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CPI – GESTÃO DAS UNIVERSIDADES PÚBLICAS 

24.04.2019 

 

A SRA. PRESIDENTE - LECI BRANDÃO - PCdoB - Havendo número 

regimental, declaro aberta a reunião especial de eleição do presidente do vice-presidente 

da Comissão Parlamentar de Inquérito, constituída com a finalidade de investigar 

irregularidades na gestão das universidades públicas do Estado, em especial quanto à 

utilização do repasse de verbas públicas. 

 

A SRA. ISA PENNA - PSOL - Pela ordem. 

 

A SRA. PRESIDENTE - LECI BRANDÃO - PCdoB - Pela ordem, a 

deputada Isa Penna. 

 

A SRA. ISA PENNA - PSOL - A gente do PSOL queria apresentar uma 

questão que precede, na nossa opinião, porque no requerimento apresentado pelo 

deputado Wellington Mourão, o objeto, há um problema – Moura, Wellington Moura. 

 

O SR. DANIEL JOSÉ - NOVO - É a força do hábito. 

 

A SRA. ISA PENNA - PSOL - Há uma questão, um problema, um vício de 

origem, porque o objeto da justificativa se trata, de acordo com o deputado, do repasse 

de verbas públicas e do uso de verbas públicas. Contudo, publicamente, diversos 

membros da CPI mencionaram sobre a investigação de um suposto aparelhamento 

ideológico das universidades. Então acho que há, e no meu entendimento é preciso que 

se debata, é preciso que se esclareça. Eu gostaria de pedir um esclarecimento aqui ao 

proponente de exatamente qual é a finalidade desta CPI.  

Eu aproveito para disponibilizar para quem queira ver da imprensa, dos 

estudantes aqui presentes, saudar a presença dos estudantes aqui, para que leiam o que 

está escrito na justificativa que menciona: o repasse de 10% da receita do ICMS, o 

pagamento de salários acima do teto – processo esse que já corre, já está tramitando no 

Ministério Público e no Tribunal de Contas –, e de aposentadorias. E, contudo, nas 
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declarações, tanto do deputado Wellington quanto da deputada Carla, falam na 

investigação do aparelhamento ideológico das universidades. Então, Leci, querida, eu 

queria pedir para que houvesse esse esclarecimento inicial sobre qual o objeto desta 

CPI. 

 

A SRA. PRESIDENTE - LECI BRANDÃO - PCdoB - Antes de qualquer 

coisa, deixe-me registrar a presença dos nobres deputados: deputado Barros Munhoz, 

deputada Carla Morando, deputado Wellington Moura, deputado Daniel José, deputado 

Professor Kenny, deputado Jorge Caruso, esta deputada Leci Brandão, deputada Valeria 

Bolsonaro e também o deputado Paulo Fiorilo, deputada Isa Penna, deputada Erica 

Malunguinho, deputada Monica Seixas. Deputada Isa Penna, a sua manifestação vai ser 

registrada só que isso aí tem que ser encaminhado para o presidente da Casa. Questão de 

ordem, entendeu? 

 

O SR. WELLINGTON MOURA - PRB - Pela ordem, Sra. Presidente. 

 

A SRA. PRESIDENTE - LECI BRANDÃO - PCdoB - Pela ordem, o 

deputado Wellington Moura. 

 

O SR. WELLINGTON MOURA - PRB - Cumprimentar V. Exa. e 

cumprimentar também a todos os deputados, todos que estão aqui presentes, é CPI com 

casa cheia. Eu acho isso importante. Nós estamos aqui vivendo hoje um momento de 

democracia, também um momento em que é importante a gente se justificar, como eu 

me justifiquei para algumas emissoras, que me perguntaram, deputada Isa Penna, apenas 

a mesma pergunta. E o que eu demonstrei foi a mesma justificativa que V. Exa. deu. 

Nós estamos aqui para investigar o que é gasto com o recurso que o Estado oferece 

através do ICMS – que são os 9,57%, que equivalem a praticamente mais de nove 

bilhões de reais.  

A questão da investigação do aparelhamento ideológico que V. Exa. falou não 

está – esse item investigação não está. Aparelhamento ideológico foi uma pergunta que 

o repórter me fez e eu respondi prontamente o que eu penso. Uma coisa é eu pensar, 

outra coisa é debater numa CPI, uma coisa é eu apresentar a minha opinião do que eu 

penso naquele momento – aliás, não só naquele momento, que eu continuo pensando –, 

e outra coisa é o que nós vamos investigar nesta CPI, coisas totalmente diferentes. 
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E respondendo também ao deputado Barros Munhoz, que fez um 

questionamento ontem em Plenário para minha pessoa, e eu também gostaria, que eu 

acho que possa ser a mesma pergunta que eu estou esclarecendo. Nós vamos investigar 

onde está sendo gasto o dinheiro público. Se o dinheiro público está sendo bem 

investido, então não há por que temer, não há por que terem medo, não há por que os 

reitores das universidades, neste momento, temerem uma CPI como esta.  

Eu acho que, nós carregamos uma palavra, que todo mundo carrega aqui, os 

deputados. Quem não deve, não teme. Se eu não devo, para que eu vou temer? Mas eu 

estou vendo, sim, que existem pessoas que estão com medo. E a maior prova foi hoje 

disso, através do que foi apresentado no Tribunal de Justiça – que nem julgou, e vai 

julgar, sim, com justiça. Com justiça para os estudantes, com justiça para os professores 

e com justiça com o estado de São Paulo, para que nós venhamos permanecer com essa 

CPI aberta, sejam 120 dias, sejam 180 dias, mas nós vamos fiscalizar.  

Tem gente que não quer que nós venhamos a fiscalizar as universidades. Por que 

será? Por que está devendo, por que tem coisa por trás? Vamos descobrir nesta CPI, não 

vou me calar, e se os meus pares e os meus companheiros aqui desta Casa me elegerem 

como presidente, nós vamos fazer justiça neste estado de São Paulo. 

 

O SR. PAULO LULA FIORILO - PT - Pela ordem, Sra. Presidente. 

 

A SRA. ISA PENNA - PSOL - Pela ordem, Sra. Presidente. 

 

A SRA. PRESIDENTE - LECI BRANDÃO - PCdoB - Pela ordem, o 

deputado Paulo Fiorilo. 

 

O SR. PAULO LULA FIORILO - PT - Muito obrigado, deputada Leci 

Brandão. Queria também saudar aqui os jovens estudantes que vieram acompanhar esse 

debate, aqueles que são de universidades e que também estão preocupados com essa 

questão. Eu tive a oportunidade de dialogar com o deputado Wellington Moura logo 

após a entrevista, que eu também li da mesma forma que, possivelmente, a deputada Isa, 

o deputado Barros Munhoz, cada um dos outros deputados aqui com afirmações do 

deputado Wellington e da deputada Carla.  

O que trouxe estranheza porque o objeto da CPI não tinha absolutamente nada 

com aquilo que a matéria tratou. E na conversa que tive com o deputado Wellington, ele 



Verba Editorial Ltda.  

5 

 

me disse: “Paulo, eu fui perguntado, dei minha opinião, mas o objeto da CPI é aquele 

que está expressamente registrado no meu requerimento”. A deputada Beth Sahão, que 

não está aqui, diante da afirmação feita pelos jornais, entendeu necessário que se 

questionasse a Justiça. E acho que a Justiça vai se manifestar a partir das referências 

trazidas aqui pelo senhor se for eleito, pelo relator, pelos membros, até para que a gente 

não fuja do escopo. 

Eu tive já a oportunidade de participar de várias CPIs; a gente discute aquilo que 

foi aprovado, a gente não discute aquilo que nós gostaríamos de discutir, mas não foi 

aprovado. Então entendo, deputado Wellington Moura, que esse debate inicial é 

fundamental para esclarecer, e acho que é necessário se colocar luz no debate sobre 

recursos, as transferências feitas, as universidades têm várias carências, nós vamos 

aproveitar também para discutir isso, até para entender o que tá acontecendo com 

relação aos professores, aos espaços dos estudantes, aos campi, e assim por diante. Nós 

temos aqui uma oportunidade, se focarmos no objeto aprovado, de aprofundar essa 

discussão. Então, eu acho que esse é o primeiro ponto. 

E o segundo, que diz respeito à Justiça, eu acho que ele vai se dar de forma justa 

nesse debate que nós vamos fazer aqui. Eu não sou titular desta Comissão, eu sou 

suplente, mas eu quero acompanhar, até porque tenho interesse, sou da área da 

Educação, sou professor e quero acompanhar de perto. Muito obrigado, Sra. Presidente. 

 

A SRA. ISA PENNA - PSOL - Pela ordem. 

 

A SRA. PRESIDENTE - LECI BRANDÃO - PCdoB - Pela ordem, a 

deputada Isa Penna. 

 

A SRA. ISA PENNA - PSOL - Primeira coisa, Moura e Morão, acho que a fala 

traz uma semelhança muito clara de projeto de educação. Se nós temos hoje um vice-

presidente que defende abertamente a militarização do País, você também quando fala 

em aparelhamento ideológico e fala em medo, você também se assemelha assim a esse 

projeto de Educação que está em curso nacionalmente.  

Então, eu não serei intimidada como uma mulher que sou, jovem, estou, sim, do 

lado da juventude, da juventude que tem o direito de lutar, que tem o direito de se 

expressar, e não ser intimidada aqui nesta CPI, porque a Educação neste País – o que 

precisa ser investigado é a precarização, são os três bilhões de reais de cortes que 
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tiveram nos últimos anos nas universidades estaduais. É a condição de acesso de uma 

juventude empobrecida deste Brasil que não tem acesso à Educação e que hoje se fala 

na cobrança de mensalidades nas universidades públicas, hoje se fala em aparelhamento 

ideológico, porque aqui não tem ninguém que é a favor da doutrinação ideológica. Nós 

queremos, sim, que os jovens tenham o direito de sonhar com um futuro de emprego, 

com oportunidades, nós queremos essa universidade. 

