilo, que 

dispõe sobre a emissão de ruídos sonoros provenientes de aparelhos de som portáteis ou instalados 

em veículos automotores estacionados. O deputado Carlão Pignatari relatou favorável. Em 

discussão. Em votação, os senhores deputados... 

 

O SR. EDSON GIRIBONI – PV – Pela ordem, senhor presidente. 

 

O SR. PRESIDENTE MAURO BRAGATO – PSDB – Pela ordem, o deputado Giriboni. 

 

O SR. EDSON GIRIBONI – PV – Eu quero declarar voto em separado. 

 

O SR. PRESIDENTE MAURO BRAGATO – PSDB – Ok. Em discussão. Em votação. O 

deputado Carlão Pignatari vota como? Item 2. 

 

O SR. CARLÃO PIGNATARI – PSDB – Favorável. 

 

O SR. PRESIDENTE MAURO BRAGATO – PSDB – Favorável. 
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O SR. CARLÃO PIGNATARI – PSDB – Com o relator, não é? 

 

O SR. PRESIDENTE MAURO BRAGATO – PSDB – Com o relator, com você, com o 

senhor, com a excelência. João Paulo Rillo vota como? 

 

O SR. JOÃO PAULO RILLO – PT – Favorável.  

 

O SR. PRESIDENTE MAURO BRAGATO – PSDB – Barba. 

 

O SR. TEONILIO BARBA – PT – Favorável, presidente. 

 

O SR. PRESIDENTE MAURO BRAGATO – PSDB – Favorável. Deputado Giriboni, 

contrário? 

 

O SR. EDSON GIRIBONI – PV – Voto em separado. 

 

O SR. PRESIDENTE MAURO BRAGATO – PSDB – Separado? Mas...  

 

O SR. EDSON GIRIBONI – PV – A pedido do próprio autor, a pedido do próprio autor, 

eu estou declarando voto em separado. 

 

O SR. PRESIDENTE MAURO BRAGATO – PSDB – Separado? 

 

O SR. JOÃO PAULO RILLO – PT – Pela ordem, senhor presidente. 

 

O SR. PRESIDENTE MAURO BRAGATO – PSDB – Deputado João Paulo Rillo? 

 

O SR. JOÃO PAULO RILLO – PT – Eu não conheço muito o Regimento, mas o pouco 

que eu conheço eu nunca vi essa... 

 

O SR. PRESIDENTE MAURO BRAGATO – PSDB – Voto em separado? 

 

O SR. JOÃO PAULO RILLO – PT – Não, sim, voto separado sim, mas ou é “sim”... 
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O SR. PRESIDENTE MAURO BRAGATO – PSDB – Ou é “não”, é. Então, o senhor 

vota “não”? 

 

O SR. – Aqui precisa apresentar, presidente, precisa primeiro apresentar o voto em 

separado, se é que ele existe... 

 

O SR. – Eu posso pedir vista, para a gente analisar? Hein, Rillo?  

 

O SR. JOÃO PAULO RILLO – PT – Pode ser. Melhor, melhor. 

 

O SR. PRESIDENTE MAURO BRAGATO – PSDB – Está concedido vista. Concedido. 

Item 3, Projeto de Lei 871/2013, deputado Carlos Giannazi, institui o “Dia do Bombeiro Civil”. 

Deputado Coronel Camilo relatou favorável. Em discussão. Em votação. Os senhores deputados 

que estiverem de acordo permaneçam como se encontram. Aprovado. 

A assessoria da Mesa está lembrando que o Item 2 não pode ter pedido de vista, é tramitação 

em urgência.  

 

O SR. – O processo de votação já havia iniciado.  

 

O SR. PRESIDENTE MAURO BRAGATO – PSDB – E já iniciado. 

 

O SR. JOÃO PAULO RILLO – PT – Pela ordem, senhor presidente. 

 

O SR. PRESIDENTE MAURO BRAGATO – PSDB – Deputado João Paulo Rillo. 

 

O SR. JOÃO PAULO RILLO – PT – Algum deputado poderia, ou o próprio Giriboni, 

qual é a dúvida que tem sobre o projeto? Poderia até esclarecer aqui. 

 

O SR. PRESIDENTE MAURO BRAGATO – PSDB – É porque nós não temos aqui, aqui 

não tem... 

 

O SR. EDSON GIRIBONI – PV – Na verdade, é um ajuste de texto que o próprio autor 

pediu.  
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O SR. JOÃO PAULO RILLO – PT – O que é que faz, então? 

 

O SR. PRESIDENTE MAURO BRAGATO – PSDB – Deputado, é que nós não temos 

aqui, na nossa pauta aqui, o voto em separado, eventual voto em separado. Então, ou vota “sim”, ou 

vota “não”.  

 

O SR. EDSON GIRIBONI – PV – É, mas não pode pedir vista então? 

 

O SR. PRESIDENTE MAURO BRAGATO – PSDB – Não, não pode. 

 

O SR. EDSON GIRIBONI – PV – Presidente... 

 

O SR. PRESIDENTE MAURO BRAGATO – PSDB – Então o senhor apresenta o voto 

em separado. 

 

O SR. JOÃO PAULO RILLO – PT – Ou pode derrubar o projeto e apresentar novamente. 

 

O SR. – Confusão. 

 

O SR. PRESIDENTE MAURO BRAGATO – PSDB – Então, deputado. 

 

O SR. – Suspender um minuto para a gente poder discutir. 

 

O SR. PRESIDENTE MAURO BRAGATO – PSDB – Ok, está suspenso por um minuto. 

 

O SR. – Tá bom. 

 

O SR. PRESIDENTE MAURO BRAGATO – PSDB – Ok. 

 

*      *      * 

 

SESSÃO SUSPENSA POR 1 MINUTO 

 

*      *      * 
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O SR. PRESIDENTE MAURO BRAGATO – PSDB – Então, o deputado Giriboni, com a 

palavra. O deputado Giriboni, com a palavra. Carlão, vamos deixar o deputado que pediu... 

 

O SR. EDSON GIRIBONI – PV – Pela ordem, deputado João Paulo Rillo, é uma questão 

de melhorar a redação. Então, eu poderia ler aqui a nova redação e colocar em votação, conforme o 

voto apresentado. 

 

O SR. PRESIDENTE MAURO BRAGATO – PSDB – Deputado Giriboni, com a palavra.  

 

O SR. EDSON GIRIBONI – PV – O artigo 1º do novo projeto, ele passa a ter a seguinte 

redação: “A fim de preservar a ordem pública e a incolumidade das pessoas, os veículos 

automotores estacionados em vias e logradouros públicos...”. Eu estou lendo ele. Então, é um ajuste 

de redação e não altera o mérito do projeto. 

 

O SR. CORONEL CAMILO – PSD – Pela ordem, senhor presidente. 

 

O SR. PRESIDENTE MAURO BRAGATO – PSDB – O deputado Coronel Camilo, com 

a palavra. 

 

O SR. CORONEL CAMILO – PSD – Então, nós pedimos para incluir só um ajuste de 

redação, que é justamente para atrelar isso, porque qual que ficou aí, as discussão internas aí, que 

foi discutido inclusive nas outras comissões? Faltou uma amarração disso na competência do 

Estado. Nós sabemos que o som alto, ele vai trazer problema de segurança, só que faltou alinhar 

isso ao Estado. Então, eles pediram para fazer um ajuste no texto, e o resto não muda nada, todo o 

projeto permanece o mesmo, entra só esse início no caput do projeto.  

 

O SR. PRESIDENTE MAURO BRAGATO – PSDB – Vamos, então, colocar em votação 

nominal. 

 

O SR. JOÃO PAULO RILLO – PT – Pela ordem, senhor presidente. 

 

O SR. PRESIDENTE MAURO BRAGATO – PSDB – Deputado João Paulo Rillo. 
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O SR. JOÃO PAULO RILLO – PT – Colocar em votação nominal o projeto.  

 

O SR. PRESIDENTE MAURO BRAGATO – PSDB – Não, colocar em votação nominal 

o parecer, o do relator ou o voto em separado. O deputado Giriboni leu o voto em separado. O que 

acrescentou... Deputado Carlão. 

 

O SR. CARLÃO PIGNATARI – PSDB – O senhor pode botar no voto em separado do 

Giriboni. 

 

O SR. PRESIDENTE MAURO BRAGATO – PSDB – Ok. Deputado Coronel Camilo. 

 

O SR. CORONEL CAMILO – PSD – Acompanho o voto em separado do nosso nobre 

deputado Giriboni. 

 

O SR. PRESIDENTE MAURO BRAGATO – PSDB – Deputado Barba? 

 

O SR. TEONILIO BARBA – PT – Vamos votar como voto em separado. 

 

O SR. PRESIDENTE MAURO BRAGATO – PSDB – Deputado João Paulo? 

 

O SR. JOÃO PAULO RILLO – PT – Voto em separado. 

 

O SR. PRESIDENTE MAURO BRAGATO – PSDB – Deputado Giriboni, o seu voto é 

em separado? 

 

O SR. EDSON GIRIBONI – PV – Voto em separado. 

 

O SR. PRESIDENTE MAURO BRAGATO – PSDB – Ok. Deputado Paulo Correa? 

 

O SR. PAULO CORREA JR – PEN – Voto em separado. 

 

O SR. PRESIDENTE MAURO BRAGATO – PSDB – Deputado vice-presidente, Léo 

Oliveira? 
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O SR. LÉO OLIVEIRA – PMDB – Acompanhando a grande maioria, senhor presidente, 

também voto em separado. 

 

O SR. PRESIDENTE MAURO BRAGATO – PSDB – E o experiente Vaz de Lima, como 

vota? 

 

O SR. VAZ DE LIMA – PSDB – Obrigado, excelência. Com o voto em separado. 

 

O SR. PRESIDENTE MAURO BRAGATO – PSDB – Ok. Eu voto com o voto em 

separado. Então, ficamos com... Aprovado o voto em separado por maioria. Unânime. 

 

O SR. CORONEL CAMILO – PSD – Pela ordem, senhor presidente.      

 

O SR. PRESIDENTE MAURO BRAGATO – PSDB – Deputado... 

 

O SR. CORONEL CAMILO – PSD – Só para agradecer os nobres deputados aí, porque 

foi uma correção necessária, para que mais tarde esse projeto não fosse ser barrado lá num possível 

veto do governo. Muito obrigado. 

 

O SR. PRESIDENTE MAURO BRAGATO – PSDB – Ok. Obrigado. Vamos ao Item 4. 

Projeto de Lei 1289/2014, CPI do Desaparecimento de Pessoas, altera dispositivos da Lei 

15.292/2014, que define diretrizes para a Política Estadual de Busca de Pessoas Desaparecidas e 

cria o Banco de Dados de Pessoas Desaparecidas. O deputado João Paulo Rillo relatou favorável. 

Em discussão. Em votação, os senhores deputados que estiveram de acordo permaneçam como se 

encontram. Aprovado. 

Vamos ao Item 5, Projeto de Lei 378/2015, deputado Jooji Hato institui o “Disque Denúncia 

de Maus-tratos aos Animais” no âmbito do Estado. O deputado João Paulo Rillo relatou favorável. 

Em discussão. Em votação, os senhores deputados que estiveram de acordo permaneçam como se 

encontram. Aprovado.   

Vamos, então, ao Item 7, Projeto de Lei 999/2015, deputada Maria Lúcia Amary, dispõe 

sobre a concessão de nova placa pelo Detran ao proprietário de veículo automotor que tiver placa 

clonada. O deputado Coronel Camilo, ele relatou favorável. Em discussão. Em votação, os senhores 

deputados que estiveram de acordo permaneçam como se encontram. Aprovado. 
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Item 8, Projeto de Lei Complementar nº 1/2013, do deputado Carlos Giannazi, garante aos 

professores readaptados o direito à aposentadoria especial de magistério. O deputado Edson 

Giriboni relatou favorável. Em discussão. Em votação, os senhores deputados que estiveram de 

acordo permaneçam como se encontram. Aprovado. 

Item 9, Projeto de Lei Complementar 16/2015, do deputado Edson Giriboni, que inclui o 

município de Itapetininga na Região Metropolitana de Sorocaba. O deputado Orlando Bolçone 

relatou favorável. Em discussão. Em votação, os senhores deputados que estiveram de acordo 

permaneçam como se encontram. Aprovado. 

Agora, senhores deputados, para deliberação. Item 11. Requerimento do deputado Giriboni, 

recebido nessa Comissão em 29 de setembro, para que seja ouvido o presidente do Sindicato dos 

Técnicos de Fazenda na reunião em que comparecer o secretário da Fazenda, o Dr. Renato Villela. 

Em discussão.  

 

O SR. VAZ DE LIMA – PSDB – Senhor presidente. 

 

O SR. PRESIDENTE MAURO BRAGATO – PSDB – Em discussão.   

 

O SR. VAZ DE LIMA – PSDB – Pela ordem, senhor presidente. 

 

O SR. PRESIDENTE MAURO BRAGATO – PSDB – Deputado Vaz de Lima, com a 

palavra. 

 

O SR. VAZ DE LIMA – PSDB – No meu entendimento é que nesta, ou da forma como 

está redigido, está assim: “quando aqui vier o secretário”. 

 

O SR. PRESIDENTE MAURO BRAGATO – PSDB – Isto. 

 

O SR. VAZ DE LIMA – PSDB – Que dizer, se o secretário vem aqui, por exemplo... 

 

O SR. PRESIDENTE MAURO BRAGATO – PSDB – Começo de novembro. 

 

O SR. VAZ DE LIMA – PSDB – Começo de novembro, para apresentar o cumprimento de 

metas fiscais. 
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O SR. PRESIDENTE MAURO BRAGATO – PSDB – Isso, o artigo 52. 