E, portanto, eu quero deixar muito claro a posição do PSOL, nós não nos 

enganamos. Esta CPI está acontecendo em um contexto político, em que o projeto de 

Educação está em disputa no Brasil, e nós sabemos em que lado nós estamos. Nós 

estamos do lado da liberdade, da liberdade do pensamento crítico, da possibilidade de a 

juventude sonhar em ter um futuro melhor. E nós sabemos a armadilha que está sendo 

preparada, porque não somos ingênuos. Estamos vendo, seja aqui ou no Congresso 

Nacional, qual é o procedimento que setores como os seus, Sr. Deputado, se utilizam, 

que é apresentar uma CPI cujo objeto não tem absolutamente nada a ver com a 

declaração que o senhor deu, que vai investigar, por meio desta CPI, o aparelhamento 

ideológico das universidades de esquerda que, aliás, diga-se de passagem, têm os seus 

reitores indicados pelo governador do estado de São Paulo, que é do PSDB. Então, se 

vai me falar agora que é um aparelhamento ideológico nas universidades, 

definitivamente esse aparelhamento ideológico não está acontecendo pela esquerda.  

E, em terceiro lugar, deixar muito claro que nós vamos defender, sim, a melhoria 

da Educação. Nós queremos saber, sim, para onde está indo o dinheiro que deveria estar 

sendo gasto com Educação e que está se perdendo nas contas não se sabe de onde, mas 

que está se perdendo com os altos salários. Aqui, no Legislativo, porque não se fala 

disso, não se fala dos supersalários nas casas legislativas no Brasil, no Judiciário. Mas 

vai sim atacar professores que são já precarizados em suas funções. Se há desvio de 

qualquer verba pública, é do interesse de toda a sociedade paulista saber para onde está 

indo. 

 

A SRA. PRESIDENTE - LECI BRANDÃO - PCdoB - Conclua, deputada. 

 

A SRA. ISA PENNA - PSOL - Se esse é o objeto, nós vamos, sim, ajudar, 

inclusive nas investigações, até já requeiro – vamos protocolar aqui um requerimento – 

para chamar aqui o procurador Thiago Pinheiro, salvo engano, que foi quem tratou 

desse processo no Tribunal de Contas do Estado de São Paulo. Senão, se for qualquer 
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coisa além disso, nós estaremos aqui mobilizados e atentos todos os dias, toda reunião 

da CPI, na porta do gabinete de todos os deputados para cobrar responsabilidade com a 

juventude. 

 

O SR. BARROS MUNHOZ - PSB - Pela ordem. 

 

O SR. DANIEL JOSÉ - NOVO - Pela ordem. 

 

A SRA. PRESIDENTE - LECI BRANDÃO - PCdoB - Pela ordem. 

 

O SR. DANIEL JOSÉ - NOVO - Nosso decano, por favor. 

 

O SR. BARROS MUNHOZ - PSB - Primeiro os mais velhos. Tenha a 

bondade. 

 

O SR. DANIEL JOSÉ - NOVO - Olha, eu só queria dizer que a minha 

expectativa sobre esta CPI é que seja uma CPI que debata assuntos técnicos. Como 

disse ontem mesmo no Plenário o nosso decano Barros Munhoz, essa questão do debate 

de direita e esquerda prejudica demais um trabalho que é estritamente técnico, e que 

pode ser feito para que seja um jogo de ganha-ganha para todos. A gente sabe, basta 

comparar algumas universidades como a USP, como a Universidade Nacional 

Autônoma do México – que está na frente do ranking internacional da USP –, que gasta 

50% menos recursos, que ensina três vezes mais alunos e faz muito mais pesquisa de 

ponta do que a nossa Universidade de São Paulo. Já é um indicador do quanto a gente 

pode avançar no ensino superior no estado de São Paulo. 

E eu queria dizer que, de novo, é um assunto técnico, eu espero que a gente se 

aprofunde nos números, e é aquela coisa, contra fatos não tem argumentos. A gente 

entende a realidade, entendendo a realidade dos números a gente sabe, e vai poder 

discutir aqui, o que que dá para melhorar, onde que são os pontos mais importantes para 

que as universidades pesquisem coisas mais relevantes, que tenham maior 

produtividade, que usem formas alternativas de financiamento, que não seja tudo 

dependente do Estado que ela tenha estruturas eficientes e que possam no final de 

contas cumprir o seu papel de instituição de ensino e pesquisa. Era só isso, uma 

expectativa que eu tenho. Agora, por favor. 
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O SR. BARROS MUNHOZ - PSB - Pela ordem. 

 

A SRA. PRESIDENTE - LECI BRANDÃO - PCdoB - Pela ordem, o 

deputado Barros Munhoz. Eu solicitaria aos Srs. Deputados e Deputadas que todas as 

discussões terão um momento oportuno, para que elas aconteçam. A gente precisa fazer 

aqui a eleição, eu preciso cumprir a minha missão. Apenas isso. 

 

O SR. BARROS MUNHOZ - PSB - E cumprirá certamente com o brilhantismo 

habitual com que V. Exa. se porta sempre na condução dos trabalhos das comissões, de 

todas as suas atividades na Assembleia, tanto quanto como a grande intérprete do samba 

brasileiro. Pessoal, eu queria dizer, meu caro amigo e colega, companheiro Wellington 

Moura, que eu fiquei muito feliz. O que eu quis ontem foi deixar muito claro isso, que a 

CPI se limitasse àquilo que ela pode fazer. Porque a autonomia universitária não é uma 

opinião nossa, é uma definição constitucional, está na Constituição Federal, artigo 207: 

“as universidades gozam de autonomia didático-científica”, não é só financeira, é 

didático-científica.  

E a Constituição Estadual diz a mesma coisa, então, eu fico feliz de V. Exa. ter 

feito o que eu pedi ontem: esclarecesse. Vossa Excelência esclareceu, é o que está no 

pedido de CPI, e é o que está no plano de trabalho da CPI. O.k. Então eu faço esse 

comentário. 

Agora eu queria fazer mais um, que reputo importante. As universidades 

paulistas são, como toda instituição, sujeitas a falhas e defeitos, mas elas são um grande 

orgulho de São Paulo. São Paulo é o único Estado da Federação que mantém três 

universidades, aliás, quatro, se nós considerarmos a Fatec também uma faculdade 

pública, certo. É o único Estado do Brasil que garante recursos públicos para a 

manutenção dessas instituições. São Paulo está 200 anos na frente dos demais estados 

brasileiros todos em matéria de ensino universitário. Essa é a grande verdade, e, 

sinceramente, para finalizar, eu fico feliz ao ver um jovem como Daniel, posso dizer da 

Isa também – Paulo, você, se não estivesse tão careca assim, também eu ia me atrever a 

dizer você também, você também, a Erica também. 

 

O SR. PAULO LULA FIORILO - PT - Obrigado, deputado. 
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O SR. BARROS MUNHOZ - PSB - Mas enfim, Caruso, a gente está 

comentando, realmente dá ânimo para a gente – não é, Wellington? –, vendo esse 

pessoal, eu acho válido, nós queremos apurar, nós queremos verificar, agora, com 

responsabilidade. É fácil você dizer: “A Unesp não pagou o décimo terceiro, está 

atrasado”, etc. Mas vamos ver quantos campi da Unesp foram criados nos últimos anos, 

por interesse político. E eu, que era o líder do governo Alckmin, me sinto à vontade 

para dizer que foi enfiado goela abaixo da Unesp, os campi que o governador Alckmin, 

por interesse político, e uma política justa. Não estou dizendo que ele fez coisa errada, 

mas por interesse político. Ele determinou a implantação de vários cursos que oneraram 

a Unesp. 

Então nós precisamos ser justos, porque também falar: “Vamos analisar as 

contas”, eu acho que é uma ofensa ao nosso Tribunal de Contas, eu acho que quem está 

pedindo isso com essa ênfase precisa se explicar. Porque eu vi tanta defesa do Tribunal 

de Contas aqui naquela CPI das OSs, era a coisa mais sagrada do planeta, agora eu vejo 

que não, porque aqui está dito, artigo 33 da Constituição do Estado de São Paulo: “O 

controle externo a cargo da Assembleia Legislativa”, nas universidades “será exercido 

com o auxílio do Tribunal de Contas do Estado, ao qual compete: 1. apreciar as contas 

prestadas anualmente pelo governador do Estado mediante parecer prévio, que deverá 

ser elaborado em 60 dias a contar de seu recebimento; julgar as contas dos 

administradores e demais responsáveis por dinheiros, bens e valores públicos da 

administração direta em autarquia”. 

Então, a primeira solicitação que eu faço, eu vou repetir depois, deputada Leci, é 

quantas contas das universidades foram rejeitadas pelo Tribunal de Contas do Estado de 

São Paulo. Eu acho que deve ter uma 150 mil. Do jeito que pintam, nossa senhora, acho 

que só tem coisa irregular lá, porque nós temos um Tribunal com mais de 800 técnicos, 

auditores, contadores, fiscais, engenheiros, advogados, bacharéis, geólogos, teatrólogos, 

sei lá mais o que, ideólogos, sei lá mais: astrólogos. 

 

(Vozes sobrepostas.) 

 

O SR. BARROS MUNHOZ - PSB - Felizmente, astrólogos não temos, mas 

enfim, então eu quero fazer essa colocação, meu caro Wellington, sinceramente, eu acho 

que nesses termos tudo bem, mas colocando isso. E quero dizer mais o seguinte: é tanta 

bobagem esse negócio de esquerda e direita, quando entrei na gloriosa Faculdade de 
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Direito do Largo São Francisco, em 1963, faz um pouco de tempo, eu sou da turma do 

Aluízio Nunes, do Sérgio Amaral, do Miguel Reale Júnior tem mais um. 

 

O SR. PAULO LULA FIORILO - É melhor parar. 

 

O SR. BARROS MUNHOZ - PSB - Não, tem o quarto, lembrei, o Barros 

Munhoz, são quatro ex-ministros. E sou da turma do Rui Falcão, que foi presidente 

nacional do PT. Então, sabe o que era lá, deputada Leci, tinha 80% de professores de 

direita, tinha alguns de extrema-direita; o Alfredo Buzaid foi professor nosso nessa 

época. Ele foi ministro da ditadura. O Miguel Reale, o pai, foi ministro da ditadura, 

aliás, ele era secretário da Segurança, Caruso, quando nós da São Francisco 

defendíamos a faculdade, com o risco da própria vida, diante das balas da Polícia 

Militar do Estado de São Paulo, na invasão que o Mackenzie pretendia fazer.  

E tem bala lá na altura da gente, tem bala lá. Vão lá ver a estátua do José 

Bonifácio, o moço, que vocês vão ver que tem marca de bala na altura da cabeça da 

gente. Pois bem, eu me lembro do Miguelzinho Reale ligando para o pai dele: “Pai, 

socorre que aqui vai ter uma carnificina”. E apesar dos professores, 70% serem de 

direita, 80% dos alunos eram de esquerda. E agora me parece que 70% dos professores 

são de esquerda e me parece que 70% dos alunos são de direita.  

Então, sabe, isso daí, você não vai tolher ninguém de fazer, a desenvolver o seu 

intelecto, isso é um bem, é uma conquista da humanidade, isso não pode ser destruído, 

isso não pode ser enfrentado e questionado. É o sagrado direito à Educação, sagrado 

direito ao saber, e, principalmente, ao livre-arbítrio. Quem quiser ser de esquerda, seja, 

parabéns, boa sorte, Deus abençoe, e quem quiser ser de direita, parabéns. Então, minha 

gente, eu falei demais. Deus abençoe, bom trabalho a nossa CPI com seriedade e 

responsabilidade. 

 

A SRA. ISA PENNA - PSOL - Pela ordem, Presidente. 

 

A SRA. ERICA MALUNGUINHO - PSOL - Pela ordem, deputada Leci. 

 

A SRA. PRESIDENTE - LECI BRANDÃO - PCdoB - Eu já comuniquei aos 

senhores deputados que. 
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O SR. BARROS MUNHOZ - PSB - Desculpa. 

 

A SRA. PRESIDENTE - LECI BRANDÃO - PCdoB - Os deputados terão o 

momento oportuno. Não, eu estou falando que já estão pedindo pela ordem e a gente vai 

ter que continuar aqui. Quero registrar a presença da deputada Beth Sahão. Bem, eu 

pergunto – antes de perguntar aqui os membros, eu quero cumprimentar também os 

estudantes, os gestores, todo o público presente à instalação desta CPI. Pergunto aos 

membros do colegiado se há indicação de algum nome para o cargo de presidente da 

CPI. 

 

O SR. PROFESSOR KENNY - PP - Pela ordem, Presidente. 

 

A SRA. PRESIDENTE - LECI BRANDÃO - PCdoB - Pela ordem, deputado. 

 

O SR. PROFESSOR KENNY - PP - Indico o nome do deputado Wellington 

Moura para presidente. 

 

A SRA. PRESIDENTE - LECI BRANDÃO - PCdoB - Mais alguém, mais 

algum deputado ou deputada que queira sugerir. 

 

O SR. BARROZ MUNHOZ - PSB - Faço questão de declarar meu voto ao 

deputado Wellington Moura, confiando na seriedade do trabalho dele e na competência 

dele. 

 

A SRA. PRESIDENTE - LECI BRANDÃO - PCdoB - Deputada Valeria 

Bolsonaro.  

 

A SRA. VALERIA BOLSONARO - PSL - Eu voto para o deputado 

Wellington Moura. 

 

A SRA. PRESIDENTE - LECI BRANDÃO - PCdoB - Deputada Carla 

Morando. 
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A SRA. CARLA MORANDO - PSDB - Deputado Wellington Moura, com 

certeza. 

 

A SRA. PRESIDENTE - LECI BRANDÃO - PCdoB - Deputado Daniel José. 

 

O SR. DANIEL JOSÉ - NOVO - Wellington Moura. 

 

A SRA. PRESIDENTE - LECI BRANDÃO - PCdoB - Professor Kenny. 

 

O SR. PROFESSOR KENNY - PP - Deputado Wellington Moura, Excelência. 

 

A SRA. PRESIDENTE - LECI BRANDÃO - PCdoB - Deputado Jorge 

Caruso. 

 

O SR. JORGE CARUSO - MDB - Deputado Wellington Moura. 

 

A SRA. PRESIDENTE - LECI BRANDÃO - PCdoB - Deputado, bem. Eu 

voto no deputado Wellington Moura. Declaro eleito. 

 

O SR. WELLINGTON MOURA - PRB - Pela ordem, Sra. Presidente. Eu 

posso votar em mim mesmo? A senhora esqueceu de mim. 

 

A SRA. PRESIDENTE - LECI BRANDÃO - PCdoB - Deputado, perdão. 

Wellington Moura. 

 

O SR. WELLINGTON MOURA - PRB - Voto no deputado Wellington 

Moura. 

 

A SRA. PRESIDENTE - LECI BRANDÃO - PCdoB - Exato. Declaro eleito o 

deputado Wellington Moura, por unanimidade, presidente da CPI – Gestão das 

Universidades Públicas e a quem convido para assumir os trabalhos. 

 

* * * 
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- Assume a Presidência o Sr. Wellington Moura. 

 

* * * 

 

O SR. PRESIDENTE - WELLINGTON MOURA - PRB - Primeiramente, eu 

quero agradecer a todos os deputados que estão aqui presentes. Primeiramente, agradeço 

até mesmo aos deputados que nos elegeram: deputado Barros Munhoz, deputada Carla 

Morando, deputado Daniel José, deputado Professor Kenny, deputado Jorge Caruso, a 

deputada Leci Brandão. A deputada Leci Brandão, com muito respeito, ela sempre pega 

umas buchas. Não é, deputada Leci Brandão? 

 

A SRA. LECI BRANDÃO - PCdoB - É, é normal. 

 

O SR. PRESIDENTE - WELLINGTON MOURA - PRB - A deputada 

Valeria Bolsonaro, e agradecer também sem dúvida as grandes discussões que houve 

aqui na Casa, agradecer ao deputado Paulo Fiorilo, deputada Isa Penna, deputada Erica 

Malunguinho, deputada Monica Seixas, deputada Beth Sahão. Eu quero agradecer 

primeiramente a todos pela confiança, pela unanimidade em nós, até mesmo como tendo 

sido o autor desta CPI. E o que me alegra é ver isso, é a Casa cheia, e haver, sem 

dúvida, democracia.  

A democracia vai com certeza se basear aqui na discussão, uns contra, outros a 

favor dos temas que forem tratados aqui, mas, sem dúvida, como presidente desta CPI, 

nós vamos tratar a todos de forma igualitária e respeitosa, e tratando sem dúvida com 

respeito todas as opiniões que forem trazidas a esta CPI. Claro, no momento que você 

quiser falar sobre a minha pessoa, o deputado Wellington Moura, sem dúvida o 

deputado Wellington Moura – o deputado Mourão – vai se manifestar. Como presidente 

ou como deputado eu posso me manifestar.  

O motivo de a gente criar até mesmo esta CPI, como eu mesmo dei essa 

explicação para a deputada Isa Penna, para o deputado Barros Munhoz, não foi na 

questão ideológica. Quando fui perguntado – como eu ressalto mais uma vez, sem 

dúvida – “O senhor acredita que existe o aparelhamento?”. Sim, é minha opinião, e ser 

presidente ou ser deputado não vai mudar a minha opinião diante daquilo que eu vejo. 

Então é deixar mais uma vez isso claro. Agora, o que vamos tratar aqui sem dúvida é o 

recurso que o Estado oferece às universidades, como eles estão sendo gastos. Ontem 
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mesmo eu recebi, eu tenho aqui do próprio Ministério Público, falando sobre o 

descumprimento em relação ao teto de gastos. O valor do prejuízo, segundo o relatório 

do Ministério Público, ao erário chega a 1964292 reais somente no mês de dezembro de 

2015. 

 

O SR. BARROS MUNHOZ - PSB - Pela ordem, Sr. Presidente, pela 

oportunidade. 

 

O SR. PRESIDENTE - WELLINGTON MOURA - PRB - Pela ordem. 

 

O SR. BARROS MUNHOZ - PSB - Esse autor desse ofício, membro do 

Ministério Público, cumpriu a sua função de acionar a Universidade? É obrigação do 

Ministério Público fazer isso. Ele fez? 

 

O SR. PRESIDENTE - WELLINGTON MOURA - PRB - Por isso que 

vamos acionar o Ministério Público para estar aqui presente. 

 

O SR. BARROS MUNHOZ - PSB - Mas precisa ele ser acionado? 

 

O SR. PRESIDENTE - WELLINGTON MOURA - PRB - E trazer os seus 

esclarecimentos. 

 

O SR. BARROS MUNHOZ - PSB - Mas é função dele. 

 

O SR. PRESIDENTE - WELLINGTON MOURA - PRB - Eu só estou 

trazendo esclarecimento. A discussão poderá haver. 

 

O SR. BARROS MUNHOZ - PSB - Perfeito. 

 

A SRA. ISA PENNA - PSOL - Pela ordem, Sr. Presidente. 

 

O SR. PRESIDENTE - WELLINGTON MOURA - PRB - Vamos esperar a 

questão da discussão. Eu estou dando os meus agradecimentos e minha explicação em 

relação ao porquê da CPI. 
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A SRA. ISA PENNA - PSOL - Pela ordem, Sr. Presidente. 

 

O SR. PRESIDENTE - WELLINGTON MOURA - PRB - Sem dúvida eu 

vou dar pela ordem para senhora. 

 

A SRA. ISA PENNA - PSOL - É só apresentar um requerimento, bem 

rapidamente. 

 

O SR. PRESIDENTE - WELLINGTON MOURA - PRB - E vou dar para 

todos. 

 

A SRA. ISA PENNA - PSOL - Bem rapidamente. É o requerimento que pede 

para que mais uma vez, de forma a publicar em todas as instâncias oficiais que, 

digamos, ainda que seja uma republicação, mas acho que seria importante, um gesto 

importante desta Presidência a reafirmação do objeto específico que irá ser tratado aqui. 

Porque veja: “Vamos analisar como as questões ideológicas estão implicando no 

Orçamento. Eu percebo um predomínio da esquerda nas universidades, infelizmente 

muitos professores levam mais o termo ideológico do que o temático para a sala de 

aula”, disse Moura. 

Então, eu faço um requerimento aqui que gostaria de protocolar, na qualidade de 

presidente que o senhor recebesse o requerimento para que se republicasse o objeto, 

para que não restem dúvidas. Eu acho que seria importante para toda a juventude que 

veio até aqui hoje.  

 

O SR. PRESIDENTE - WELLINGTON MOURA - PRB - Hoje, como é 

eleição de Presidência e Vice-presidência, não cabe neste momento eu receber qualquer 

requerimento. A partir do momento em que a reunião – na próxima reunião, e nós 

vamos tratar dos temas, vamos tratar de como iremos prosseguir a instalação da CPI é 

quando V. Exa. terá a oportunidade de protocolar.  

E dando continuidade, só para terminar, analisar as contas de 2016. O Ministério 

Público disse que relatou que várias unidades administrativas, a começar pela Reitoria, 

continuavam a efetuar pagamentos acima do teto constitucional, inclusive a Reitoria foi 

apontada como reincidente em face dessa irregularidade, pois efetuou o pagamento de 



Verba Editorial Ltda.  