 

O SR. VAZ DE LIMA – PSDB – O meu entendimento é que nesta reunião não deveria 

acontecer isso. Eu acho que não tem nenhum problema em receber para ouvir, para conversar, 

agora, isto aqui é específico, é uma coisa da Lei de Responsabilidade Fiscal que obriga a vinda do 

secretário para tratar de Lei de Responsabilidade Fiscal e cumprimento de metas. Não há que se 

colocar nada estranho nesta reunião.  

Então, é o meu entendimento, então, eu quero fazer um apelo aos companheiros aqui para a 

gente tratar esta questão dos técnicos... 

 

O SR. PRESIDENTE MAURO BRAGATO – PSDB – Então, eu acho que teríamos que 

formatar o outro requerimento. 

 

O SR. JOÃO PAULO RILLO – PT – Pela ordem. 

 

O SR. PRESIDENTE MAURO BRAGATO – PSDB – Deputado João Paulo Rillo. 

 

O SR. JOÃO PAULO RILLO – PT – Um pouco dialogando com o deputado Vaz de 

Lima, eu gostaria que o autor do projeto pudesse dizer qual a pauta, qual o objeto a ser discutido 

aqui, ou interrogado, ou exposto pelo presidente do Sindicato. 

 

O SR. EDSON GIRIBONI – PV – Deputado João Paulo, eles vão apresentar a situação que 

eles estão vivendo, os pleitos da categoria, a visão que eles têm do trabalho deles, da importância 

junto à Secretaria da Fazenda. Enfim, foi um pedido de diálogo com a Secretaria da Fazenda, a 

pauta é nesse sentido. 

 

O SR. JOÃO PAULO RILLO – PT – Entendi. 

 

O SR. VAZ DE LIMA – PSDB – Ainda para concluir, excelência, só para concluir, nós 

abriríamos um precedente enorme numa coisa dessa. Daqui para a frente, qualquer secretário que 

viesse, ou que vier, pode receber, de repente, uma coisa dessa maneira. Eu acho que nós temos que 

disciplinar um pouco mais isso. 

 

O SR. PRESIDENTE MAURO BRAGATO – PSDB – Deputado Carlão Pignatari. 
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O SR. CARLÃO PIGNATARI – PSDB – Pela ordem, presidente. Eu concordo com o 

deputado Vaz de Lima, senão nós vamos abrir um dia aí e cada vez que vem um secretário vai se 

formando... E a gente acaba não podendo ouvir o secretário por questionamentos de vários 

sindicatos que há de cada uma das entidades representativas no Estado.  

Eu acho importante a gente convidar o presidente do Sitesp para vir aqui, quando o 

presidente achar, na próxima reunião da Comissão de Finanças, mas separado do secretário, porque 

aí nós podemos entregar no dia para o secretário: “olha, essas aqui são as reivindicações dos 

técnicos do Sindicato”. Eu acho que essa seria... 

 

O SR. PRESIDENTE MAURO BRAGATO – PSDB – Por via das dúvidas, eu vou pedir 

vista, e a aí a gente acerta, articula com deputado Giriboni uma vinda do secretário aqui para 

conversar com o sindicato. Eu acredito que não há, na minha parte, do meu entendimento, nenhum 

problema secretário via à Comissão e debater, discutir problema da pasta, certo? Mas, nesse sentido, 

deputado Giriboni, no artigo 52, já mistura porque ele vem fazer uma apresentação do que foi nos 

últimos quatro meses. Então, eu sugiro a Vossa Excelência uma mudança no requerimento e aí eu 

defendo a vinda do Renato Villela para nos brindar com a sua presença aqui e nos expor as 

reivindicações e ouvir as reivindicações do sindicato. 

Aqui também é do deputado Giriboni para a ciência das emendas do Consórcio de 

Desenvolvimento das Regiões Sul e Sudoeste do Estado. 

Vamos, então, para o Item 2 da pauta, que nós estamos recebendo aqui os senhores reitores, 

e até para efeito dos trabalhos, nós vamos convidar o professor, Dr. Julio Cezar Durigan, para tomar 

acento à Mesa, que é o reitor da Unesp; o reitor da Universidade de São Paulo, o professor Dr. 

Marco Antonio Zago também, para tomar acento; e também convidar a professora, Dra. Teresa Dib 

Zambon Atvars, pró-reitora de desenvolvimento da Unicamp, que, por sinal, ela representa aqui o 

reitor da Unicamp em viagem ao exterior.  

Nós vamos passar a palavra para cada representante por dez minutos, depois nós abriríamos 

para os senhores deputados daqui da Comissão. Professor Durigan, o senhor tem dez minutos para 

nos brindar aqui com informações da Unesp.  

 

O SR. JULIO CEZAR DURIGAN – Boa tarde. Boa tarde a todos os senhores deputados, 

boa tarde a todos presentes, que nos honram com as vossas presenças, dando a oportunidade de que 

possamos nos manifestar, falando um pouco de cada uma das nossas universidades. Muito obrigado, 
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senhores deputados, pela oportunidade, muito obrigado ao presidente desta Comissão de Orçamento 

por esse convite feito aos três reitores das três universidades. 

Eu gostaria de, em nome da Unesp, dizer inicialmente, eu gostaria de gastar aí um minuto ou 

dois, para dizer da importância desta universidade para o estado de São Paulo. A Unesp é uma 

universidade de um modelo diferente das outras duas públicas paulistas, nasceu assim, 

descentralizada, e se encontra hoje em 24 municípios, regiões do estado de São Paulo, com 34 

faculdades das diferentes áreas do conhecimento, biológicas, humanas e exatas. 

Isto tem dado a oportunidade para que jovens, sobretudo da escola pública, tenham 

facilidade de acesso à universidade mesmo antes do estabelecimento, que foi aprovado há três anos, 

a respeito das cotas. Hoje a Unesp tem aprovado, pelo seu conselho universitário, um sistema de 

cotas que destina para todos os cursos e para todos os horários, 50% de vagas para alunos da escola 

pública, sendo que dentro desses 50%, 35% para PPI, ou seja, pretos, pardos e índios. 

Nós estamos fazendo isso gradualmente, nesse ano agora já teremos disponibilizado 

separadamente 35% já, que estão sendo recebidos dentro desse sistema. Antes disso a Unesp já 

tinha 43% de alunos da escola pública, dada esta descentralização e a facilidade de que um aluno 

possa cursar uma boa universidade como a Unesp lá em Presidente Prudente, em Rosana, em 

Itapeva, enfim. 

Esta característica de descentralização certamente sempre trouxe para a universidade 

algumas dificuldades e algumas vantagens, algumas possiblidades. Dentre as dificuldades principais 

eu poderia destacar a logística. Nós temos representantes da nossa universidade que participam do 

conselho universitário desde Rosana até Guaratinguetá, que são os dois extremos do Estado. Isso 

traz algumas dificuldades de logística, que são características de uma universidade multicampus.  

A outra seria de comunicação, que hoje já se resolve com a comunicação à distância e de 

maneira muito boa, o reitor consegue conversar com todos os diretores a qualquer momento, 

separadamente ou em conjunto, através de videoconferência, e isso facilitou muito, diminuiu muito 

o trânsito nas estradas paulistas. 

Mas, por outro lado, nós temos uma grande vantagem que compensa tudo isso, todos os 

problemas, que é justamente a interação que nós temos nas regiões onde nós estamos. Essa 

interação que os nossos técnicos, professores, alunos têm com os problemas, o conhecimento dos 

problemas nas diferentes regiões enriquecem tanto com informações vindas da Unesp, quanto 

informações advindas da sociedade para a Unesp. Isso faz a diferença, tem feito a diferença ao 

longo dos anos.  

As dificuldades orçamentárias, para entrar diretamente no assunto, elas sempre ocorreram 

em função da atividade econômica. Como todos sabem, os deputados, os nobres deputados, nós 
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temos um percentual do ICMS dividido por USP, Unicamp e Unesp. A USP tem, dos 9,57, a USP 

tem 5,02, a Unesp tem 2,34 e a Unicamp tem 2,19. E nós dependemos diretamente deste percentual 

da arrecadação do ICMS. Quando a atividade econômica cai, naturalmente o ICMS cai e as 

universidades, evidentemente, entram em dificuldades.  

Eu vou falar pela Unesp, nós não tivemos certamente nenhuma ação administrativa que 

possa ter agravado esse quadro, alguma ação de gestão que possa ter agravado esse quadro. O que 

nós sentimos, e em outras oportunidades isso já ocorreu, é que, com a queda do valor repassado 

mensalmente para a nossa universidade, e mesmo que a folha se mantenha, o impacto acaba sendo... 

O percentual de impacto acaba sendo bastante grande. O impacto de folha sendo grande, 

evidentemente, sobra muito menos recursos financeiros para cuidar da parte de custeio e demais 

atividades que norteiam o trabalho universitário.  

Na época em que a arrecadação, a atividade econômica é maior, evidentemente nós 

atingimos aquilo que nós consideramos hoje o patamar satisfatório para a folha, que é de 80% a 

85%, e que nos permite aí, com 15% a 20%, fazer com tranquilidade o restante do trabalho 

acadêmico, científico, na universidade. 

Nós, é importante frisar também que as três universidades, elas pagam, além dos ativos, dos 

servidores técnicos administrativos, docentes ativos na universidade, ela também para os inativos. 

Este é um aspecto que tem sido bastante discutido, a passagem dos nossos inativos definitivamente 

para o SPPREV, é uma discussão bastante grande, faltam alguns acertos para que isso possa ser 

feito com tranquilidade, e evidentemente nós teríamos aí um valor em torno de 55% a 60% para o 

pagamento de folha de ativos. Hoje, na Unesp, o nosso pagamento de inativos está em torno de 

28%, de 28% a 29%, de folha para inativos.  

A nossa universidade, assim como as outras, tenho certeza, ela vive um problema, que talvez 

nem seja um problema, mas é uma necessidade premente de substituição de quadros. A 

universidade, ela vive do oferecimento de cursos em áreas diferentes da ciência, e em cada um 

desses cursos nós temos professores especialistas que ensinam nas suas especialidades. A soma 

desses ensinamentos é que dão a formação global para o profissional que está sendo formado. Esta é 

uma característica da universidade. Nós não podemos substituir um docente de uma área de 

engenharia, da engenharia civil, específica, por um profissional qualquer menos experiente, ou que 

não seja da área, muito menos ainda. Então, a substituição de quadros, quer seja do docente que dá 

aula, quer seja do técnico administrativo que ajuda a preparar a aula, que ajuda a fazer as pesquisas 

em laboratório, ela é fundamental. 

A nossa maior preocupação, isso eu falo pela Unesp aqui, é com relação à possibilidade de 

nós mantermos a substituição de docentes e técnicos administrativos, que por um motivo ou por 
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outro peçam a rescisão contratual, morte, aposentadoria, e que nos deixa com o quadro defasado. 

Não é possível mantermos a qualidade de ensino, pesquisa e extensão sem a devida substituição. 

Essa, talvez, seja a nossa maior preocupação.  

As outras características do trabalho no dia a dia da universidade, a gente consegue controlar 

de forma que são feitos os apertos, alguns cortes, a comunidade entende, já passamos por isso, 

vivemos essa situação, sabemos como contorná-la, mas, com relação a quadro, é uma grande 

preocupação nossa. Talvez seja a maior preocupação que nós tivemos aí nesses dez anos.  

A universidade, a Unesp, é uma universidade que cresceu muito dentro do Estado. Ela criou 

dez novos campus, criou de, de 2000 a 2014, 70 novos cursos, e isso também trouxe um impacto 

bastante forte dentro de custeio, porque o percentual continuou o mesmo. Evidentemente que, como 

eu disse, numa atividade econômica maior, as dificuldades são menores, numa situação como a que 

nós vivemos agora as dificuldades são maiores porque estes novos cursos, eles demandam novos 

professores, demandam novos técnicos administrativos, novas construção, um custeio adicional, 

segurança, enfim, mas é uma característica da nossa universidade.  

As demandas de novos cursos na nossa universidade, ela vem da base, ela vem lá das 

diferentes regiões, dos vereadores, dos prefeitos, dos deputados, juntamente com os diretores das 

unidades e as comunidades unespianas, de diferentes regiões do Estado, que fazem essa demanda. E 

a característica, a vocação da Unesp é continuar crescendo. 

 

O SR. PRESIDENTE MAURO BRAGATO – PSDB – Professor. 

 

O SR. JULIO CEZAR DURIGAN – Pois não. 

 

O SR. PRESIDENTE MAURO BRAGATO – PSDB – Tempo. 

 

O SR. JULIO CEZAR DURIGAN – Eu estou terminando já, deputado. Nós sempre vamos 

ter a necessidade de termos uma adequação financeira suficiente e perene para fazermos frente a 

esse crescimento que nós tanto desejamos. E achamos que vai continuar na nossa universidade 

sempre que possível.  

Muito obrigado, deputado Mauro Bragato. 

 

O SR. PRESIDENTE MAURO BRAGATO – PSDB – Obrigado, reitor. Tem a palavra o 

Dr. Marco Antonio Zago, reitor da Unesp... Da USP. É que hoje eu estou... Eu não almoçei. (Risos.)  
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O SR. MARCO ANTONIO ZAGO – USP – Eu não quero tomar o lugar do nosso colega 

Julio. É... Ok? Vamos... Como têm muitos números para apresentar, eu preferi fazer uma 

apresentação de tal maneira que as pessoas possam olhar e fica mais fácil. Algum problema aí. Ah, 

sim, ok. 

Bem, quando nós falamos de recursos para uma atividade pública, há dois componentes 

sempre a considerar: o valor do recurso, quanto, e o que se obtém com isto. Obviamente, como nós 

temos pouco tempo, eu não vou me deter neste segundo aspecto, o que é que a Universidade de São 

Paulo oferece à sociedade paulista, mas lembrar que nós formamos quase oito mil estudantes 

graduados nas diferenças áreas de ciência e tecnologia.  