16 

 

72 servidores acima do teto. Ao analisar as contas de 2017, 2564 servidores recebiam a 

remuneração acima do teto do governador, é isso que nós vamos investigar, esse é o 

tema principal desta CPI. E acredito, vamos ouvir os reitores, vamos ouvir o Ministério 

Público, vamos ouvir o Tribunal de Contas, deputado Barros Munhoz, é importante 

ouvir quais são as decisões que eles tomaram, os julgamentos que eles tomaram em 

relação a todos os anos, e vamos montar esse plano de trabalho. Então quero agradecer a 

todos. 

 

A SRA. ERICA MALUNGUINHO - PSOL - Pela ordem, presidente. 

 

O SR. PRESIDENTE - WELLINGTON MOURA - PRB - Pela ordem, a 

deputada Erica Malunguinho. 

 

A SRA. ERICA MALUNGUINHO - PSOL - Estou aqui como, enfim, como 

parlamentar, mas como cidadã, como estudante também, sou uma professora, sou da 

Educação, passei a vida a alisar – como diria minha avó – o banco da ciência. E tenho 

por esse lugar profundo apreço, prezo muito, principalmente, pela autonomia 

universitária, como já é previsto na Constituição. Acho que, sim, a técnica – como foi 

dito aqui que os requisitos para a análise desta CPI serão técnicos –, a gente sabe que a 

técnica não está isenta, de forma alguma, de intencionalidade. A técnica está a serviço 

de uma intenção.  

Então acho muito importante – como a Isa Penna falou – que seja reafirmado 

qual é o objeto desta CPI. É importantíssimo porque esse discurso que está dito na 

imprensa, que saiu na imprensa, ele revela algo, e acho que cabe mais uma reflexão para 

nós parlamentares, de nos distanciarmos, ainda mais quando falamos de universidade, e 

de saber científico, distanciarmos opinião de conhecimento.  

Então, nós, que somos parlamentares, a nossa opinião não é simplesmente uma 

palavra dita a esmo, ela provoca, sim, formas de elaboração, enfim, mobiliza pessoas. 

Então eu sugiro – como a deputada Isa Penna falou – que se ratifique o objeto desta 

CPI, se possível fazer uma retratação, porque está demarcadamente, e publicamente 

dito, que existe um aparelhamento ideológico. Ainda bem que Barros Munhoz – que 

também alisou o banco da ciência – sabe muito bem que não existe probabilidade entre 

esquerda e direita. E a educação jamais terá o poder de formatar sujeitos e sujeitas, 

porque os indivíduos são autônomos, eles são independentes, e a subjetividade humana 
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é muito maior do que qualquer imposição sistêmica. Porque, senão, vide eu, em uma 

sociedade normativa jamais seria uma travesti. 

Então a subjetividade humana está presente, e a autonomia universitária ela tem 

que ser garantida para que essas mesmas subjetividades possam estar vivas para que o 

ensino público e gratuito seja a linha de frente desta CPI. O ensino público gratuito e de 

qualidade ainda mais em tempos de políticas afirmativas que jovens, que nunca 

conseguiram acessar a universidade, finalmente estão tendo espaço para tal. Então fica a 

minha contribuição, espero que isso não seja apenas uma opinião, porque isso não é 

opinião. Essa minha fala está embasada a partir da luta política do movimento 

estudantil, a partir da luta política dos estudantes, a partir da luta intelectual do 

pensamento e da construção do conhecimento científico, e espero que esta Casa esteja a 

serviço da sociedade, assim como a universidade prevê estar também para todos. 

 

O SR. PRESIDENTE - WELLINGTON MOURA - PRB - Deputada, 

respondendo vossa. 

 

O SR. JORGE CARUSO - MDB - Pela ordem, Sr. Presidente. 

 

O SR. PRESIDENTE - WELLINGTON MOURA - PRB - Eu pediria a quem 

está presente, por gentileza, que respeitasse a CPI. 

 

(Vozes sobrepostas.) 

 

O SR. PRESIDENTE - WELLINGTON MOURA - PRB - Só um minutinho, 

só respondendo a deputada, eu não vou me retratar diante das minhas convicções, diante 

daquilo que eu penso. A senhora representa o seu público, eu represento o público que 

me elegeu. E eu represento uma classe na qual acredito em algumas convicções, na qual 

eu reafirmo mais uma vez aqui.  

 

A SRA. ISA PENNA - PSOL - Mas é que você declarou, presidente, que iria 

analisar essas questões na CPI. 

 

O SR. PRESIDENTE - WELLINGTON MOURA - PRB - Deputada, eu 

estou falando, eu vou dar o momento para quando a senhora quiser falar a hora que a 
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senhora quiser, mas desde que a senhora respeite cada deputado, que vai respeitar. É o 

tratamento que o presidente vai tratar, é de respeitar a fala de cada deputado. Pronto, 

está decidido. 

 

O SR. JORGE CARUSO - MDB - Pela ordem., Sr. Presidente. 

 

O SR. PRESIDENTE - WELLINGTON MOURA - PRB - Assim como eu 

defendo. Pediria. 

 

A SRA. ISA PENNA - PSOL - Pela ordem, Sr. Presidente. 

 

O SR. PRESIDENTE - WELLINGTON MOURA - PRB - Com a palavra o 

deputado Jorge Caruso. 

 

A SR. BETH LULA SAHÃO - PT - Pela ordem, Sr. Presidente. 

 

O SR. PRESIDENTE - WELLINGTON MOURA - PRB - Eu pediria, para 

quem está aqui presente possa, por gentileza, respeitar. Eu pediria para que, eu gostaria 

de ser claro, se essa CPI – eu gostaria de que todos prestassem atenção –, se continuar 

dessa forma. Eu quero dizer uma coisa, se continuar dessa forma a CPI será fechada 

apenas para os parlamentares e para os seus assessores eu estou deixando claro isso. 

(Vozes sobrepostas.)  

Corte o microfone dos deputados, por gentileza. Eu pediria que todos que estão 

aqui presentes, seja manifestando a favor ou contra a CPI, estamos em um lugar 

democrático, mas que respeitasse. Se a próxima reunião que vamos dar continuidade for 

dessa forma, as pessoas que estão participando não respeitarem aqui os deputados, eu 

não vou permitir que venham pessoas sem ser os assessores dos deputados participar da 

CPI. Então eu estou deixando claro isso. Censurado, não, porque vai ter a TV 

Assembleia e você pode ligar, você vai acompanhar. Agora o que eu não vou permitir é 

que esta CPI pare por causa de manifestantes, seja a favor ou seja contra a CPI.  

Deputado Jorge Caruso pediu a palavra primeiro, por gentileza, pode ligar o 

microfone. E se for desrespeitar, os deputados querendo atravessar o outro, eu vou 

cortar o microfone, vou pedir suspensão, ou então vou pedir o respeito dos deputados, 

para ser democrático. E assim cada um fala por vez, não haverá problema nenhum. Só 



Verba Editorial Ltda.  

19 

 

temos que seguir com a eleição da Vice-presidência, deixar claro. Por favor, deputado 

Jorge Caruso, com a palavra. 

 

O SR. JORGE CARUSO - MDB - Obrigado, Sr. Presidente, cumprimentar V. 

Exa. pela eleição, cumprimentar os Srs. Deputados, cumprimentar a todos os estudantes 

aqui presentes.  

Vou me manifestar da seguinte forma, nós do MDB também não cogitamos a 

hipótese de discutir na CPI de viés político, metodologia em sala de aula, liturgia de 

escolha de reitor, legalidade com relação a isso. Daqui a pouco, a gente tem que se ater 

à questão orçamentária, Às verbas públicas. Acho que nós podemos encontrar não só 

problemas, mas também, dentro do que a deputada Isa Penna falou, algum viés do 

porquê talvez os estudantes e as condições dos estudantes tenham sido prejudicados até 

por mau uso, eventualmente, do dinheiro público ali aplicado, enfim. Eu acho que a 

gente tem que levar por esse campo. 

 Fico muito feliz com a fala de V. Exa. no sentido de delimitar o raio de ação da 

CPI. Foi feita uma solicitação da deputada Isa Penna no sentido de esclarecimento. Há 

um aspecto legal, não é um requerimento ainda a ser respondido, não houve nenhum 

requerimento, e foi intentado, mas eu solicito – acho que com a concordância de todos 

os membros, no sentido daquilo que a gente vai fazer, que é analisar a verba pública – 

que Vossa Excelência, a posse de ofício, publicasse resolvendo a questão levantada pela 

deputada Isa Penna de limitação desse objeto, daquilo que a gente vai averiguar. Acho 

que é uma solução pacífica que atenta e contenta a todos aqui. É unilateral de Vossa 

Senhoria com certeza com a concordância dos Srs. Deputados. 

 

(Vozes sobrepostas.) 

 

A SRA. BETH LULA SAHÃO - PT - Pela ordem, eu já estava na frente. 

 

O SR. PRESIDENTE - WELLINGTON MOURA - PRB - A deputada Beth 

Sahão já havia acenado com a mão, por mais que esteja distante, eu a vi. Por gentileza, 

deputada Beth Sahão, com a palavra. 

 

A SRA. BETH LULA SAHÃO - PT - Primeiramente, cumprimentá-lo pela 

eleição. 



Verba Editorial Ltda.  

20 

 

 

O SR. PRESIDENTE - WELLINGTON MOURA - PRB - Obrigado. 

 

A SRA. BETH LULA SAHÃO - PT - Vossa Excelência sabe que temos uma 

relação muito próxima aqui. No entanto, V. Exa. falou a meu respeito em relação a 

judicialização da CPI. Quero dizer que essa atitude eu tomei ontem, avisei que eu iria 

fazê-la entrando no Tribunal de Justiça e não entrei no Tribunal de Justiça com pedido 

de liminar para suspender a CPI. Nós não temos receio de CPI, V. Exa. sabe disso.  

A nossa bancada aqui luta há muitos e muitos anos para a instalação de dezenas 

de CPIs. Muitas dessas lutas foram infrutíferas, porque o Governo dificilmente aprova – 

como fez agora, que apresentou cinco CPIs antes de apresentar a mais importante delas, 

que era Dersa (Paulo Preto), porque essa sim tem desvio, essa sim tem corrupção, essa 

sim tem provas contundentes, mas infelizmente esta Assembleia não pode investigar 

algo que está ali patente para todo mundo ver, com vastas denúncias na imprensa. 

 Bem, mas queria dizer, Vossa Excelência, entrei na Justiça não foi de maneira 

nenhuma para abortar essa CPI. Entrei na Justiça porque juridicamente entendemos, e os 

nossos advogados tiveram mesma compreensão, de que o objeto da CPI é vago, não está 

delimitado, a justificativa também é vaga. Portanto, o pedido da deputada Isa Penna, 

podemos até verificar a possibilidade de ser novamente republicado. Regimentalmente é 

preciso checar para ver se existe essa possibilidade, porque, o que eu estou pedindo lá e 

está sendo julgado agora, pode ser que tenhamos sucesso, pode ser que não. 

 É uma suspensão liminarmente da CPI para que o objeto seja definido. Se existe 

uma coisa que norteia uma CPI, eu me lembro muito bem, o deputado Barros Munhoz 

participou na CPI da merenda, o objeto lá estava totalmente definido, estava muito. 

Aliás a gente queria, porque o que vale para nós não vale para eles, a gente queria fazer 

uma investigação mais profunda e não tivemos essa possibilidade. Tivemos que nos 

restringir aquilo que estava estabelecido e colocado no objeto naquela ocasião. Portanto, 

é a mesma lógica, por isso que foi colocado, de maneira nenhuma no sentido de 

proteger – muito embora a CPI, por razões e motivações ideológicas, não é algo que a 

gente deveria aqui estar investigando, de maneira nenhuma. 

Podemos até levantar se existe a possibilidade de desvios. Altos salários não 

pode ser, porque o que as universidades públicas perderam de grandes profissionais por 

uma questão salarial nós podemos fazer aqui um levantamento. Vossa Excelência, como 

nós também, votou no ano passado aqui o subteto desse Estado, porque servidor público 
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também precisa ter carreira, servidor público também precisa ser valorizado, servidor 

público também tem o direito de ganhar bem. Não é possível que, porque é servidor, 

porque é professor – e olha só, são professores titulados, são professores que passam 

quase metade da sua vida estudando, fazendo graduação, mestrado ou doutorado e pós-

doc, e muitas vezes no exterior, entendeu? Então eles têm, sim, eles querem devolver 

isso para sua comunidade acadêmica, para os alunos que lá frequentam. 

Então, o que está por trás, nós precisamos desvendar o que está por trás da CPI 

das universidades. Não é na verdade isso que se quer investigar, se o professor ganha 

um pouquinho a mais ou um pouquinho a menos, se a Reitoria fez isso ou se – aliás, os 

reitores carecem; quantas e quantas vezes nós, nas comissões, seja na Comissão de 

Educação, seja na Comissão de Ciência e Tecnologia, fizemos requerimento solicitando 

a presença de reitores aqui? E como é difícil trazer reitor das universidades públicas 

para cá. Agora, dizer que as universidades têm desvio? A Unesp não pagou ainda o 

décimo terceiro. Como é que. Então precisamos, sim. O que nós estamos fazendo aqui, 

esta CPI deveria estar discutindo por que o Governo do Estado não aumenta os 9,57 de 

ICMS para repasse na CPI, é isso que nós deveríamos estar discutindo, Sr. Presidente. 

 Então, a questão dos salários não deveria ser objeto, até porque Vossa 

Excelência, como deputado, votou, sim, na PEC do subteto dos gastos dos salários dos 

funcionários públicos. 

 

O SR. JORGE CARUSO - MDB - Pela ordem, Sr. Presidente. 

 

O SR. PRESIDENTE - WELLINGTON MOURA - PRB - Antes de, tem 

inscrito para falar o deputado Daniel José, deputado Paulo Fiorilo, deputada Isa Penna. 

Registrar a presença da deputada Bebel, que também é membro desta CPI, obrigado 

pela sua presença, e está registrado para a senhora falar. 

Um minuto, por gentileza. Antes de darmos continuidade à discussão, vamos 

colocar em votação a Vice-presidência desta CPI. Então, gostaria de perguntar se existe 

algum nome indicado por algum parlamentar para a Vice-presidência?  

 

O SR. JORGE CARUSO - MDB - Pela ordem, Sr. Presidente. 

 

O SR. PRESIDENTE - WELLINGTON MOURA - PRB - Pela ordem, 

deputado Jorge Caruso. 
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O SR. JORGE CARUSO - MDB - Indicar a deputada Carla Morando para 

exercer a Vice-presidência desta Comissão. 

 

O SR. PRESIDENTE - WELLINGTON MOURA - PRB - Existe mais 

alguma indicação? 

 

O SR. BARROS MUNHIOZ - PSB- Eu queria apoiar integralmente o nome da 

deputada Carla Morando. 

 

O SR. PRESIDENTE - WELLINGTON MOURA - PRB - Então coloco em 

votação nominal. Como vota deputado Professor Kenny? 

 

O SR. PROFESSOR KENNY - PP - Voto em Carla Morando, Excelência. 

 

O SR. PRESIDENTE - WELLINGTON MOURA - PRB - Como vota a 

deputada Carla Morando? 

 

A SRA. CARLA MORANDO - PSDB - Voto em Carla Morando. 

 

O SR. PRESIDENTE - WELLINGTON MOURA - PRB - Como vota a 

deputada Professora Bebel? 

 

A SRA. PROFESSORA BEBEL LULA - PT - Vou me abster, Sr. Presidente. 

 

O SR. PRESIDENTE - WELLINGTON MOURA - PRB - Como vota o 

deputado Daniel José? 

 

O SR. DANIEL JOSÉ - NOVO - Carla Morando. 

 

O SR. PRESIDENTE - WELLINGTON MOURA - PRB - Como vota o 

deputado Jorge Caruso? 

 

O SR. JORGE CARUSO - MDB - Carla Morando. 
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O SR. PRESIDENTE - WELLINGTON MOURA - PRB - Como vota a 

deputada Leci Brandão? 

 

A SRA. LECI BRANDÃO - PCdoB - É Carla Morando. 

 

O SR. PRESIDENTE - WELLINGTON MOURA - PRB - Esse deputado 

Wellington Moura vota na deputada Carla Morando. Como vota a deputada Valéria 

Bolsonaro? 

 

A SRA. VALÉRIA BOLSONARO - PSL - Carla Morando. 

 

O SR. PRESIDENTE - WELLINGTON MOURA - PRB - Vota na deputada 

Carla Morando. Então nesse momento declaro eleita vice-presidente da CPI das 

universidades públicas a Sra. Deputada Carla Morando. Convido para compor também a 

Mesa aqui nos nossos trabalhos. Parabéns, deputada. Vou deixar a deputada a fazer os 

agradecimentos e aí nós damos continuidade a todos os inscritos que querem falar. 

Próximo é o deputado Daniel José, depois V. Exa. deputado Paulo Fiorilo, depois 

deputada Isa Penna e depois a deputada Bebel. Depois a deputada Valeria.  

 

O SR. DANIEL JOSÉ - NOVO - Existe um ponto aqui, Presidente, que se. 

 

O SR. PRESIDENTE - WELLINGTON MOURA - PRB - Deputado, só 

esperar a deputada fazer os agradecimentos, pediria a V. Exa. esse minutinho. Obrigado. 

 

A SRA. CARLA MORANDO - PSDB - Boa tarde a todos e a todas, ao 

Presidente e todos os nossos pares e estudantes aqui presentes. Estou muito feliz, eu 

acho que é uma CPI muito importante, sim. Até aproveito para agradecer todas os 

elogios que fizeram aqui o pessoal do PT e do PSOL sobre o ensino público. Isso 

significa que nós do PSDB estamos no caminho certo, porque há 24 anos nós estamos 

no comando disso. 

 

O SR. PRESIDENTE - WELLINGTON MOURA - PRB - Eu pediria por 

gentileza. 
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A SRA. CARLA MORANDO - PSDB - Então, como os senhores e as senhoras 

disseram, o estudo está tão bom, isso significa que a gente está trabalhando direitinho e 

a gente vai continuar. Acredito muito que esta CPI venha acrescentar aos jovens que 

estão aqui e que hoje estão se manifestando com uma intenção de qualidade de ensino e 

de estudo, e é só isso o que nós queremos. 

Nós estamos aqui para defender os alunos, para defender o ensino dos alunos e 

para defender o dinheiro público, que também é de vocês alunos e de todos nós. É só 

essa a nossa intenção, de trazer clareza e trazer melhorias no ensino das universidades. 

E estou muito feliz de fazer parte deste trabalho, estarei muito empenhada, e com 

certeza vocês estarão felizes após isso tudo acontecer. Muito obrigada. 

 

 O SR. PRESIDENTE - WELLINGTON MOURA - PRB - Obrigado, 

deputada Carla Morando. Parabéns por estar como vice-presidente representando as 

mulheres também do nosso Estado. Tenho certeza de que faremos juntos, e com todos 

os deputados aqui presentes, com que essa CPI realmente mostre trabalho e também 

resultado, porque é isso que nós queremos para o nosso estado de São Paulo. 

 

A SRA. MONICA DA BANCADA ATIVISTA - PSOL - Presidente, estou 

tentando me inscrever há algum tempo. 

 

O SR. PRESIDENTE - WELLINGTON MOURA - PRB - Então vou 

inscrever Vossa Excelência. Após a deputada Valeria Bolsonaro, V. Exa. é a próxima. 

Deixar registrado até as falas para que também venhamos encerrar esse objeto da CPI. 

Deputado Daniel José, depois o deputado Paulo Fiorilo, deputada Isa Penna, deputada 

Bebel. 

 

A SRA. LECI BRANDÃO - PCdoB - Pela ordem, Presidente. Eu gostaria de 

me inscrever. 

 

O SR. PRESIDENTE - WELLINGTON MOURA - PRB - Claro. Deputada 

Valeria Bolsonaro, depois a deputada Monica Seixas, deputada sempre Leci Brandão, 

que abrilhanta os trabalhos. 
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O SR. JORGE CARUSO - MDB - Pela ordem. Eu tenho requerimento aqui. 

 

 O SR. PRESIDENTE - WELLINGTON MOURA - PRB - E deputado 

Caruso e o deputado Barros Munhoz, e o deputado Kenny.  

 

A SRA. ISA PENNA - PSOL - Eu já estou inscrita, não é? 

 

O SR. PRESIDENTE - WELLINGTON MOURA - PRB - Já, V. Exa. é a 

terceira a falar. Tem mais alguém que quer se inscrever, porque nós já encerramos as 

inscrições então. Pode ser, deputados, havendo comum acordo para todos? Então com a 

palavra o deputado Daniel José. 