Além disto, é a universidade no Brasil que forma o maior número de doutores e de mestres, 

e que somam, portanto, cerca de 14 mil graduados por ano, que é em graduação e pós-graduação. E, 

além disto, é uma universidade que caminha para intensificar a inclusão social, de tal maneira que o 

número e a percentagem de estudantes vindos da escola pública, assim como os pretos, pardos e 

indígenas, estão em aumento, proporcionalmente, dentro da Universidade de São Paulo. 

Dito isto, eu vou passar para a atividade financeira. Este é um balanço do que ocorreu com 

as finanças da Universidade de São Paulo até 2014, que foi o ano passado, o meu primeiro ano de 

gestão. Como poderão observar, houve um progressivo aumento de déficit da Universidade de São 

Paulo, nos quatro anos que antecederam a minha posse, caminhamos de um superávit de 205 

milhões por ano para um déficit de um bilhão de reais por ano. A pergunta, obviamente, é o que 

criou este déficit.  

Bem, este déficit foi criado pelo excesso de gastos com a folha de pagamento. E esse 

excesso de gastos com a folha de pagamento teve duas fontes. Em primeiro lugar, um aumento 

muito grande dos vencimentos dos servidores não docentes. Isto são percentagens, isto é, os 

servidores que tiveram aumento menor que 20% neste período de quatro anos, os que tiveram de 

20% a 40% e assim por diante, podemos observar que 80% ou mais dos servidores tiveram um 

aumento de mais que 80% no período de quatro anos, um período em que a inflação foi de 28% e o 

aumento do Cruesp foi de 29%. O mesmo não aconteceu com os docentes. Apenas 20% a 40% dos 

docentes tiveram... Desculpe, 78% dos docentes tiveram um aumento de 20% a 40%, isto é, dentro 

da faixa da inflação. 

Bem, então esse foi um dos motivos. O segundo motivo está aqui. É que neste mesmo 

período houve um aumento de 10%... Desculpem, de 15% do número de servidores não docentes. 

Isto é, nós subimos a 17.500 servidores, então, houve um aumento dos servidores não docentes e 

um aumento dos vencimentos dos servidores não docentes. O mesmo não aconteceu, novamente, 
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com os professores, houve um aumento de apenas 7% neste período. Então este é o crescimento do 

número de servidores não docentes neste período.  

Bem, a consequência disto é que em 2009 nós tínhamos 45% dos gastos da nossa folha de 

pagamento era com docentes e 55% era com servidores não docentes. Em 2013, o gasto com 

docentes havia caído para 38% e com não docentes, para 62%. Então, este é o diagnóstico do que 

aconteceu com a Universidade de São Paulo e porque nós começamos a ter um déficit orçamentário 

de um bilhão de reais.  

Para reequilibrar a universidade, havia que intervir neste ponto. E foi aí que nós fizemos 

intervenção, ok? Nós suspendemos, depois eu vou listar as intervenções feitas, mas suspendemos as 

contratações e, em segundo lugar, fizemos um plano de demissão voluntária para servidores. Com 

isto, o nosso número de servidores não docentes caiu dos 17 mil para os 15 mil e 600. Não houve 

um aumento significativo, nem diminuição, do número de professores, porque nós suspendemos 

todas as contratações, desde janeiro de 2014. 

A consequência disto é que este ano nós estamos realizando – eu acho que isso não é 

necessário – nós temos de janeiro a junho de 2014, que foi o primeiro ano da nossa gestão, o ano 

passado, nós tivemos, naquele período de seis meses, um comprometimento com pessoal de 106% e 

este ano, no mesmo período, um comprometimento de 102%.  

Além disso, nós cortamos em custeio em investimentos, era necessário fazer isso. Isto dá um 

balanço da nossa situação hoje, em setembro, comparando 2014 com... Desculpem, 2015 com 2014 

e 2013, vejam que em relação a 2014, nós tivemos uma queda significativa no gasto e em relação a 

2013 uma queda muito maior. Fazendo a projeção até o final do ano, nós podemos estimar que em 

relação a 2013 nós teremos uma economia de 300 milhões no que diz respeito a custeio a 

investimentos. Então, reduzimos os gastos com folha, reduzimos os custeios de investimentos, sem 

prejudicar o funcionamento da universidade. 

No entanto, agora nós temos um outro problema. É o problema da situação econômica do 

país e consequentemente do estado de São Paulo, não é? Temos uma queda das projeções de 

atividade econômica, tanto para o Brasil, como para o estado de São Paulo, aliás, o estado de São 

Paulo, como um Estado desenvolvido, sofrendo mais do que a média do país, temos de fato uma 

queda nos diferentes tópicos de arrecadação do Estado, com uma consequência... Com uma queda 

importante na arrecadação de ICMS, como apontou o professor Julio, a nossa principal fonte de 

recursos para a sobrevivência da universidade. Isto mostra a queda nominal até julho e a queda real, 

considerando como correção, eu acho que é o IPCA, do que está ocorrendo com a arrecadação do 

Estado e as transferências para as universidades. 
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Então, não há nenhuma dúvida de que as universidades estão sofrendo as consequências da 

baixa atividade econômica do país e com uma projeção de perda significativa da receita prevista 

para este ano. A consequência é que, quando nós olhamos a folha de pagamento, acumulada nos 

últimos 12 meses, por exemplo, da Universidade de São Paulo, e aqui uma correção de valores 

reais, corrigidos pelo IPCA, observem que nós fizemos o nosso trabalho de casa, ok? E 

conseguimos trazer para um controle. No entanto, os repasses, a liberação de recursos está caindo, 

de tal maneira que, novamente, os nossos gastos com folha estão acima daquilo que estamos 

recebendo. Obviamente, se esta atividade estivesse se mantido pelo menos neste valor, nós teríamos 

já corrigido o déficit financeiro da universidade.  

O que é que nós fizemos, então? Suspensão de todas as contratações de pessoal, a partir de 

janeiro de 2014; um plano de demissão voluntária, no qual se demitiram cerca de 1.400, 1500 

servidores; suspensão da execução de obras no valor de R$ 395 milhões; um fortalecimento do 

Portal de Transparência, publicação nominal de todos os salários da Universidade de São Paulo; 

uma economia planejada de gastos de consumo, contratos, etc., na ordem de 30%; congelamento 

dos orçamentos das unidades de ensino e pesquisa nos valores de 2012; aprovação no Conselho 

Universitário de todos os gastos vultosos que implicam comprometimento financeiro significativo 

da universidade. Isto é, aquilo que era um privilégio do reitor de autorizar, por exemplo, aumentos 

de salários e assim por diante, tudo isto passou a ser discutido e votado no Conselho Universitário, 

de tal maneira que deixa de ser uma responsabilidade isolada do reitor, e passa a ser uma 

responsabilidade compartilhada de todo o Conselho Universitário. Havia muitas queixas de que 

essas decisões eram tomadas e as pessoas não sabiam, os diretores não sabiam, ninguém sabia o que 

estava acontecendo. Agora eu posso garantir, todos sabem, com bastante segurança. 

Além do mais, há duas reuniões do Conselho Universitário, nós criamos um órgão chamado 

Controladoria, que visa a controlar toda a atividade financeira da universidade ligada diretamente ao 

Conselho Universitário e não ao reitor. Quer dizer, não basta corrigir o que temos neste momento, 

mas criar situações para que isto seja sustentável no futuro. E, além do mais, introduzimos no 

Estatuto da USP cláusulas para controle dos gastos e limitação com comprometimento, 

principalmente no último ano de gestão, como se faz habitualmente em todos os níveis públicos em 

que há eleições. 

Além do mais, fizemos alterações visando a governança da universidade e as relações 

trabalhistas, como a abolição da lista tríplice na eleição de diretores, a reformulação do processo de 

eleição de diretores, fazendo, desta forma, que eles sejam muito mais corresponsáveis pela gestão 

da universidade, revisão dos processos de avaliação de ascensão na carreira docente e criação de 

uma comissão permanente de negociação com os representantes dos servidores, o Copert. 
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Além do mais, houve uma reformulação da Comissão de Direitos Humanos, fazendo com 

que ela passe a ser um órgão revisor, quase que em nome da sociedade, sobre a vida da 

universidade, porque essa comissão é formada por pessoas da universidade e externos à 

universidade, neste momento ela é presidida pelo ex-ministro José Gregório. 

Fizemos uma campanha estruturada, com forte apoio da reitoria e pró-reitoria contra o trote, 

e fomos muito bem sucedidos, porque este ano, praticamente, limpamos a pauta com relação a isso, 

e progredimos na questão da segurança do campus, estabelecendo um programa em cooperação 

com a Secretaria Estadual de Segurança chamada Programa USP Segura, que inclui uma polícia 

comunitária e com participação da Comissão de Direitos Humanos da Universidade de São Paulo. 

A grande ameaça, eu quero terminar com isso, a grande ameaça está aqui, vários falaram 

dela, mas o professor Tadeu, o reitor da Unicamp, escreveu um artigo na “Folha”, “O começo do 

fim”. Quer dizer, o estado de São Paulo, eu gostaria de dizer o seguinte, ele é um exemplo para o 

mundo. O investimento que o estado de São Paulo faz desde a introdução do processo de autonomia 

universitária, que se somar o que investe nas universidades, mais o que investe na Fapesp, mais o 

que investe nas Fatecs, é um investimento que não tem igual nos outros estados, não tem igual em 

nenhum país do mundo, investimento que faz em ensino superior, ciência e tecnologia. Isto é muito 

bem devolvido para o Estado e para a população. Agora, apesar deste investimento, e que vai 

continuar, corre-se o risco de ter um tiro no pé com a manutenção de um teto para os professores 

universitários que é absolutamente irrealista, não é? Devemos lembrar o seguinte, que já existe uma 

diferença no salário-base de professor titular das três universidades estaduais, as nossas, que são as 

universidades mais bem-vistas no país, que têm projeção internacional com relação às universidades 

federais. 

Além do mais, além do mais, o teto para as universidades federais é 12 mil reais, superior ao 

das universidades estaduais. Isso quer dizer que aqui no estado de São Paulo os professores das 

universidades federais têm um teto muito maior do que os correspondentes estaduais. A 

consequência disto é desânimo, revolta. Aqueles que já estão muito adiantados na carreira, de um 

modo geral, não se movimentam, embora nós tivemos já exemplo de professores da Universidade 

de São Paulo que se demitiram da universidade, ou se aposentaram, e foram ocupar cargos federais. 

Mas, mais que isso, é um desestímulo aos jovens, de tal maneira que um jovem vai procurar, 

obviamente, uma universidade federal, se ele puder, ao invés de uma das três universidades 

paulistas, sabendo que ele vai ter uma limitação importante. 

Resumindo, então, nós temos uma Universidade de São Paulo com 92 mil estudantes, seis 

mil professores, 15 mil técnicos administrativos, isto é, uma população de cerca de 114 mil e com 

dez campi, sendo quatro na cidade de São Paulo, seis no interior. Muito obrigado. 
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O SR. PRESIDENTE MAURO BRAGATO – PSDB – Muito obrigado, professor. Tem a 

palavra a Dra. Teresa Dib Zambon Atvars, da Unicamp, que está com a palavra. 

 

A SRA. TERESA DIB ZAMBON ATVARS – Bem, boa tarde, eu queria iniciar dizendo 

que é um grande prazer para a Unicamp estar aqui falando na Assembleia Legislativa, um lugar 

representativo da sociedade paulista, e para o qual, sem dúvida nenhuma, as universidades públicas 

paulistas devem mostrar no conceito de accountability, o que vem fazendo com o dinheiro público 

dos nossos contribuintes.  

E quero dizer também que a universidade, muito daí em consonância com o que falou o 

professor Zago ao final da sua apresentação, que a universidade pública paulista está em frente a 

dois grandes desafios, um é orçamentário e o outro é em relação ao teto, que tem uma vinculação 

profunda com a academia. 

Essa apresentação o professor Tadeu, que é o nosso reitor, fez também aqui na Assembleia 

Legislativa em uma outra comissão, mas eu acho que vale a pena a gente tratar de alguns pontos 

porque justamente dizem respeito a assuntos sobre os quais – eu estou penando aqui, deixa eu ver 

como é que eu... Ignorância pura, viu? – sobre os quais nós temos que fixar um olhar diferenciado 

sobre o papel que é a universidade pública, e eu trouxe aqui dois slides, que eu acho que 

representam muito a minha fala.  

Esse aqui é o slide do início da Unicamp lá no começo da década de 60. E esse é um outro 

slide, razoavelmente atualizado, deve ter sido do último ano. O empreendimento como uma 

universidade pública, ele não é apenas um vetor de formação de recursos humanos, ele é um vetor 

de desenvolvimento. Esta dimensão da universidade pública, ela é pouco falada porque parece um 

discurso liberal, não é. O vetor de desenvolvimento muda a vida de todas as pessoas no raio de 

influência da universidade, no raio imediato de influência. É por isso que a Unesp tem uma 

dimensão social maior do que a sua dimensão acadêmica, porque ela está espalhada por todo o 

Estado. A Unicamp é um pouco mais restrita, tem ali Limeira, Piracicaba, Paulínia e o campus em 

Campinas. Mas esta dimensão não pode ser esquecida, universidade pública é investimento em 

desenvolvimento social, político e econômico.  

E aí e vou... Mais perto, pois não, obrigada. E aí eu vou falar justamente de investimento. 