 

O SR. DANIEL JOSÉ - NOVO - Obrigado, presidente, queria parabenizar as 

eleições tanto do presidente quanto da vice-presidente e dizer que para mim me estranha 

todo esse questionamento em relação ao objeto da CPI, uma vez que ela coletou 

assinaturas suficientes para ser criada, inclusive assinatura do próprio PT, que está aqui 

para questionar o objeto desta CPI.  

Eu acho que é uma observação muito importante, porque se teve assinaturas 

suficientes, número de parlamentares que apoiaram a criação da CPI, se teve o número 

suficiente de partidos que apoiaram a CPI, eu não vejo por que agora voltar numa 

discussão improdutiva a respeito do objeto da CPI que já está instaurada e já está 

acontecendo e já tem presidente e vice-presidente. E logo mais, depois que soubermos 

as intenções do presidente com relação à metodologia de trabalho, vamos dar 

andamento, vamos andar para a frente, vamos fazer com que essa CPI seja um espaço 

produtivo.  

Que a gente consiga fazer de novo, reforçando aquilo que eu falei anteriormente, 

um trabalho técnico que busque transformar de maneira positiva tanto o alcance das 

pesquisas no Estado quanto a qualidade do ensino, quanto as diferentes fontes de 

financiamento que a gente pode pensar, porque, se você for parar para pensar, USP, 

Unesp e Unicamp dependem de ICMS. O ICMS é um imposto que incide sobre o 

consumo. Se a economia vai bem, o imposto sobe; se a economia vai mal, o imposto 

desce. É insustentável num período de crise o corte de receita dessas universidades, 

dada a quantidade de custo fixo que elas têm. Então a gente tem que buscar, no meu 

ponto de vista, formas alternativas de receita para diminuir a participação do Estado e 
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aumentar a participação de outros setores. Eu sou a favor da cobrança de mensalidades 

nas universidades para aqueles. 

 

O SR. PRESIDENTE - WELLINGTON MOURA - PRB - Pediria que 

respeitassem a fala do deputado, por gentileza. 

 

O SR. DANIEL JOSÉ - NOVO - Eu defendo a cobrança de mensalidade nas 

universidades para aqueles que podem pagar, porque isso é a justiça social que vocês 

tanto defendem. O ICMS. Por favor, Presidente. 

 

O SR. PRESIDENTE - WELLINGTON MOURA - PRB - Eu pediria, por 

gentileza. Eu estou deixando isso muito claro que quem está participando, quem está 

ouvindo a fala do deputado e não respeitar, eu já estou deixando claro, até para 

deputados que possam ter trazido as suas militâncias, não há problema nenhum em 

trazer militância desde que eles não interfiram na fala dos deputados.  

Eu quero deixar claro isso, porque, se na próxima reunião acontecer novamente, 

eu não vou permitir que entrem e participem da CPI aqui dentro. Pedimos para ligar em 

algum outro plenário para vocês acompanharem, mas aqui dentro da CPI para atrapalhar 

os trabalhos, isso eu não vou permitir. Eu não vou permitir que isso aconteça. 

 

A SRA. MONICA DA BANCADA ATIVISTA - PSOL - Gostaria que isso se 

estendesse para trabalhadores e funcionários da Casa que estão respondendo às 

provocações com mais provocações. 

 

O SR. PRESIDENTE - WELLINGTON MOURA - PRB - Então aponte os 

funcionários da Casa que estejam aprontando. Se for funcionário efetivo da Casa é uma 

coisa; se for funcionário de deputado, no momento em que ele se manifestar, você pode 

pedir para o próprio deputado para que haja respeito, por gentileza. Eu pediria, por 

gentileza, para que todos que estão acompanhando, que acompanhassem, por gentileza, 

a fala. 

É um lugar democrático, mas aqui tem os deputados para falar e vocês podem 

ouvir à vontade e se manifestar, desde que não interfira na fala do deputado. Por 

gentileza, deputado. 
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O SR. DANIEL JOSÉ - NOVO - Obrigado, Presidente. Continuando na minha 

defesa da cobrança de mensalidade nas universidades estaduais, isso é busca de justiça 

social também. O ICMS, para aqueles que não sabem, é um imposto que incide sobre 

consumo, e quem consome mais com o percentual da renda são as famílias de baixa 

renda. Quem ganha 100 mil reais por mês não consome 100 mil reais por mês e, 

portanto, não paga tanto ICMS quanto a família que recebe um salário mínimo. 

 Então a USP, Unesp e a Unicamp são mantidas fundamentalmente com recursos 

das classes mais baixas, do trabalhador, que vocês tanto defendem. Agora, quem são os 

alunos das universidades estaduais? E isso é um fato muito importante, até porque eu 

vejo uma série de incoerências nesse debate e gente que supostamente defende o social, 

defende as pessoas com menos condições, defende as pessoas mais vulneráveis, que não 

enxergam na frente do próprio nariz a quantidade de injustiça que esse próprio sistema 

gera, porque 3/4 dos alunos da USP, Unesp e Unicamp vieram de escolas particulares.  

Três quartos dos alunos da USP, Unesp e Unicamp vieram de escolas 

particulares, isso é um ponto muito crucial, porque mostra que a USP, a Unesp e a 

Unicamp, no final das contas, são dinheiro de quem menos tem indo para quem menos 

precisa – o que não significa que o acesso de quem tem o mérito, de quem chega lá não 

tenha que ser garantido, tem que ser. Quem passou no vestibular, quem conseguiu 

chegar lá, tem que conseguir estudar independentemente das condições financeiras.  

Agora, isso é muito importante, porque só oito estados do Brasil, somente oito 

estados do Brasil têm um orçamento maior do que o dessas três universidades juntas. 

Este orçamento é maior do que mais de 15 estados da Federação. E aí, por favor, 

Professora Bebel, vamos manter aqui. Presidente, ela não para de falar aqui ao meu 

lado. 

 

O SR. PRESIDENTE - WELLINGTON MOURA - PRB - Pediria a deputada 

Bebel, por gentileza, por favor. 

 

A SRA. BETH LULA SAHÃO - PT - É que a gente resmunga um pouco. 

 

O SR. DANIEL JOSÉ - NOVO - Eu estou com a palavra. 

 

O SR. PRESIDENTE - WELLINGTON MOURA - PRB - Pode dar 

continuidade, deputado Daniel José. 
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O SR. DANIEL JOSÉ - NOVO - Então, é muito importante a gente olhar para 

esses pontos, porque a quantidade enorme de recursos que poderiam, se a engenharia 

financeira dessas instituições fosse mais bem equalizada, a gente conseguiria alocar 

mais dinheiro sabe para onde? Para resolver a causa do problema. E sabe qual é a 

causa?  É a desigualdade no ensino básico, e a gente tem que priorizar o ensino básico 

neste País. Por favor, Presidente. 

 

O SR. PRESIDENTE - WELLINGTON MOURA - PRB - Eu pediria que. 

 

O SR. PRESIDENTE - WELLINGTON MOURA - PRB - Se ela resmunga 

tanto, eu aconselho uma ida ao psiquiatra ou algo assim. 

 

O SR. PRESIDENTE - WELLINGTON MOURA - PRB - Deputado, eu 

pediria que, através do secretariado, chamasse um policial militar para estar aqui 

presente. Pediria para chamar a polícia militar, por gentileza, e pedisse para que ela 

pudesse vir aqui estar presente.  

 

A SRA. ISA PENNA - PSOL - Presidente. 

 

O SR. PRESIDENTE - WELLINGTON MOURA - PRB - Porque quem 

atrapalhar a CPI e os andamentos, ou seja, qualquer deputado de se comunicar, eu vou 

pedir para que a polícia militar possa retirar esse cidadão, seja de bem ou não. 

 

A SRA. ISA PENNA - PSOL - Seja funcionário. 

 

O SR. PRESIDENTE - WELLINGTON MOURA - PRB - Vai ser tirado, eu 

já estou deixando isso claro. 

 

(Fala fora do microfone) - Vai ter resistência. 

 

O SR. PRESIDENTE - WELLINGTON MOURA - PRB - Faça a resistência 

que você quiser e vamos tirar quantos forem possíveis, que atrapalharem os andamentos 

do trabalho, deixar claro. E se continuar, já saiba que eu vou, a partir de agora, eu vou 
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avisar que não vai participar ninguém a não ser deputados e sua assessoria. Então estou 

deixando claro, eu vou usar o termo mais básico possível: se querem pagar para ver, vão 

ver. Por gentileza, deputado, pode dar continuidade. Chama a polícia militar, por 

gentileza. 

 

A SRA. ISA PENNA - PSOL - Desnecessário, presidente. Desnecessário.  

 

O SR. PRESIDENTE - WELLINGTON MOURA - PRB - Eu pediria para 

que a polícia militar, por gentileza, retirasse esse rapaz. Por gentileza. 

 

A SRA. ISA PENNA - PSOL - Desnecessário. 

 

O SR. DANIEL JOSÉ - NOVO - Por favor, eu posso continuar? 

 

O SR. PRESIDENTE - WELLINGTON MOURA - PRB - Então quem 

trouxe ele, quem trouxe essa militância eu peço que, por gentileza, o acalme. Se não 

essa vai ser a minha conduta. 

 

(Vozes sobrepostas.) 

 

A SRA. BETH LULA SAHÃO - PT - Sr. Presidente. 

 

O SR. PRESIDENTE - WELLINGTON MOURA - PRB - Eu estou pedindo 

respeito dos participantes. Se não respeitarem. 

 

A SRA. BETH LULA SAHÃO - PT - Sr. Presidente 

 

O SR. PRESIDENTE - WELLINGTON MOURA - PRB - Eu estou pedindo 

respeito para o deputado falar. Estou deixando claro. 

 

A SRA. BETH LULA SAHÃO - PT - Sr. Presidente, deixa eu só falar uma 

coisa para Vossa Excelência.  
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O SR. PRESIDENTE - WELLINGTON MOURA - PRB - Deputada Beth 

Sahão, eu quero deixar claro. Todos os deputados podem falar, então respeite falar. A 

palavra está com os deputados, não está com eles. 

 

A SRA. BETH LULA SAHÃO - PT - Mas, Sr. Presidente, um aparte, por 

favor, deputado. Eu queria dizer uma coisa para o senhor. Nós estamos aqui. 

 

O SR. DANIEL JOSÉ - NOVO - Não, por favor, Sr. Presidente. Eu estou ou 

não estou com a palavra? 

 

(Vozes sobrepostas.) 

 

O SR. PRESIDENTE - WELLINGTON MOURA - PRB - Deputada Beth 

Sahão, o deputado Daniel José está com a palavra.  

 

A SRA. BETH LULA SAHÃO - PT - Mas eu pedi um aparte. Pode me dar um 

aparte? Você não vai me dar um aparte? 

 

O SR. DANIEL JOSÉ - NOVO - Estou falando, eu tenho mais 30 segundos 

aqui, deputada. 

 

O SR. PRESIDENTE - WELLINGTON MOURA - PRB - Deputada Beth 

Sahão, o deputado Daniel José está com a palavra. 

 

A SRA. BETH LULA SAHÃO - PT - Mas ele podia me dar um aparte, faz 

parte da elegância do Parlamento. 

 

O SR. PRESIDENTE - WELLINGTON MOURA - PRB - Se ele quiser dar a 

palavra, ele pode dar. Fique à vontade, deputado Daniel José. 

 

O SR. DANIEL JOSÉ - NOVO - Eu acho que a gente tem que seguir a regra, a 

ordem. Quem pediu antes fala antes e depois a gente segue assim, porque senão a gente 

não vai terminar. E é isso que a gente estava falando antes, essas discussões acabam 

fazendo, e eu não espero que essas discussões continuem nas próximas sessões.  
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A gente tem que entrar de novo nos números. E de novo, só para terminar aqui, 

resolver meus pontos, o objeto desta CPI já foi claro, já está muito claro. Já foi assinada 

por um número suficiente deputados, um número suficiente de partidos – inclusive do 

Partido dos Trabalhadores aqui presente na Mesa, apesar de, ah não, temos aqui 

presente a Bebel como membro também da CPI –, e dizer que a minha expectativa é de 

que a gente possa se aprofundar e debater fatos, números, dados, estatísticas, e que a 

gente não fuja da discussão disso, porque, quando a gente foge disso, aí não para mais 

nada, a gente não consegue fazer mais nada de acordo com a lógica, de acordo com 

aquilo que a evidência empírica mostra. Então muito obrigado, presidente. Mais uma 

vez parabenizar as eleições e vamos continuar os trabalhos. 

 

O SR. PRESIDENTE - WELLINGTON MOURA - PRB - Obrigado, 

deputado Daniel José. Com a palavra o deputado Paulo Fiorilo. 

 

O SR. PAULO LULA FIORILO - PT - Presidente, eu queria fazer dois apelos, 

mas antes eu queria responder ao deputado Daniel. Nós temos visões distintas e 

antagônicas, diferentes do que o Novo pensa sobre universidade pública, do que pensa 

sobre pagamento em universidade pública. Podemos fazer esse debate, não tem nenhum 

problema. 

Agora, eu acho que para fazer o debate a gente precisa ter respeito. O senhor não 

pode se referir a deputada Bebel sugerindo que ela procure um psiquiatra. 

 

(Vozes sobrepostas.) 

 

O SR. DANIEL JOSÉ - NOVO - Ela não estava com respeito comigo. 

 

O SR. PAULO LULA FIORILO - PT - Por favor, deputado, eu estou com a 

palavra agora.  

 

A SRA. BETH LULA SAHÃO - PT - Ela não faltou com respeito. Ela não 

faltou com respeito com ele. 

 

O SR. PRESIDENTE - WELLINGTON MOURA - PRB - Por gentileza, eu 

peço. 
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A SRA. BETH LULA SAHÃO - PT - O senhor ofendeu ela. 

 

O SR. PRESIDENTE - WELLINGTON MOURA - PRB - A palavra está 

com o deputado Paulo Fiorilo. 

 

O SR. PAULO LULA FIORILO - PT - Eu ouvi calado, deputado Daniel, a 

provocação que o senhor fez à deputada Bebel. Provocação, porque podia ser feito de 

outro jeito. Esse tipo de coisa nós não podemos permitir aqui. Nós fazemos o debate 

democrático e não a provocação desleal e desnecessária. 

 

O SR. BARROS MUNHOS - PSB - Eu queria fazer um aparte. 

 

O SR. PAULO LULA FIORILO - PT - Não, eu não posso dar aparte, porque 

eu queria concluir.  

 

O SR. BARROS MUNHOS - PSB - Então conclui. 

 

O SR. PAULO LULA FIORILO - PT - Eu queria dizer o seguinte, nós 

precisamos fazer um debate sobre o escopo da CPI, não sobre as questões que foram 

ditas na imprensa, que não têm absolutamente nada a ver com o objeto. É isso que a 

gente tratou aqui desde o início e que o deputado Wellington Moura concordou. Então o 

problema aqui não é “vamos começar, vamos andar para a frente”, o problema aqui é o 

que nós vamos discutir nesta CPI, porque daí sim nós podemos ter acordo. E nós vamos 

fazer um debate democrático. 

Aí, deputado Wellington, eu queria fazer os dois apelos. O primeiro, o senhor 

tem a responsabilidade, está investido, deputado. 

 

O SR. PRESIDENTE - WELLINGTON MOURA - PRB - Estou ouvindo 

Vossa Excelência.  

 

O SR. PAULO LULA FIORILO - PT - Da responsabilidade de conduzir essa 

CPI da melhor forma possível, e eu acho que a melhor forma possível é que todo mundo 

possa participar, que a gente não precise aqui tirar as pessoas, e para isso eu acho que o 
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senhor tem as condições necessárias para acordar aqui como é que vai funcionar; em 

que as pessoas vão respeitar o parlamentar que vai falar aqui e que eles possam se 

manifestar depois, como em todo lugar é assim. Que eles ouçam, mas que eles também 

possam se manifestar, porque isso possibilita a gente continuar os trabalhos sem crise e 

sem problemas. 

 Eu queria sugerir inclusive, se o senhor pudesse, orientar a polícia militar que 

não retirasse ninguém, que a gente continuasse para concluir essa reunião e depois 

tivesse acordado os procedimentos 

 

O SR. JORGE CARUSO - MDB - Apoiado.  

 

A SRA. ISA PENNA - PSOL - Apoiado. 

 

O SR. JORGE CARUSO - MDB - Apoiado. 

 

O SR. PAULO LULA FIORILO - PT - Por fim, o deputado Caruso fez uma 

sugestão que eu acho que é pertinente e necessária para que não tenha nenhuma dúvida 

e que a gente faça os trabalhos. Muito obrigado, Sr. Presidente. 

 

O SR. PRESIDENTE - WELLINGTON MOURA - PRB - Eu vou permitir 

isso, deputado, com certeza respeitando V. Exa. e todos os deputados, desde que não 

atrapalhem a fala de nenhum deputado. O deputado acabou de falar e vocês querem se 

manifestar, fiquem à vontade. Deixar claro: depois que o deputado começar a falar, eu 

quero silêncio e que aquele deputado que estiver falando tenha respeitada a sua fala e o 

seu tempo. Com a palavra a deputada Isa Penna. 

 

A SRA. ISA PENNA - PSOL - Primeiro lugar, eu quero dizer que a bancada do 

PSOL vem aqui nesta CPI em defesa da educação pública, gratuita e de qualidade. 

Menos de 20% da juventude brasileira acessa a universidade e se quer dizer que a culpa 

é de quem acessa, é de quem tem acesso à Educação. Não. Nós precisamos cobrar os 

grandes devedores da dívida pública do Estado.  

Se falta dinheiro para a Educação, que se cobre da Vale, que é a responsável por 

Brumadinho e pela tragédia de Mariana e que está hoje entre as dez principais 

devedoras da dívida pública brasileira. Se falta dinheiro para a Educação básica, que se 
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cobre da Gerdau, que se cobre da Braskem, que estão entre as dez maiores devedoras da 

dívida pública brasileira. Então há um mecanismo de se achar. A questão é a opção 

política de onde vai se cortar. E a opção política que o Novo faz é cortar dos estudantes, 

é cortar da juventude, é cortar do povo brasileiro, e é isso que nós não vamos tolerar, é 

esse tipo de discurso que manipula dados para tornar ainda mais inacessível aquilo que 

deveria ser uma discussão feita em conjunto com a sociedade brasileira. 

 Eu quero saudar a presença aqui daqueles que concordam comigo e também a 

presença daqueles que discordam de mim, porque é para isso que esta Casa serve, é para 

trazer o povo para dentro dela para discutir – inclusive já solicito que para as próximas 

reuniões a gente as faça num auditório maior, onde todos possam se sentar, onde caibam 

mais pessoas aqui dentro e não menos pessoas, porque só assim que a gente consegue 

chegar e avançar em direção a um projeto de Educação inclusivo e não excludente, 

como é o que funciona atualmente. 

 Por fim, eu queria reiterar o que disse o requerimento que fez – na verdade, não 

em forma de requerimento formalmente, porque há uma questão legal aparentemente –, 

mas a sugestão que fez o deputado Caruso com base na minha proposta, que é a que o 

presidente, já que tem tão claro que há uma diferença entre o objeto desta CPI e aquilo 

que V. Exa. pensa, tem como ideias e opiniões, enfim, que isso seja publicado, que isso 

seja retificado, porque aqui eu tenho um documento oficial que quer o requerimento da 

existência desta CPI e aqui não fala nada sobre aparelhamento ideológico. 

 

O SR. PRESIDENTE - WELLINGTON MOURA - PRB - Esse é o objeto da 

CPI, deputada. 

 

A SRA. ISA PENNA - PSOL - E, de outro lado, eu tenho uma declaração do 

Sr. Presidente falando que vamos analisar como as questões ideológicas estão 

implicando no orçamento. Sr. Presidente, há uma questão de falha de comunicação aqui, 

a responsabilidade de sanar esse defeito é sua, Sr. Presidente. Então, que o senhor faça, 

retifique o objeto, delimite o objeto de ofício para que a gente possa seguir os trabalhos. 

 E já aviso: o PSOL estará presente em todas as reuniões em defesa da 

juventude, porque a juventude tem o direito de sonhar e tem direito ao futuro. É isso que 

está em jogo quando a gente fala de Educação. Muito obrigada. 

 

O SR. PRESIDENTE - WELLINGTON MOURA - PRB - Deputada Bebel. 
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A SRA. PROFESSORA BEBEL LULA - PT - Boa tarde, Sr. Presidente, Sra. 

vice-presidenta Carla Morando. Cumprimento também todos os estudantes, enfim, meus 

colegas deputadas e deputados, e quero dizer o seguinte. Vou dizer as palavras como eu 

entendo que elas têm que ser ditas: o Novo começa velho. É isso que eu acho, porque 

nós lutamos historicamente por escola pública para todos, desde creches e pré-escolas 

até a pós-graduação, essa é nossa luta.  