Aquilo que está mais à direita é o campus atual da universidade e essa área que está em laranja é 

uma área que a Unicamp adquiriu usando recursos do seu orçamento. Significa que estamos 

fazendo investimento para o futuro, um futuro que eu espero que continue.  
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Falar da universidade, da Unicamp, o orçamento é mais ou menos dois bilhões de reais por 

ano, orçamento do Estado, outras fontes de financiamento ao redor de 650 milhões, distribuídos aí 

por Sistema Única da Saúde, Fapesp, como também falou o professor Zago, o CNPq Capes, 

empresas privadas, públicas. Temos um conjunto de vagas aí de 3.320 e assim por diante.  

Mas eu quero falar de um aspecto complementar que é a universidade pública, ela não abre 

apenas vaga, ela procura manter os estudantes dentro e, em particular, os estudantes mais carentes. 

E por isso, USP, Unicamp e Unesp têm programas importantes de financiamento dos seus 

estudantes com recursos do orçamento, do seu próprio orçamento. Não é empréstimo de Fies e 

outros tipos, nós usamos parte do nosso orçamento para bolsas de estudantes carentes, transportes, 

vale-alimentação, moradia estudantil e assim por diante. Então, parte da nossa responsabilidade 

social está aqui, abrir vagas e usar os recursos próprios como fonte de financiamento para a 

permanência estudantil.                   

Bom, temos muitos cursos de graduação de pós, é uma das melhores universidades 

brasileiras em pós-graduação, junto com Unesp e USP, cursos de excelência nota 7 e 6 da Capes, 

que são os melhores conceitos possíveis em grande número, responsável por 8% da pesquisa 

brasileira.  

Mas eu quero falar também desta dimensão da universidade pública que outras 

universidades não têm, que é a produção de conhecimento gerando produtos, patentes, 

licenciamentos, e a Unicamp tem o orgulho de ser a universidade brasileira que tem um impacto 

muito grande é na, vamos dizer, na transferência de tecnologia para o setor privado. Mais ou menos 

75 patentes por ano e temos 60 licenciamentos de patentes ativos neste momento.  

E esta outra dimensão é uma dimensão de natureza econômica, que são aquelas empresas 

que são criadas a partir do conhecimento produzido na universidade e da formação de recursos 

humanos produzidos na universidade.  

Este é um quadro das nossas empresas filhas da Unicamp e vejam as coincidências de 

números. São mais ou menos, neste momento, 254 empresas gerando 20 mil empregos, mais ou 

menos a mesma dimensão dos nossos alunos de graduação, nós estamos com 18 mil e poucos 

alunos de graduação, e faturando 2,5 bilhões de reais por ano, sendo que o nosso orçamento é ao 

redor, o nosso orçamento, o que vem direto da arrecadação do ICMS, está ao redor de dois bilhões 

por ano, 2,1 bilhões por ano. Isto é, o setor produtivo decorrente da existência da Unicamp produz 

mais ou menos o nosso orçamento.  

Então, quando a gente fala a universidade pública brasileira, ela não tem... Em particular a 

paulista, que tem essa questão da autonomia com vinculação orçamentária, cria uma despesa para o 
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Estado. Ela cria uma despesa com um enorme impacto econômico e ela retribui deste jeito, com 

emprego e renda.  

Bom, a nossa área de saúde é... O Hospital das Clínicas de Campinas é, infelizmente, um 

hospital com enorme impacto regional, e eu falo que infelizmente porque nós recebemos muitos 

pacientes do sul de Minas, para os quais não há o custeio via o estado de São Paulo, o custeio desses 

pacientes que atendemos é feito em outro Estado.  

Então, é uma universidade de importância regional, importância local e importância nacional 

e, infelizmente, tem problemas orçamentários que decorrem, no nosso caso, fortemente da queda na 

economia brasileira. Então, se nós olharmos aí o que se passa, nos anos que tem crise o nosso 

comprometimento com folha de pagamento aumenta. E isso é histórico, você pega desde a 

autonomia para a frente, isso ocorre com absoluta frequência, basta ver ali os numerinhos 

vermelhos, em particular, nos momentos de crise, nós sofremos e sofremos muito. E obviamente 

esta é a situação atual, a queda de arrecadação produz um impacto orçamentário muito relevante, 

muito relevante para o nosso orçamento, aumentando as nossas despesas com folha, relativamente, 

as nossas despesas com folha, e obviamente diminuindo a nossa capacidade de investimento. 

Então, esse é um ponto extremamente crítico que temos, esta é a realidade que vivemos. 

Então, é só acompanhar lá, de 2008 até 2012 a situação estava absolutamente sob controle, 2014 ela 

se torna razoavelmente crítica, 2015 também, vai estar por volta de 96% o nosso comprometimento 

com folha de pagamento, aí a gente tem o gráfico histórico desde a autonomia. E isto limita a nossa 

capacidade de ampliação do número de vagas, porque na medida em que o nosso orçamento não 

permite, nós não podemos abrir novos cursos sem um respaldo orçamentário adequado. E uma das 

nossas pendências é justamente o nosso campus de Limeira, que nós estamos fazendo alguns 

investimentos, principalmente em obras, entretanto, não estamos ampliando da forma como 

gostaríamos simplesmente porque o orçamento não permite. 

E claro que temos desafios e estamos terminando agora o nosso planejamento estratégico 

para o período 2016/2020 que nos dará, então, quais são os rumos que devemos seguir para ampliar 

a inclusão, trabalhando com outras modalidades de ensino. E aí nós temos que verificar justamente 

aquilo que o professor Zago falou, como é que esta universidade, que é uma das melhores do país, 

que tem um nível de exigência sobre o seu corpo docente enorme, vai conviver com a questão do 

teto salarial, que desestimula, leva no futuro – espero que não – a uma carreira que não seja mais 

baseada no mérito, porque vai ter que ser baseada na sobrevivência, e que está agora nesta situação 

que está colocada neste momento com um teto, em relação ao conjunto do Brasil e mesmo ao estado 

de São Paulo, que tem muitas universidades federais, foram abertas aí no último governo, 
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extremamente atraentes para todos nós que militamos desde sempre em uma universidade pública 

estadual paulista. 

Esta frase em azul mostra o cenário. Nossas universidades são as melhores da América 

Latina e tem o terceiro menor teto salarial do país. Então, na Unicamp, nós produzimos uma série 

de artigos de reflexão, que eu gostaria de pedir ao senhor deputado que nos permitisse deixar aqui 

para vocês poderem olhar, um dos resumos de um dos artigos foi esse publicado pelo professor 

Tadeu, que o professor Zago já mostrou.  

Mas nós temos, então, um grande desafio enquanto universidade pública paulista, e não nos 

iludamos. O fato de este estado ser um dos mais desenvolvidos do país, ele decorre das opções 

histórica que fizemos com ciência e tecnologia desde sempre. Não foi por acaso que chegamos ao 

desenvolvimento que temos. 

Obrigado. E a Unicamp está sempre à disposição dos senhores para debater a questão da 

universidade pública, debater a questão orçamentária e discutir com os senhores os grandes desafios 

que o Estado nos coloca enquanto órgãos públicos. Obrigada.  

 

O SR. PRESIDENTE MAURO BRAGATO – PSDB – Nós é que agradecemos, 

professora Dra. Teresa. E agora vamos passar para a terceira fase da nossa reunião ouvindo os 

senhores deputados. O deputado Carlão Pignatari, autor do requerimento, tem a palavra. 

 

O SR. CARLÃO PIGNATARI – PSDB – Bom, primeiro, cumprimentar o presidente, os 

nossos amigos deputados, os reitores das nossas universidades. Eu gostaria se alguém pudesse, tiver 

essa informação, quantos alunos das universidades federais têm em São Paulo, no estado de São 

Paulo? Eu queria, sobre a autonomia financeira, saber, os outros estados, fora São Paulo, existem 

também universidades estaduais e o percentual que cada um é investido? Uma comparação apenas 

com o governo de São Paulo. 

E uma pergunta, eu não consegui, não sei se fui eu que não consegui ver, ou se não está 

disponível, na Unesp e na Unicamp, o salário no portal de transparência. Eu não consegui ter 

acesso. Quer dizer, a USP nós tivemos todos, o professor já havia dito, mas nós temos um Portal de 

Transparência, inclusive eu quero cumprimentar a USP pela quantidade de informações que são 

colocadas e de todo o tipo de transparência, que eu acho que é assim que nós temos que fazer com 

todo o dinheiro público de São Paulo. Então, eu acho que isso é uma coisa bem importante. 

Falando... Nós fizemos algumas reuniões aí há algum tempo, de uma carta do sindicato ou 

da associação das universidades e pedidos sobre o teto, por isso que era uma intenção de a gente 

trazer para vir, para discutir. Vamos falar da USP, que é onde a gente tem a informação, da Unesp e 
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da Unicamp nós não conseguimos... Eu não consegui ter informação, eu não sei se eu não soube ou 

se realmente está com algum problema. Nós temos muito mais de dois, três mil pessoas acima do 

teto. E o maior questionamento que a gente ouviu hoje aqui é sobre o teto. Como é possível que 

funcionários das universidades e os professores, os docentes, receber acima do teto com uma 

imposição constitucional e as decisões que nós temos hoje no Supremo Tribunal Federal? Qual é o 

alcance da solicitação da alteração dos tetos das universidades, seria somente para docentes ou seria 

também para o conjunto dos funcionários? E que alcance geraria isso, o impacto financeiro que isso 

ia gerar na folha das nossas universidades? 

Eu vi uma matéria sobre os questionamentos do Tribunal de Contas do Estado para as nossas 

universidades, como é que está sendo feito? A gente percebe que na USP a gente não pode fazer 

uma crítica ao (ininteligível), mas que houve um aumento de salários acima e muito acima do que 

seria a correção de qualquer empresa, ou de qualquer empresa pública ou privada no nosso país, 

então, isso a gente vê. Se isso também aconteceu nas universidades.  

Então, presidente, por enquanto seria isto. 

 

O SR. PRESIDENTE MAURO BRAGATO – PSDB – Ok. Vamos, então, passar a 

palavra para os senhores reitores, e depois, posteriormente, a gente abre para os demais deputados. 

Quem que fala? O deputado... O deputado, o rei... (reitor). Futuro, não é? (Risos). Professor 

Durigan, com a palavra. 

 

O SR. JULIO CEZAR DURIGAN – Eu acho que não, não é? Eu gostaria de agradecer aí 

as colocações do nobre deputado Carlos Pignatari, e eu vou a um item que eu não fiz a colocação na 

minha fala, porque eu tinha certeza que o professor Zago ia colocar e como presidente do Cruesp, 

eu acho que esse assunto deveria inicialmente colocado por ele e depois a professora Teresa 

também colocou e eu gostaria de reforçar agora, que diz respeito ao teto. 

Na universidade nós vivemos o seguinte problema, o professor novo que entra, a partir de 

2003, ele já entra com a necessidade de fazer uma previdência complementar, que é algo que ele 

está sabendo, ele vai ter que enfrentar, e ele sabe também que ao final da sua carreira e uma carreira 

construída em 25, 30 anos de um trabalho forte de orientação, de pesquisa, de aulas na graduação, 

na pós-graduação, ele vai ter também uma limitação salarial. Se comparada com o salário nos 

mesmos níveis de um professor experiente com a iniciativa privada, é tremendamente menor. Um 

professor livre docente hoje, com 25, 30 anos de carreira, com dezenas de orientandos em 

doutorado, ele recebe um salário de 13 mil reais. A composição do salário desses docentes, o titular 

recebe 14 mil e poucos reais em termos de salário, a composição do salário desses docentes, ela 
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advém mais de 50% de quinquênios e sexta parte, é algo que o professor recebeu por lei anterior. E 

o restante do seu salário é composto por uma carreira construída ao longo do tempo, num período 

não menor que 20 anos, de mestrado, doutorado, livre docência, adjunto, professor titular. É uma 

carreira sofrida, todos sabem disso, que exige vocação e que, ao final deste trabalho todo, ela está 

sendo comparada, eu não quero fazer julgamento nenhum, com um salário do governador, 

estabelecido, evidentemente, para o estado de São Paulo, e que traz problemas para, inclusive, a 

vida programada deste docente ao longo dos seus 30 anos.  

Isso, como o professor Zago colocou bem, isso vai trazer mudança para a universidade 

federal, isso vai trazer desestímulo de uma faixa que é a mais experiente, que é a orientadora e que é 

a gestora da universidade. Sem dúvida nenhuma, o artigo do professor Tadeu é pedagógico. Nós 

corremos o risco de transformarmos aquilo que foi construído com autonomia, de maneira 

diferenciada para o estado de São Paulo, que nós consideramos uma joia nessa construção, em algo 

semelhante ao que nós vimos ao longo do tempo para o ensino básico e fundamental, o desestímulo 

ao docente, que é a peça fundamental neste trabalho.  

Aquele pesquisador que cria, ele está desestimulado, ou vai ser chamado para uma federal, 

ou para a iniciativa privada, porque ele tem o que oferecer em função da sua experiência. Não 

achamos que seja algo justo para quem construiu uma carreira de 30 anos, a comparação com o seu 

salário do governador nos seus quatro ou oito anos. 

A universidade vai cumprir a lei sempre, agora, os reflexos disso serão trágicos, são 

trágicos. Eu não estou querendo exagerar, mas serão trágicos para a qualidade dessas três 

universidades, que nesses 26 anos souberam construir um diferencial do estado de São Paulo.  

As universidades estaduais e municipais, como perguntou o deputado Carlos, hoje são 

responsáveis por 700 mil alunos. As nossas três universidades têm aí cerca de 85 mil alunos na 

USP, 52 mil alunos na Unesp, 30 e poucos mil alunos na Unicamp. Nós somos responsáveis pela 

metade da produção científica. As universidades hoje no Brasil produzem 40 mil mestrados e 15 mil 

doutorados por ano. As nossas universidades, só para que vocês tenham uma comparação, as três 

universidades, a USP produz 2.300 doutorados, a Unesp produz mil e poucos doutorados, a 

Unicamp produz mil e pouco doutorados, que compõem 4.500 doutores desses 15 mil produzidos, 

quer dizer, em todo o país. É um diferencial inegável, inegável, que nós corremos o risco de – eu 

vou exagerar – jogarmos na lata do lixo, porque o diferencial são as pessoas.  

A universidade pode estar bonitinha, com o prédio bonitinho, ela não é como um banco, que 

você pode trocar as pessoas por um cartão e uma máquina na entrada do banco, não, precisamos das 

pessoas e precisamos das pessoas formadas, para que a universidade possa devolver, como a 

professora Teresa disse, à comunidade aquilo que ela recebe.  
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A Unesp também, além dos aspectos culturais, de ensino, de pesquisa, sociais, em cada uma 

das regiões, nós temos um trabalho que mostra claramente que a Unesp devolve tudo isso para as 

suas cidades onde ela está. Em 2012, o orçamento da Unesp era um bilhão e novecentos. Ela 

devolveu aos municípios, na forma de gasto dos alunos, de gasto dos docentes, de gasto das 

próprias unidades na região, das pessoas que vêm para eventos, enfim, um bilhão, novecentos e 

oitenta, ou seja, oitenta milhões a mais do que ela recebeu em termos de ICMS do Estado. Então, 

além disso, ela é um bom negócio econômico para a região. 

Eu gostaria até de fazer um apelo aos senhores deputados para que nos ajudem nesta 

discussão do teto, porque ele é um assunto premente e fundamental para a vida das nossas 

universidades. Os salários, deputado Carlos, da Unesp, já estão no portal, não sei se tive algum 

problema, assim, pontual, mas já estão colocados no portal da universidade. Já estão colocados, até 

porque, existia uma preocupação, mesmo na USP antes, e na Unicamp e na Unesp, sempre existiu 

uma preocupação com relação a segurança. Nós não temos nenhuma preocupação com relação a 

colocação dos salários, e inclusive nós vamos aproveitar para colocar muito claramente o que é que 

é o salário, o que é que é o quinquênio, o que é que foi a sexta parte incorporada, enfim, para que 

fique muito claro que o salário acima do teto não é algo que seja exorbitante por parte dos reajustes 

que foram dados via Cruesp, que é Conselho de Reitores, ao longo dos anos. 

O professor teve, ou em alguns anos nem teve, reajuste salarial igual à inflação, no qual ele 

não teve, inclusive, participação nenhuma porque a discussão ocorreu no Cruesp, junto com o 

Fórum das Seis, e ele recebeu esse reajuste ao longo do tempo, que o professor que está sendo 

penalizado hoje, ele absolutamente não teve qualquer participação nisso. Metade veio por lei... 

 

O SR. CARLÃO PIGNATARI – PSDB – É, nem digo que é penalizado, não é essa a 

discussão, se é um direito adquirido, se for uma coisa, você tem que respeitar, não há o que se fazer, 

é que algumas carreiras do Estado, professor, quando veio em 2003, que a partir de janeiro de 2004 

começou a estabelecer-se o teto em São Paulo, não receberam mais acima do teto. E não foi isso 

que aconteceu nas universidades, que eu acho, uma opinião minha, que as universidades estão 

corretas, o que estava incorreto era o pessoal do Estado de fazer aquele corte abrupto das pessoas já 

naquela época não receberam mais do que o teto do governador. Eu acho que o que o Conselho fez, 

na minha opinião, é o que foi o correto, que era direito adquirido e continuou recebendo, já estava 

recebendo com os seus 20, ou 30, ou 35 anos de doutorado ou de mestrado. Mas no Estado, quem 

recebe da Fazenda do Estado, a partir de 1º de janeiro de 2004, o que recebeu acima do teto já não 

recebeu mais. 
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O SR. JULIO CEZAR DURIGAN – Nós temos obedecido, inclusive, a decisão do TCE, o 

próprio TCE entende que esse assunto é... Tem analisado as contas da universidade separadamente, 

todas as contas perfeitas e a discussão do teto continua.  

 

O SR. CARLÃO PIGNATARI – PSDB – Que tem problema lá também. 

 

O SR. JULIO CEZAR DURIGAN – Sim, a... Eu... 

 

O SR. CARLÃO PIGNATARI – PSDB – Aqui também tem. 

 

O SR. JULIO CEZAR DURIGAN – Nós temos obedecido as decisões do TCE a cada ano 

e nós estamos hoje já com o salário congelado também, e descontando já dos professores de maior 

titulação e estamos frente aí a uma decisão do STF que... Tivemos agora também uma decisão aqui 

do Tribunal de Justiça de São Paulo que faz com que essa discussão seja...  

Agora, o importante também é mostrar que quatro estados mantém essa decisão de o salário 

baseado no subsídio do governador. Não, não vamos discutir isso, mas é importante para mostrar 

que a maioria dos estados da federação tem consciência da importância disso para o trabalho em 

diferentes áreas, quer seja no Legislativo, no Judiciário e no Executivo, é algo que nós temos que 

tomar cuidado porque nós podemos estar desmanchando algo construído com bastante...  

E a universidade tem um diferencial, porque ela tem um percentual, e dentro deste 

percentual não haverá acréscimo ao Estado, reflexo deste pagamento acima do teto do governador 

aqui para as contas do Estado, então, em função deste valor estar dentro do percentual previsto para 

as três universidades.  

Eu não sei se o professor Zago e a professora Teresa querem complementar. 

 

A SRA. TERESA DIB ZAMBON ATVARS – Eu acho importante essa questão, nós 

entendemos muito bem essa questão dos porquês. Estado de São Paulo 

 

O SR. PRESIDENTE MAURO BRAGATO – PSDB – Não está ligado? Está ligado sim. 

É que está... Professora, mais próximo. 

 

A SRA. TERESA DIB ZAMBON ATVARS – Bom, resolvida aqui uma parte do 

problema, a outra parte depende só da minha competência. Eu acho que essa questão do teto, ela é 

muito importante de ser bem entendida, porque esse assunto era tão complexo, que ele requereu 
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uma decisão no nível do Supremo, e aí o assunto ficou pacificado. E isto é recente, isto é do ano 

passado. Então, é importante nós termos isto como um parâmetro para tratarmos de um assunto de 

extrema complexidade do ponto de vista jurídico. Não vou falar como jurista porque eu sou uma 

mera professora de química, que não entende muito deste assunto, mas acompanhou aí a tramitação 

disto. 

Havia o entendimento, com a mudança da legislação em 2003, da constituição (ininteligível 

– falha da gravação) de que todos os acréscimos salariais que eram incorporados ao salário – tipo, 

estou falando aqui de quinquênio, sexta parte, incorporação de cargos, frações de cargos e funções 

exercidas que a lei determinava – eles não contavam para efeito do teto. Então, não é que o salário 

da universidade ou de qualquer outro órgão estava acima do teto, tanto é que o salário de um 

professor titular, o salário-base de um professor titular, ele está muito abaixo do teto, 14 mil e 

poucos reais e o salário do governador em torno de 21 mil reais. Isto é, o salário de um professor 

titular, ele está muito abaixo das universidades públicas paulistas, está muito abaixo do teto de 

qualquer salário, inclusive do governador do estado de São Paulo.  

O entendimento que havia então era este. O que foi incorporado como salário antes de 2003 

não contava para efeito de teto. Bom, aí, os professores mais velhos, eles foram incorporando os 

quinquênios, a sexta parte, assim por diante, até 2003, isso não contava. A interpretação que o ano 

passado o Supremo deu foi “não, conta, tudo conta”. E a partir daí, então, as universidades estaduais 

paulistas passaram a contar as coisas de outra forma, e é exatamente a forma que o Tribunal de 

Contas entende que, no caso da Unicamp, é a forma correta. Então, nós estamos cumprindo não só 

uma legislação nacional, mas também uma decisão do Supremo, mas também a orientação do 

Tribunal de Contas do Estado.  

Então, é bom que a gente tenha clareza da complexidade do assunto. Agora, o importante 

também é nós entendermos uma coisa, que se o nosso teto fosse o teto de outros estados da 

federação, no caso da Unicamp, nós teríamos algo em torno de dez pessoas com o salário acima 

disso. E destas dez, a menor parte é de docentes. Nós temos outros funcionários antigos que foram 

incorporando coisas e que têm um salário mais alto. 

Então, a questão do teto, eu acho que ela precisa ser entendida dentro da complexidade da 

legislação brasileira, entendendo que, acho que posso falar em nome das três, USP, Unesp e 

Unicamp estão cumprindo a legislação no seu senso estrito.  

Bom, sobre teto eu acho que era isso, depois eu sigo a ordem natural das coisas. 

 

O SR. MARCO ANTONIO ZAGO – USP – Deputado Carlão, eu vou tentar responder 

algumas de suas questões. Quantos alunos têm as universidades federais no estado de São Paulo, 
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alguma coisa próxima de 24 mil, 25 mil estudantes, ou seja, as três juntas, mais ou menos esse 

número, enquanto que as três universidades públicas estaduais, 108 mil, eu estou falando de 

estudantes de graduação. 

 

O SR. CARLÃO PIGNATARI – PSDB – (Fora do microfone) Graduação, 23 mil 

(ininteligível). 

 

O SR. MARCO ANTONIO ZAGO – USP – Ao redor disso, 23 a 25 mil. 

 

O SR. CARLÃO PIGNATARI – PSDB – E cento e... 

 

O SR. MARCO ANTONIO ZAGO – USP – E nós, as três aqui, 108 mil, este é o número. 

Agora, há uma outra conta que é muito mais vexatória se fizerem e examinarem e eu acho que ela 

nos deixa a todos um pouco sem saber o que fazer. É que por ano terminam aqui no estado de São 

Paulo o curso secundário, estão prontos para entrar na universidade, cerca de 460 mil estudantes. As 

três universidades públicas paulistas têm cerca de 20 mil vagas, as Fatecs mais cerca de 20 mil, as 

federais ao redor de umas três ou quatro mil vagas, de tal maneira que, somando tudo, nós temos 

mais ou menos 44 mil vagas públicas, menos de 10% dos estudantes que terminam o curso 

secundário. 

Eu tenho a impressão que este é realmente o nó da educação superior no estado de São 

Paulo. Quer dizer, quais são os caminhos que o estado de São Paulo quer, que decisões vai tomar 

para resolver este problema, que é um problema do desenvolvimento do Estado, porque nós estamos 

acomodando menos do que 10% dos nossos jovens, capacitados a continuar na universidade, de fato 

na universidade, está certo? E os demais, que se virem daquele jeito que der, que dizer, arruma um 

financiamento do Fies, estuda numa universidade privada, com todas as dificuldades que existem. 

E não há nenhuma dúvida, eu não tenho dúvida de que isto é uma das coisas que vai 

contribuir, médio e longo prazo, para travar o desenvolvimento do Estado, porque sem educação, de 

qualidade, não teremos. 

Bom, autonomia financeira em outros estados, que eu saiba, não há. Quer dizer, isto que o 

estado de São Paulo faz, como eu disse, é algo muito próprio dele e, de fato, não encontra 

correspondente em outros países, e isto é o que garantiu a qualidade dessas três universidades, 

porque se olharem no restante do país, eu sinto muito, eu gostaria que não fosse, mas as outras, as 

universidades públicas, não vão bem não, de jeito nenhum. Nós temos um enorme problema no país 

inteiro. 
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Então, pelo menos isto preservou a qualidade, e é qualidade, como disse a professora, não só 

na formação de pessoal, é qualidade na produção de conhecimento útil para a sociedade. Existe uma 

conversa que eu ouço, insistentemente, de que as universidades não contribuem para o 

desenvolvimento da inovação, das empresas no Estado, etc., isto não é correto. Quer dizer, grande 

parte do desenvolvimento do estado de São Paulo se deve as suas universidades.  

Ela mostrou, com muita clareza e fotograficamente, o desenvolvimento de uma região pela 

instalação da Unicamp. Eu venho de Ribeirão Preto. Ribeirão Preto se tornou um polo econômico 

por causa da Faculdade de Medicina que lá se instalou. Se olhar a quantidade de recursos que entra, 

porque temos um campus da Faculdade de Medicina lá, inicialmente da Faculdade de Medicina, 

hoje, da Universidade de São Paulo, com oito unidades, um enorme complexo hospitalar e assim 

por diante, todos os recursos que entram, nós já fizemos as contas, é equivalente ao orçamento do 

município de Ribeirão Preto, aquele que é votado na Câmara Municipal. 

Então, estes aspectos as universidade tem respondido, as três universidades têm respondido. 

Quer dizer, eu queria garantir aos deputados de que este investimento que o Estado faz, ele é 

amplamente compensado.  

Agora, a questão do teto, tem um outro componente importante, que é a questão de que a 

professora apontou, se nós tivermos um teto semelhante, por exemplo, ao dos ministros dentro das 

universidades, o efeito financeiro disto é pouco significante. Primeiro, não é significativo em termos 

de gasto do Estado, porque os recursos são os recursos que já vêm para a própria universidade. Em 

segundo lugar, porque o reflexo disto sobre o orçamento próprio de cada universidade é 

extremamente pequeno. 

Vale lembrar que esta questão de vencimentos de professores das universidades não é uma 

questão pura e simplesmente de achar que há uma ambição desmedida dos professores, nada disso. 

Nós devemos lembrar o seguinte, que o teto nosso é o piso dos promotores. Não quero dizer que os 

promotores tenham uma carreira que seja menos importante ou significativa para o Estado, mas 

esquecer o impacto que tem no desenvolvimento Estado, dos professores universitários, eu acho que 

é uma injustiça. 

Tentar entender o que passou neste passado, deputado, é muito complexo, como a professora 

disse. Quer dizer, houve decisões, interpretações e assim por diante, antes que se houvesse a 

imposição de um teto, o próprio Cruesp, Conselho dos Reitores, criou um teto próprio, porque há 

claramente uma sensação de que, ou havia já naquele momento, de que nós não deveremos deixar 

as coisas escaparem de controle, não deveríamos permitir que houvesse benefícios exagerados. 

Quer dizer, havia um compromisso já com a sociedade.  
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Agora, o que é certo é que entender o passado eu acho que é menos significativo do que 

tentar resolver o que vem pela frente, é a minha impressão pessoal, é que se não houver uma 

solução para isto, os recursos que hoje são investidos nas três universidades vão ficar vazios. 

Eu, quando eu fiz a minha opção por ser professor universitário, eu me formei em medicina, 

meus colegas foram trabalhar na atividade privada, vários deles são muito ricos hoje, têm 

propriedades muito grandes. Eu não tenho nada disso, mas eu fiz uma opção muito consciente, eu 

estava convicto que eu faria alguma coisa, que valia a pena fazer, e não me arrependo. E nunca tive 

preocupação com o meu futuro. Eles tinham, porque eles tinham que ganhar dinheiro rápido, porque 

depois a gente se esgota, ainda mais na profissão médica, não dá mais para continuar naquele ritmo, 

então, você tem que ter acumulado para sobreviver ali a velhice, não é? Eu nunca tive essa 

preocupação. Eu tinha certeza que nunca seria rico, mas que também o Estado se preocuparia como 

uma pessoa como eu e muitos dos meus colegas que se dedicam à atividade de ensino e pesquisa.  

É isso que eu gostaria de pedir aos deputados, que olhem com esta ótica para as 

universidades. As dificuldades financeiras que nós temos neste momento, eu acho que elas são 

passageiras. Nós resolveremos, haja vista o que eu quis mostrar aqui, que nós tivemos uma 

dificuldade séria, foi criada por nós mesmos, não se trata aqui de apontar o dedo para um ou para 

outro, foi criada por nós mesmos, mas nós resolvemos. E resolvemos mais do que isso, tomamos 

providências para que as coisas não se repitam, criamos legislação interna para controlar isto. E isto 

será resolvido. Agora, neste outro aspecto nós estamos na mão do Estado, estamos nas mãos dos 

deputados, do governador e assim por diante. 

Não sei se há algo mais que eu possa esclarecer. 

 

O SR. PRESIDENTE MAURO BRAGATO – PSDB – Ok. 

 

O SR. CARLÃO PIGNATARI – PSDB – Eu só queria, Bragato, só, primeiro, eu deveria 

ter feito pelo menos isso, de cumprimentar as universidades pelo grande avanço que houve no 

Estado. Eu não sei se foi a senhora da Unicamp que disse, ou se foi o senhor, mas é que o Estado 

hoje é o que é pelas boas universidades que tem. Então, isso é muito claro para todos nós, não é 

nenhuma dificuldade. E também, de você falar sobre teto, não é nenhum demérito que tenha que 

ganhar mais ou menos não. Eu acho que as pessoas têm que ter a tranquilidade de ter uma vida para 

poder ensinar com tranquilidade lá na frente. Então, eu acho que isso não é a preocupação. 

Obrigado, presidente. Obrigado a todos.     
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O SR. PRESIDENTE MAURO BRAGATO – PSDB – Ok. Deputado Edson Giriboni, 

com a palavra. 

 

O SR. EDSON GIRIBONI – PV – Eu queria cumprimentar as três universidades pela 

excelência, nós não temos dúvida da importância das universidades aqui para o estado de São Paulo 

e para o Brasil. Eu fui aluno da USP, então, eu pude viver e sentir a importância de uma grande 

universidade. 

Mas, logicamente, há um pleito das universidades na questão do aumento e do repasse. Nós 

sabemos das dificuldades que o Estado está vivendo, que o Brasil está vivendo. Temos dificuldades 

na aprovação do orçamento. Se nós consultarmos todos os setores aqui do Estado, todos estão 

querendo mais... Uma parcela maior do orçamento.  

A segurança pública é uma demanda muito grande da sociedade, falta efetivo, falta policial 

militar, civil, precisa aumentar a fatia do orçamento para a segurança pública. O transporte 

metropolitano, temos uma carência muito grande, o caos no transporte metropolitano aqui na nossa 

região, precisa se investir muito e aí são bilhões e bilhões de reais que demanda o transporte 

metropolitano. A saúde pública, não precisa nem falar a dificuldade, os problemas na saúde pública 

por falta de recursos, seja da União, do Estado e dos Municípios. Então, nós temos uma saúde 

pública melhor. 

Então, é uma conta que não fecha, a dificuldade de nós contemplarmos a demanda da 

sociedade, nós passaríamos com muita folga, como engenheiro posso fazer essa conta, passa muito 

de 100% do orçamento. Então, é um embate que nós teremos aqui, que não é fácil atender as 

demandas das universidades, mas, enfim, isso está colocado. 

Eu pergunto se as universidades trabalham com outras alternativas concretas de buscar 

novas fontes de receita que não seja exatamente só os 9,57% do ICMS.  

Eu me lembro quando estudante na USP, fazia engenharia na Politécnica, alguns amigos 

vinham de carros importados, milionários frequentando a universidade e outros carentes não tinham 

a oportunidade de frequentar a universidade pública. No fundo, uma certa injustiça, aquele 

milionário tendo ensino gratuito e o carente não tendo a oportunidade de acessar a escola pública. 

Se nós temos alguma perspectiva de mexer estruturalmente em novas fontes de receita que não seja 

somente o ICMS. 

 

O SR. PRESIDENTE MAURO BRAGATO – PSDB – Deputado Barba, com a palavra. 
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O SR. TEONILIO BARBA – PT – Presidente, eu acho que pela capacidade dos três 

reitores... Dos dois reitores e da vice-reitora, acho que eles conseguem compactar as nossas 

questões e responder tudo num único bloco, para nos adiantar. 

Primeiro, cumprimentar os reitores e a vice-reitora, especial a vice-reitora, porque eu estudei 

seis meses na Unicamp de Campinas, e acabou não aparecendo ali, mas acho que foi uma inovação 

fantástica que a Unicamp fez quando criou dentro do Cesit um debate de um curso específico de 

especialização sobre relações... Política, mundo do trabalho e relações do trabalho, porque é uma 

das poucas experiências que eu conheço. Na verdade, nas universidades a gente vai para aprender, 

ou ser representante do empresário, ou a virar um empresário. A universidade tende a nos ensinar 

isso, não é? A grande maioria dos cursos. 

Agora, nós travamos aqui um grande debate, durante o debate do orçamento, que é 

exatamente uma das demandas de vocês que surgiu essa audiência de hoje requerida pelo deputado 

Carlão. E vocês aqui apresentaram um raio x, uma constatação com todos os ajustes que vocês 

fizeram e em que pé encontram-se as universidades estaduais.  

E eu acho que falou você falarem do principal, porque na verdade vocês tem uma pauta que 

vocês vieram nessa Comissão, que a pauta é, na verdade, o acréscimo na arrecadação do ICMS, a 

arrecadação total, e não da maneira como terminou no texto do orçamento estadual, que, aliás, o 

Mauro Bragato, nós brigamos juntos aqui para ver se ampliava, se mudava para 10% e se ficava o 

texto que vocês haviam dialogado com o sindicato, com o Chico e com toda a turma.  

Infelizmente acabou não passando dessa maneira. E toda vez que cai a arrecadação, caiu a 

arrecadação, mas os custos da universidade continuou o mesmo, o gasto real, o gasto nominal, 

continuou o mesmo, não reduziu, a não ser no caso da USP, que teve que fazer aí uma demissão 

voluntário, mas quando você faz demissão voluntário você gasta com bônus, com um pacote, para 

que as pessoas façam adesão. E eu conheço bem isso porque a gente debate isso muito no nosso 

mundo lá no ABC com as montadoras, tal. 

Então, eu acho que vocês precisam deixar claro isso nesta Comissão, porque tem uma base 

aliada do governo e o presidente, ele sofre pressão nossa da oposição e sofre pressão também da 

base do governo que, olha, segura lá porque a vida funciona assim. E tem sido um presidente muito 

equilibrado neste debate. Então, eu acho que era importante vocês deixarem claro para a base aliada 

do governo, talvez vocês vão ter que fazer uma missão de gabinete em gabinete, inclusive, para 

poder mostrar isso. Porque o sindicato já fez uma tarefa deles representando vocês. Agora, o 

sindicato, ele tem uma certa restrição do mundo dos patrões, tem restrição aos sindicatos. Eles não 

têm restrição ao sindicato patronal, mas ao sindicato de trabalhadores eles têm. Então, eu acho que 
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caberia a vocês cumprirem uma missão de visitar, inclusive, fazendo uma apresentação 

sistematizada para os deputados da base aliada, que nessa Casa são 76 deputados contra 18.  

Então, essa é uma das coisas que eu acho que é importante vocês apresentarem no debate. 

Eu acho que isso ajuda, talvez, a formular uma melhor proposta para ver como é que o governo faz, 

seja de verba de suplementação, para socorrer de imediato, mas também tem que pensar o futuro. 

Como é que garante o futuro? Porque quando você olha o Estado, a máquina pública, você tem que 

pensar algumas coisas que teria que funcionar como uma espécie de fundo garantidor para um 

momento de crise. Numa economia de mercado as crises, as crises são cíclicas, vai bem por um 

período, de repente vem a crise, aí os serviços públicos são afetados. 

E só para encerrar, presidente, a outra questão, desde já parabenizando a USP, mas ainda 

não me contempla, mas é a questão... A Unesp já faz um pouco mais, eu não sei a Unicamp, a 

questão do ingresso dos alunos direto do Enem nas três universidades públicas do estado de São 

Paulo, que era uma coisa muito difícil. Eu sei que a USP abriu esse ano acho que até 30%, mas 

muito direcionado para as vagas mais na área de ciências sociais, e talvez naquelas vagas mais de 

ponta, não sei se dá para atender a demanda ou não, mas fica muito restrito. Parece-me que na 

Unesp é um trabalho mais aperfeiçoado nisso e a Unicamp eu não conheço. 

Então, eu acho que é difícil os alunos passarem na Fuvest, porque aquilo é uma fonte de 

arrecadar dinheiro, que me parece que é uma empresa privada, que toca com cinco, seis pessoas e 

faz muito dinheiro com 140, 150 mil alunos, 200 mil alunos inscritos por ano, e nós temos um 

Enem com sete milhões, oito milhões de alunos por ano, que é um exemplo para mim de um 

programa republicano que tem que ser definitivo, que é a maneira mais direta de ingresso na 

universidade. Então, gostaria de saber se é possível construir, de maneira progressiva, que a gente 

caminhe para esta coisa do ingresso dos alunos oriundos do Enem. 

E só com relação ao teto, por minha origem sindicalista, normalmente... Eu sei que eu vi 

aqui os professores, estava olhando o jornal aqui, o suplemento que vocês trouxeram e fazer desde 

já uma crítica, que eu vi que só tem foto de homens e professores no jornal, não apareceu foto das 

mulheres, mas a questão do teto, como a minha origem, eu sou do Sindicato dos Metalúrgicos do 

ABC, nós sempre tivemos um princípio de defender, no mínimo, a proteção do salário. Isso é uma 

coisa para nós que é extremamente importante. E que o salário nunca seja precarizado.  

Eu acho que tem um momento difícil, o debate colocado neste momento, que não é fácil 

para vocês enfrentarem, que é dentro de um momento... Inclusive, o teto que a professora 

apresentou ali, os 30.471, é uma proposta do Sindalesp aqui, de que seja reajustado todo mundo, 

como é o Poder Judiciário, que são os únicos servidores públicos que você desce desde a escala 

federal até os estados. Então, é um momento que não é fácil de debater isso diante da conjuntura 
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econômica e política que nós estamos vivendo, então, tudo o que vocês discutem parece que é um 

absurdo um professor ganhar 30 mil reais como teto de salário, não é? Então, num país com 49 

milhões de trabalhadores, com carteira assinada, onde mais ou menos aí, cinco, seis milhões de 

trabalhadores ganham acima de três salários mínimos, o resto é até dois salários mínimos, não é 

fácil fazer esse debate, não é fácil. Mas eu, por princípio, eu sempre defendo que o salário tem que 

ser protegido, até para que a gente possa construir as melhores condições, mas é um momento 

delicado diante da conjuntura política e econômica que nós estamos vivendo. 

 

O SR. PRESIDENTE MAURO BRAGATO – PSDB – Ok. Deputado João Paulo, quer 

usar a palavra? 

 

O SR. JOÃO PAULO RILLO – PT – Bom, senhor presidente, eu acabei saindo por conta 

de uma emergência, que vai ter uma audiência pública agora sobre a reorganização da rede estadual 

pública e é um tema que está muito polêmico, eu tive que conversar com uns estudantes ali. Eu não 

sei qual foi a intervenção dos meus colegas, mas eu acredito que parte do que eu ia falar o Barba, o 

deputado Barba acabou colocando.  

Primeiro, parabenizar aí o reitor da USP pelas mudanças realizadas. Eu estou no segundo 

mandato, passei quatro anos aqui, foram quatro anos de muita tensão com o antigo reitor da 

universidade. E se foi possível você aliar... A universidade cortar despesas sem interferir na 

qualidade, significa que no mínimo, no mínimo, era uma gestão um pouco atrapalhada do antigo 

reitor, da antiga equipe que dirigia a universidade.        

Bom, a outra questão, não sei se o Barba... Se o Barba já tocou, eu peço desculpa, mas é que  

teve um pedido, aqui do Conselho de Reitores da Universidade Paulista que veio para essa 

Comissão. E vocês falaram de maneira implícita, mas eu acho que teriam que ser diretos. O que 

cabe a essa Comissão, a essa Casa Legislativa? Qual é a nossa... Qual é a tarefa que nós, que 

concordamos com a valorização das universidades, com o aumento de recurso, com a não queda de 

repasse, o que nós temos que fazer aqui, qual que é a nossa tarefa, daqueles que acreditam na 

autonomia das universidades em relação ao orçamento, o que é que nós podemos fazer aqui, qual é 

a nossa luta, de maneira muito direta, qual é o pedido para essa Comissão. 

Essa era a minha... E a outra é em relação aos salários, em que pese aqui as pertinentes 

colocações do deputado Barba em relação a grande maioria dos trabalhadores, eu sou um defensor 

da quebra do teto, ou seja, de mudar a referência de teto para as universidades, porque senão você 

perde pesquisador, você perde inteligência, e isso não tem o menor cabimento. Um Estado como o 

estado de São Paulo, que tem uma responsabilidade especial no Brasil com a pesquisa, com o 
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avanço da tecnologia, com a agregação de valores com a pesquisa não só acadêmica, mas 

especialmente a aplicada. É de encher os olhos quando a Unicamp apresenta ali o fomento das 

empresas, o benefício que isso gerou, então, é inconcebível que a gente não faça, não encare esse 

debate.  

E tomar cuidado, que nós temos um governador franciscano e ele pode querer abaixar o 

salário nesse período de crise, porque a gente vive aqui muito da imagem das coisas, do marketing, 

então é um perigo – não é, deputado... O senhor não precisa concordar não, deputado Bragato 

(risos) – a redução dos salários. Então, é orar e vigiar, é mais do que a gente quebrar referência ou 

ter um aumento que... Ele poderia resolver de algumas maneiras, não é? Uma delas, simples, era 

permitindo o aumento salarial, para poder dar equidade aí à defasagens salariais a trabalhadores e a 

servidores, não só das universidades, mas outros segmentos também, que reclamam o mesmo 

direito. 

Mas dizer que tem a minha compreensão, o meu apoio e solidariedade nessa luta. Não 

entendam isso como privilégio, eu acho que o que as universidades já ofereceram à comunidade é 

mais do que justo e equilibrado que a gente discuta isso. Era isso. 

 

O SR. PRESIDENTE MAURO BRAGATO – PSDB – Ok. 

 

O SR. TEONILIO BARBA – PT – Pela ordem, senhor presidente. Só para... É que o João 

Paulo Rillo, ele não pegou toda a minha fala, eu disse aqui o seguinte, que eu, como sindicalista, eu 

sou defensor de que o salário dos trabalhadores seja protegido. Protegido significa ter teto. Eu 

briguei muito, há 30 anos brigando lá contra as montadoras, porque todo o reajuste de salário eles 

queriam aplicar até um teto e depois, para outros, não queriam. Então, eu só disse da dificuldade 

aqui do momento que nós estamos vivendo, que para a sociedade parece um absurdo, mas não é a 

minha compreensão.  

 

O SR. PRESIDENTE MAURO BRAGATO – PSDB – Bom, encerrando a fala dos 

senhores deputados, eu vou passar então a palavra para os senhores e para a senhora, já 

respondendo as questões e as considerações finais. 

Então, professor, reitor da USP, está com a palavra. 

 

O SR. MARCO ANTONIO ZAGO – USP – Bom, em primeiro lugar, eu queria agradecer 

as considerações dos senhores deputados e as perguntas, que são todas elas muito pertinentes. 

Provavelmente não será possível responder com todos os detalhes, mas o que eu gostaria de 
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imediatamente dizer é que as universidades estão à disposição, é um prazer recebê-los lá para, com 

toda a calma possível, podermos discutir qualquer aspecto que queiram discutir da vida da 

universidade. Mais do que um direito dos deputados, é uma honra para a universidade recebê-los, a 

qualquer momento, ok? 

Começando. Há uma questão que aparece tanto na fala do deputado Giriboni, como do 

deputado Barba, com muita clareza, e novamente no deputado Rillo, ou seja, o que é que se espera 

com relação... Desta Comissão com relação aos repasses do ICMS para as três universidades. Veja 

bem, eu concordo com o que foi dito aqui de que há muitas demandas com relação aos recursos do 

ICMS e que são todas elas muito legítimas para a educação, para a saúde, e assim por diante. 

Portanto, eu nunca me aventurei a ser o primeiro a dizer: “olha, quando tivermos dificuldade na 

universidade, a primeira coisa que nós vamos fazer, vamos pedir mais recurso”. Não, vamos pôr a 

casa em ordem, esta é a primeira coisa. Depois nós vemos qual é resíduo.  

No entanto, no entanto, há um pleito que já foi trazido mais de uma vez aqui, e que não é um 

pleito pura e simplesmente para o aumento dos repasses de ICMS, mas são questões acumuladas ao 

longo dos anos. Eu vou apontar duas, eu não sei se eu me recordo de todas, mas elas estão 

registradas com muita clareza no ofício que eu assinei como presidente do Cruesp este ano e que o 

professor Julio assinou o ano passado, como presidente do Cruesp, e que provavelmente o professor 

Tadeu vai assinar no próximo ano.  

Primeiro, quando houve, logo depois do estabelecimento das cotas para a universidade e o 

decreto de autonomia das universidades, em seguida houve um aumento da percentagem do ICMS. 

Este aumento inicialmente foi descrito como um aumento de 1% para o Programa Estadual de 

Habitação. Isto foi transformado em lei, que foi entendida que era inconstitucional, porque não pode 

haver vinculação de receitas, a não ser para a saúde e educação. Portanto, isso deixou de ter valor, 

passou a ser aplicada, então, a nova cota e distribuída, e inclusive nas parcelas de municípios e etc., 

mas as universidades continuam excluídas deste percentual, isto é, os repasses das universidades 

não estão calculados sobre a arrecadação de ICMS, mas excluído 1% do total. Então, esta é uma 

questão.        

A outra questão é que, em diferentes momentos, as três universidades fizeram expansões. 

Essas expansões era claro que precisariam de algum apoio orçamentário. Então, há promessas, dos 

mais diferentes formatos, mas no caso da USP, ela foi feita, essa promessa foi feita dentro do 

Conselho Universitário pelo então, secretário adjunto de Ciência e Tecnologia. Ele foi ao Conselho 

Universitário e garantiu que a incorporação de Lorena levaria a um aumento de tantos por cento, eu 

não me lembro do valor, 0,07%, as pessoas sabe aqui o número exatamente. Isto nunca se 

concretizou. 
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A mesma coisa ocorreu com a expansão para Lorena... Limeira, Limeira – Lorena somos 

nós – e tem outro pleito da Unesp. Então, há pleitos que, de alguma forma, se transformaram em 

promessa por antigos governos do Estado, mas são promessas de governo, e que não foram 

atendidas. Então, é isto que todo o ano faz parte deste ofício, e é este o pleito que chegou aqui. E 

chegará de novo. Então, uma análise disto, nós entenderíamos, mas a busca dos fundamentos disso, 

se isso de fato foi atendido ou não, porque é que não foi, eu entendo que é uma coisa possível.  

Agora, há outras questões a serem analisadas. Uma delas, que eu acho que é muito 

importante, que foi levantada pelo deputado Giriboni, seria se há alternativas de busca de recursos. 

Ora, as três universidades buscam recurso fora. Mas esses recursos, de um modo geral, não são 

suficientes, ou às vezes não podem ser usados, por exemplo, em pagamento de pessoal, que é a 

questão crítica nossa.  

Por outro lado, as universidades investem em questões que são importantes para a vida 

social do Estado, mas não seriam estritamente responsabilidade da função universitária. Por 

exemplo, nós, na Universidade de São Paulo e as outras duas têm, temos um programa de apoio à 

permanência estudantil, nós investimos por ano 150 milhões de reais. Por exemplo, todos os nossos 

estudantes comem nos restaurantes, ou é subsidiado, ou aqueles que não podem nem pagar R$ 1,90, 

é gratuito.  

Ora, a universidade investe nisto. E a importância deste investimento vai se tornar cada vez 

maior à medida que a inclusão social vai aumentando, uma vez que nós estamos procurando abrir as 

portas da universidade e trazermos pessoas, estudantes de famílias, e eu tenho os dados que eu 

poderia mostrar que de fato está ocorrendo. Quer dizer, a média salarial dos pais das famílias dos 

estudantes que estão entrando na USP está se deslocando para a média salarial mais baixa, significa 

que nós estamos fazendo a inclusão, mas significa que eles vão ter mais dificuldade para estudar, 

para se manter, e a universidade está fazendo isso. 

Agora, esta é uma função social do Estado. De alguma forma, e independentemente da 

própria universidade, o Estado deveria se organizar para isso. Isso não é possível fazer de um ano 

para o outro, mas são programas que nós esperaríamos que fossem feitos.  

E daí vem a pergunta crucial, mas que não cabe, uma vez que nós estamos falando de uma 

Constituição que diz que o ensino público é gratuito. Eu sei que há muitas pessoas que se 

incomodam com o fato, como o senhor disse, de ver um estudante que encosta o seu carro de último 

ano na universidade e estuda gratuitamente, enquanto o outro, de uma família mais pobre, e às 

vezes muito mais pobre, precisa receber até um auxílio da universidade, senão ele não consegue 

estudar. E nós vemos, quando, por exemplo, há greve, que se fecham os restaurantes universitários, 

nós temos que tomar medidas de emergência, porque há estudantes que passam fome.  
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Agora, esta não é uma questão para a universidade discutir. A questão da justiça social, no 

que diz respeito a recebimento da educação e que por mais iniciativas que nós tomamos ainda 

continua privilegiando aqueles que vêm das classes mais abastadas, isto é algo que não compete à 

universidade discutir, compete à sociedade, compete, quem sabe, a Assembleia, aos deputados, não 

é? A sociedade é que tem que discutir isso. 

Eu já fiz uma vez uma proposta provocadora. Claro que eu disse que a questão do 

pagamento estava fora de discussão, o reitor da USP não vai discutir isso porque é um preceito 

constitucional. Ponto. Agora, não vejo mal nenhum, não sei se veem, que os estudantes, e aqui não 

depende de classe social, aqueles estudantes que receberam o ensino público, depois, de alguma 

forma, deem um retorno à universidade.  

 

O SR. – Ao Estado. 

 

O SR. MARCO ANTONIO ZAGO – USP – Ao Estado, desculpem, deem um retorno à 

sociedade, à sociedade, prestando serviços, os mais variáveis, de interesse do Estado. Por exemplo, 

nós não temos uma enorme falta de médicos e de engenheiros e de outros? Então, quer dizer, esses 

estudantes, formados com o recurso do Estado, poderiam perfeitamente, em algum momento, nos 

seus primeiros anos de vida, dedicar um ano, dois, a serviço de interesse do Estado. Então, há 

coisas... Agora, o pagamento como fonte de recurso para a vida da universidade, eu acho muito 

difícil neste momento pensarmos nisso, está certo?  

Quanto ao ingresso pelo Enem, deputado Barba, veja, a Universidade de São Paulo sempre 

hesitou muito com relação a isso, porque não vem aqui ao caso discutir, mas a Universidade de São 

Paulo não muda fácil, também, as suas opiniões, porque é um transatlântico, não é? São 115 mil 

pessoas, e não é fácil. Mas, este ano, principalmente por intervenção do nosso pró-reitor de 

graduação, que trabalhou dia e noite com cada um dos grupos, com cada uma das escolas, etc., 

conseguimos, finalmente, aprovar no Conselho Universitário que uma parcela das nossas vagas vão 

ser decididas através do Enem e não mais através da Fuvest. 

Nós tivemos que dar liberdade para cada unidade aderir ou não e que percentagem de vagas 

elas fariam a adesão, mas nós temos, por exemplo, vagas da Faculdade de Medicina de Ribeirão 

Preto que estão no Enem. O Direito, a Faculdade de Direito São Francisco. Quer dizer, temos vagas 

sim, que se possa dizer de qualidade, que estão incluídas no Enem. E eu estou convicto que no 

próximo ano essa percentagem aumentará. Por quê? Porque é bom para a Universidade de São 

Paulo. Não é só porque dá acesso a aqueles estudantes que têm dificuldade de passar na Fuvest, mas 

nós vamos ter agora, estender a nossa rede pelo Brasil inteiro, não só no estado de São Paulo. Quer 
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dizer, estudantes do Pará, do Amazonas, que dificilmente viriam aqui fazer a Fuvest, podem se 

candidatar a uma vaga na Universidade de São Paulo, não é?  

E além disso, tem um componente importante, é que é um outro método de seleção. E 

ninguém pode garantir... A Fuvest é um bom exame para escolha, não tem dúvida nenhuma, mas 

não é o único, existem outras formas, existem outras abordagem. Então, nós vamos nos beneficiar 

de duas abordagens diferentes. 

Eu não sei se eu esgotei... Eu acho que essas eram as questões mais críticas. E dizer o 

seguinte, deputado Barba, somos nós que estamos tendo a precarização do nosso salário, os mais 

antigos, porque, exatamente, não é de agora  que o salário de referência, o subsídio do governador, 

não é atualizado de acordo com a inflação, a perda do valor do dinheiro e, portanto, nós, que 

estamos no teto, eu, por exemplo, claro, eu ano ganho nada adicionalmente para ser reitor, não é? 

Eu ganho muita crítica, só isso. Muito obrigado. 

 

O SR. PRESIDENTE MAURO BRAGATO – PSDB – Ok. Muito obrigado.  

 

O SR. TEONILIO BARBA – PT – Coitado, não tem nem a correção da inflação, hein? 

 

O SR. PRESIDENTE MAURO BRAGATO – PSDB – Vamos... Eu quero registrar a 

presença do deputado Ricardo Madalena, entre nós, e passar a palavra para a Dra. Teresa, para as 

suas considerações finais e responder a eventuais indagações. 

 

A SRA. TERESA DIB ZAMBON ATVARS – Bom, começar pelas coisas simples, e indo 

para as coisas mais complexas.  

Primeiro, não há solução simples para problemas complexos. Adotar ou não adotar o Enem 

não é... Pode ser uma solução simples, mas o problema não é este. O problema não é adotar uma 

outra forma de fazer vestibular. O problema é fazer vestibular com inclusão social. Esta é a questão 

de fundo. O Enem, na medida em que ele é mais competitivo e mais abrangente, ele passa a ter, as 

pessoas sendo aprovadas, aquelas na escola privada, só que agora é uma lista única nacional, não é 

uma lista da USP, uma lista da Unesp, uma lista da Unicamp, uma lista da UFRJ, é nacional.  

Então, não vamos entender soluções simples para problemas complexos. O nosso problema, 

que nós estamos na Unicamp abordando, e abordando, tentando encontrar as melhores soluções, é 

incluir camadas sociais dentro da universidade, mas incluir sem abrir a porta da saída pela evasão. 

Então, vamos... Eu acho que esse é um debate muito importante, deputado, eu acho que valeria a 

pena a gente travar isso num momento... Não nesse momento, mas não vamos considerar que o 
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Enem é a solução para a inclusão de alunos de baixa renda em universidades públicas, não é. Então, 

esse é um problema simples, como eu falei, eu vou do simples para o complexo. 

A questão do ICMS é muito mais complicada também, porque não é um problema só de ter 

um porcentual do ICMS, é ter um porcentual do ICMS como fonte estável de financiamento e não 

temos. As modificações que já ocorreram esse ano na forma de cobrança do ICMS já estão 

produzindo um impacto na queda de arrecadação do Estado, que, por consequência, leva a uma 

queda do orçamento das universidades. Portanto, o ICMS, e há discussões no Congresso sobre 

mudanças, se vai cobrar o ICMS na origem, se vai cobrar na fonte, se vai cobrar aonde e etc., tudo 

isso impacta o orçamento do Estado e impacta o orçamento das universidades por decorrência. 

Pleito específico das universidades, eu acho que são simples os dois pleitos específicos das 

universidades para essa Comissão. O primeiro é repassar o ICMS na base adequada, isto é, sem 

excluir o 1% da dotação, da dotação que é excluída, é excluído para o cálculo do ICMS aquilo que é 

aplicado na habitação. Então, pleito número um, já feito pelo professor Tadeu quando foi presidente 

do Cruesp, feito pelo presidente da Cruesp, reitor da Unesp, feito agora pelo reitor da USP, e será 

feito, sem dúvida nenhuma, pelo professor Tadeu o ano que vem. 

Segundo pleito, que eu acho que aí é específico desta Casa, o Brasil é um dos poucos países 

do mundo em que se você quiser fazer uma doação para a universidade você paga imposto sobre 

ela. Nos Estados Unidos, há aqueles fundos dos egressos onde o doador abate do seu Imposto de 

Renda a doação feita. Nós temos muitos egressos dos nossos cursos que teriam o maior prazer em 

fazer doações substantivas para as universidades nas quais estudaram, públicas, públicas, públicas, 

se pudessem ter o abatimento do Imposto de Renda. 

Terceiro... 

 

O SR. – (Fora do microfone). Professora, não é só o abatimento do Imposto de Renda, é que 

paga imposto, e é o imposto estadual, é o antigo “transferência entre vivos”. 

 

A SRA. TERESA DIB ZAMBON ATVARS – Então, veja, está aí um bom problema para 

esta Casa trabalhar, que nos ajudaria muito em fontes alternativas de recursos.  

Terceiro pleito, em particular da Unicamp, é o recurso que foi comprometido com a 

expansão do campus de Limeira, que é um pequeno aumento, realmente um aumento muito 

pequeno, e que é dinheiro com carta marcada, quer dizer, é dinheiro que vai para a expansão de 

vaga de graduação em um curso de qualidade, em um campus novo. 

    A visita aos gabinetes da base aliada. Bom, é uma coisa que fazemos, não só da base 

aliada, nós não temos comprometimento político-partidário, nós visitamos e conversamos com 
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todos os deputados e sempre somos muito bem recebidos e queremos continuar porque, como eu 

disse, essa é uma forma também da universidade pública dialogar com representantes eleitos da 

sociedade paulista. 

Então, eu acho que esses são os nossos argumentos, não é? Muito resumidamente, dizendo o 

seguinte: estamos sempre abertos ao diálogo e queremos continuar dialogando com os 

representantes da sociedade. 

 

O SR. PRESIDENTE MAURO BRAGATO – PSDB – Professor Durigan, com a palavra.  

 

O SR. JULIO CEZAR DURIGAN – Eu vou começar... Eu acho que deve estar falando. 

Alô. Eu vou começar talvez aí do final para o começo e vou procurar, como o deputado Rillo 

colocou muito bem, o que é que nós queremos objetivamente.  

A sugestão, deputado, é que as universidades poderiam... Eu tenho aqui rascunhada até uma 

minuta de sugestão. A Constituição do estado de São Paulo, no artigo 254, que trata da autonomia, 

no inciso III, com a redação o seguinte: “baixar normas relativas à política salarial de seu pessoal 

docente – tudo isso baseado na autonomia – técnico e administrativo, fixando padrões de 

vencimento, observando os recursos disponíveis, o grau de responsabilidade e a complexidade dos 

cargos componentes de cada carreira articulada aos diferentes níveis de sistemas da política 

nacional de educação, preservando a unidade do sistema nacional do ensino superior”. Baseando 

que a universidade tem autonomia, tem o percentual no qual ela vai ter que fazer uso deste 

percentual sem impacto para o Estado. Então, é uma forma de nós buscarmos, sem impacto para o 

Estado, a isonomia que nós precisamos ter nesse assunto, com as federais, sobretudo. 

Com relação ao ICMS, eu acho que a professora Teresa e o professor Zago colocaram bem 

quais são os nossos... Evidentemente que numa época de crise como essa, o que se propõe talvez 

inicialmente, independentemente das demandas de cada uma especificamente, seria considerar o 

ICMS como um todo neste cálculo. Talvez isso pudesse ser feito assim, paulatinamente, no ano de 

crise, fazer este cálculo considerando todo o ICMS, inclusive o que se destina hoje à habitação. 

Depois, numa situação melhor, podemos pensar nessas demandas que, inclusive, chegaram a ser 

feitas na forma de propostas até 10% do ICMS. 

Eu gostaria de na sequência, também, fazer uma colocação que talvez seja aí, contemple o 

que o deputado Barba e o deputado Rillo também colocaram, e o deputado Giriboni. As 

universidades já buscam outras fontes de pesquisa. Hoje as universidades não conseguem financiar 

projeto de pesquisa dos seus docentes. Eles têm competência, e é necessário que o tenha, para 

buscar os recursos fora em órgãos de fomento, em instituições privadas, para a realização de 
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projetos conjuntos que sejam interessantes para as empresas, para a universidade, para o país. As 

universidades mudaram muito essa concepção de que professor que fazia isso estava vendido, não, 

isso está mudando bastante, sobretudo nas áreas tecnológicas. O professor que tem um bom 

relacionamento com empresas, que faz projeto com empresas, ele ajuda o país, ele ensina o novo, 

ele ajuda os alunos a buscarem os estágios e serem contratados nas empresas para seus futuros 

profissionais, isso felizmente está ganhando uma nova cara, até porque, nós temos exemplos vários 

aí, o mais novo que eu visitei, e que é fantástico, é o da Coreia do Sul.  

Com certeza nós temos que buscar, e o professor Zago colocou bem, nós temos aí um 

gargalo do ensino médio para o ensino superior. Eu vejo claramente que a solução para isso está no 

ensino à distância. O ensino à distância com qualidade, com muita qualidade, pode ser feito pelas 

três universidades públicas. Nós não podemos cometer o erro que já cometemos antes, em que o 

ensino à distância não foi abraçado pelas universidades públicas por questões financeiras, por 

questões logísticas, e etc., etc., e ficou meio descontrolado o oferecimento do ensino à distância que 

não é de muito boa qualidade para o país.  

As universidades, pelo menos em São Paulo, deverão assumir, com o apoio do Legislativo e 

do Executivo, um ensino público de qualidade, porque este sim vai proporcionar que o aluno lá da 

Baixada, ou lá do Presidente Prudente, possa fazer o curso de engenharia que ele gostaria de fazer 

com a qualidade das nossas universidades, com a possibilidade de que não se perca em termos de 

qualidade. 

Eu vejo o ensino à distância como uma política de Estado, necessária para o Estado, 

necessária para o país. Nós não teremos condições de colocarmos nas universidades públicas o total 

de jovens que deveriam e que demandam esta possibilidade. Então, eu vejo um trabalho conjunto do 

Legislativo, do Executivo, junto com as três universidades públicas que têm condições de fazer. 

Nós já vimos isso em vários países também, inclusive semelhantes ao nosso, como no México, e 

dos mais desenvolvidos, na Inglaterra, cursos muito bons, de qualidade igual o superior aos 

presenciais, que podem ser feitos à distância, e em várias áreas. É lógico que não em todas, mas em 

várias áreas isso é muito possível, fazendo uma inclusão fantástica de jovens.  

O Enem, sempre é uma boa pergunta, um dos problemas do Enem, que nós vivenciamos ao 

longo do tempo, é o seguinte, eu sou vice-presidente da Abruem, é Associação Brasileira de 

Universidades Estaduais e Municipais, já existe uma demanda por parte da Abruem no sentido de 

que as universidades públicas estaduais e municipais prestam um serviço muito grande para o Brasil 

todo, inclusive fora dos estados respectivos, e não têm contrapartida com relação a isso. Já há um 

demanda com relação a isso. Então, cria-se um contraponto e uma discussão muito forte se devemos 

abraçar integralmente o Enem. É ótimo, é republicano, como bem colocou o deputado Barba, mas 
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pode ser um problema. Pode ser um problema, porque nós não temos contrapartida, e o recurso é do 

Estado com relação a isso.  

Há uma discussão enorme lá da Abruem com uma frente de deputados que apoiam a 

Abruem lá junto ao governo federal e que não tem sido atendida neste aspecto. A USP, a Unicamp e 

a Unesp, eu vou citar as nossas três, elas atendem não só alunos do estado de São Paulo, nós temos 

na pós-graduação alunos do Brasil inteiro que buscam a universidade de qualidade. E, 

evidentemente, na universidade, como nós trabalhamos com o mérito, esses alunos são recebidos, 

fazem as suas teses, estudam na graduação, na pós-graduação, enfim. E nós não temos nas nossas 

contas um recurso para o custeio das universidades vindo de fontes federais. Então, o Enem com 

certeza é um bom programa, ele é democrático, mas ele tem um fundo que precisa ser considerado 

na análise.  

Eu não quero me estender muito mais, esses são assuntos que nós poderíamos ficar 

conversando aqui até amanhã, mas, objetivamente, eu gostaria de terminar a minha fala fazendo um 

apelo aos deputados. Este problema existe no Legislativo, existe no Executivo sobreduto, no 

Judiciário não, mas com relação ao teto. Essa... Eu estou na universidade há 40 anos. Se eu tiver que 

implantar a decisão agora e se continuar como está eu vou ter que implantar na minha universidade 

o teto baseado na decisão do STF, vai ser a pior notícia que eu vou colocar para as universidades 

nos últimos 30 anos. Nós já sentimos isso. Nós já sentimos nos emails, nas cartas que recebemos, 

realmente é algo que nos preocupa muito. É isso. 

 

O SR. PRESIDENTE MAURO BRAGATO – PSDB – Bom, finalizando, em nome da 

Comissão, nós gostaríamos de agradecer a presença da professora, representando a Unicamp, a 

professora Teresa, Dra. Teresa, o professor Zago e também o professor Julio Durigan pela presença 

aqui na nossa Comissão.  

Dizer que, seguramente, a maioria dos deputados pensa da importância da universidade no 

desenvolvimento do estado de São Paulo, isso é 90%, para não dizer que é quase na totalidade. 

Também nós temos consciência das dificuldades e acredito que está presente não só no nosso 

estado, mas no país, mas nós estamos aqui abertos para colaborar e para ajudar.  

No debate passado, que nós tivemos no ano passado, no orçamento nós debatemos muito 

aqui sobre a questão daquilo que se chama o “cheio”, os 9,57 cheio, que poderia muito bem, a meu 

ver, com um certo esforço, resolver esse problema. E eu acredito que o outro desafio é a questão do 

teto. Nós temos que buscar uma saída para tudo isso. E para isso nós temos que amadurecer.  

Os senhores já estiveram aqui na Comissão de Ciência e Tecnologia, eu participei, agora na 

Comissão de Finanças, e nós temos que trabalhar bastante a Assembleia Legislativa e, claro, o 
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Executivo, justamente para a gente superar estas dificuldades. Problemas nós vamos ter sempre, e o 

exemplo que o professor Zago colocou sobre a USP foi um passo adiante, um passo a frente. Nós 

vimos que foi um avanço bastante grande, saímos das páginas dos jornais, notícias negativas, e 

passamos para notícias positivas.  

A gente tem que pensar muito nisso, porque as públicas do estado de São Paulo têm muito, a 

meu ver, têm os seus adversários, e muitos. E eu penso que, na medida em que a gente trabalhar e 

na medida em que as universidades estiverem presentes aqui dentro da Assembleia, nós vamos 

avançar. Estamos da nossa parte e da parte dos colegas à disposição. 

E muito obrigado porque foram excelentes as intervenções que foram realizadas aqui, foram 

excelentes e contribui muito para o debate do que vem a ser a universidade pública no estado de São 

Paulo. Muito obrigado. (Palmas.)       

  

 

*      *      * 