E eu não vou fazer nenhum debate aqui que venha dizer que vai cobrar 

mensalidade de uma parte ou de outra. De ninguém pode cobrar mensalidade, porque, 

como ele próprio já disse, nós já pagamos impostos. Então, como é que eu enxergo que 

a população paga impostos e ao mesmo tempo digo que vai ter cobrança de impostos? 

Agora eu quero ir para o objeto desta CPI, e se vê que é apontado “o PT assinou”. É 

porque o PT não foge da raia.  

Eu não poderia deixar de estar aqui dentro, porque senão eu não vou saber o que 

vai acontecer aqui dentro. Eu não vou poder avisar vocês, se eu não estiver aqui dentro, 

do que é que podem estar tramando para vocês. Isso é estratégico para quem se propôs a 

estar aqui. Não quer dizer combinar, concordar, mas isso significa compromisso com 

vocês. Eu fui eleita não para omitir, mas para assumir uma posição segundo a qual eu 

fui eleita, e eu fui eleita para defender a escola pública, desde a creche para escola até a 

universidade. Foi para isso que eu fui eleita. E, mais que isso, também fui eleita para 

atender aos interesses da sociedade paulistana, a pobre, aquela que precisa, porque para 

defender os ricos tem aí o Novo, o PSL – não precisa.  

Nós temos que fazer esse trabalho. Agora, quero dizer para vocês o seguinte. 

Vocês estão aqui e eu, como disse a deputada Isa Penna – que deve ter o Isa de Isabel –, 

ela disse uma coisa que é verdade: o objeto que a gente assina é uma coisa, mas quem 

fala tem que ter responsabilidade com o que fala, Sr. Presidente. Embora o senhor tenha 

me dito, mas o senhor tem que dizer isso publicamente, o objeto real desta Comissão. 

Eu não vou concordar que o escrito de uma forma seja dito de outra forma, porque isso 

é enganar, isso é ludibriar, e eu, de certa forma, como meu companheiro Paulo Fiorilo, 

sei ler muito bem. Ninguém concorda. 

E quero dizer mais: se tiver perseguição para cima de professores, como foi dito 

ontem: “Olha, tem que parar com a esquerdização”. Gente, a Emenda Constitucional 95 

mais o PLC 920 firmado nesta Casa reduzem os recursos para todos os serviços 

públicos; e a Emenda Constitucional 95, vocês sabem o preço da redução de recursos 
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que está acontecendo. Então esse papo de que “Ah, 9,54 para o orçamento”, a luta nossa 

tem que ser para mais recursos para a educação básica, para a educação superior.  

A propósito do que eu dizia, é que a fala do deputado, e eu fico contente, porque 

aprendeu alguma coisa. Sabe por que que ele aprendeu? Porque lá na rádio CBN ele 

batia, e batia peremptoriamente, no pagamento dos alunos que fossem assim para as 

universidades. Ele não falou que eram os pobres, ele era a favor de pagamento de 

mensalidades em universidades – depois se ele quiser escrever para a gente acreditar no 

que ele disse aqui, a gente quer escrito. E eu então disse que ele estava invertendo a 

pirâmide, ele invertia a pirâmide na CBN. Por quê?  

É verdade que na universidade uma parte dos que estão lá teve oportunidade de 

pagar na educação básica escola privada; outra parte não teve. E que a política de cotas 

é uma forma de você resolver essa distorção, reservando vagas para os alunos oriundos 

das escolas públicas básicas do Brasil e que, portanto, eu era totalmente, absolutamente 

contrária a qualquer cobrança de vagas em universidades. E eu quero dizer o seguinte, 

esta CPI não pode ter como objeto o professor. Eu tive reuniões, Beth Sahão teve e eu 

também tive. O deputado Baccarin, que é de Jaboticabal, da Unesp de Jaboticabal, 

esteve no meu gabinete e coloca que os professores estão sem salários desde dezembro. 

Não há nenhuma questão que garanta que eles venham receber e quando vão receber.  

Se esta CPI foi para saber por que a autonomia universitária não funciona, por 

que é que não tem a eleição direta para a gente de fato fazer valer o voto e o mais 

votado ser o reitor da universidade e aí você ter uma gestão democrática, que participa 

desde o corpo discente e toda a comunidade escolar, eu tenho certeza que nós vamos às 

raízes do problema. E a raiz do problema vai dar no que nós estamos dizendo aqui, que 

é o enxugamento da máquina e é a diminuição de recursos públicos desde a 

universidade até o ensino público da educação infantil.  

Mas eu não posso também, apesar de tocar num assunto muito sério, também 

deixar de falar que eu presido a Comissão de Educação. Eu não me faço de vítima, mas 

quem esteve no Plenário ontem sabe o que foi o exagero de comportamentos naquele 

Plenário, ao ponto de colocar em questão não o cargo que eu ocupo aqui, deputado 

Fiorilo, o cargo que eu ocupo por voto direto da categoria na presidência da Apeoesp. 

Isso é. 

 

O SR. PRESIDENTE - WELLINGTON MOURA - PRB - Vossa Excelência 

tem dois minutos. 
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A SRA. PROFESSORA BEBEL LULA - PT - Isso é ou não é uma 

interferência? É uma interferência. Só que eu quero dizer o seguinte, teve um deputado 

que foi à Tribuna dizer que eu não representava nada. Eu só represento 186 mil 

professores, só isso eu represento. E sempre fui eleita com mais de 50% dos votos, mas 

eu fui duramente criticada por ser presidenta da Apeoesp. Então isso é mau sinal. Isso é 

um sinal de intervencionismo, sinal de golpe – já foi dado um golpe neste país na 

presidenta Dilma em 2015/2016, e agora querem dar um golpe na presidenta da 

Apeoesp, legitimamente eleita, sob falsa denúncia de que eu havia entregue real texto 

do Plano Estadual de Educação, que é um texto real. Eu tive a gentileza de dar o 

caderninho. 

 

O SR. PRESIDENTE - WELLINGTON MOURA - PRB - Um minuto, 

Excelência.  

 

A SRA. PROFESSORA BEBEL LULA - PT - Isso foi objeto de debate ao 

invés de debater o mérito, nisso eles são bons. E aí veio falar que eu tenho problemas 

psicológicos, e isso eu vou mandar, sim. Isso merece corregedoria. 

  

A SRA. BETH LULA SAHÃO - PT - Me dá um aparte? 

 

A SRA. PROFESSORA BEBEL LULA - PT - Pois não, deputada. 

 

A SRA. BETH LULA SAHÃO - PT - Quero dizer o seguinte, essa fala do 

deputado Daniel José é uma fala típica da nossa cultura machista que acaba 

desqualificando a mulher exatamente por questões e características pessoais. Tenta 

pessoalizar a crítica e pessoalizar no âmbito “essa mulher é louca, essa mulher é 

histérica”. 

 

O SR. PRESIDENTE - WELLINGTON MOURA - PRB - Deputada, o tempo 

infelizmente terminou. O tempo que a deputada havia. 
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A SRA. BETH LULA SAHÃO - PT - Quero dizer que essas coisas nós não 

vamos aceitar. Eu tenho certeza de que todas a mulheres que estão aqui, espero que 

todas as mulheres que estejam aqui não aceitem esse tipo de provocação. 

 

O SR. PRESIDENTE - WELLINGTON MOURA - PRB - Respeitando o 

tempo, passo a palavra à deputada Valeria Bolsonaro, que é a próxima a falar. 

 

A SRA. PROFESSORA BEBEL LULA - PT - Olha, eu agradeço a 

oportunidade de estar aqui.  

 

O SR. PRESIDENTE - WELLINGTON MOURA - PRB - Por gentileza. 

 

A SRA. PROFESSORA BEBEL LULA - PT - Um forte abraço e vamos para 

a luta, gente. 

 

O SR. PRESIDENTE - WELLINGTON MOURA - PRB - Quero registrar a 

presença do deputado Delegado Olim, presente em todas as comissões – quase 

onipresente, deputado. Um homem que trabalha. Deputada Valeria Bolsonaro com a 

palavra, pelo tempo regimental de dez minutos.  

 

A SRA. VALÉRIA BOLSONARO - PSL - Eu só queria fazer algumas 

colocações. Eu não estou conseguindo entender a manifestação da “Educação não é 

mercadoria”, “Em defesa da autonomia universitária”, “Liberdade para minha 

Universidade”. Eu acho que está tendo um erro muito complexo do que é a formação 

desta CPI. Nós estamos aqui levantando problemas de abuso de dinheiro gasto, não para 

vocês estudantes, mas desviados dentro da universidade que ninguém sabe nem para 

onde vai. E aí tira de vocês estudantes.  

Então nós temos ali – eu tenho concordo plenamente –, eu sou professora, tenho 

32 anos de sala de aula, o que mais a gente preza é a liberdade para a universidade. A 

Educação de jeito nenhum é mercadoria, eu concordo totalmente com vocês. Só queria 

colocar que a CPI não está com esse viés que vocês estão achando. Nós estávamos 

discutindo já – não é, deputado? – essa semana toda, nós temos graves problemas dentro 

da universidade, de professores aposentados ganhando acima do teto. Eu moro em 

Campinas, eu estou do lado da Unicamp, eu sei o que acontece lá dentro, existem 
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grandes problemas onde o dinheiro que devia ser colocado para que vocês pudessem ter 

uma condição melhor de ensino é desviado para pessoas que têm lá o interesse próprio, 

sem pensar em vocês alunos. 

Então, realmente, eu estou aqui espantada de ver toda essa demonstração, como 

se alguém aqui tivesse tentando fazer mal, ou tirar direito de estudante. A minha filha 

está dentro da USP, e nunca, de forma nenhuma, alguém aqui está tentando tirar direito 

de estudante. A gente está tentando tirar a farra com o dinheiro público que está sendo 

colocado lá, de pessoas que desviam dinheiro, principalmente de alguns órgãos 

específicos dentro das universidades, e tiram esse dinheiro de vocês estudantes.  

Então vocês precisam começar a prestar um pouco mais de atenção, gente. Não é 

possível que vocês não enxerguem isso, vocês são os maiores prejudicados, ninguém 

aqui está defendendo nem partido político e muito menos ideologia de gênero. A gente 

está aqui tentando defender a falta de investimento para vocês alunos, que é o que 

acontece. Dentro da universidade a gente vê barbaridades acontecendo, dinheiro que 

entra lá dentro e que não chega à mão de vocês.  

Eu estou dentro da escola pública, dentro de uma cidade, eu sou professora 

pública, também sou servidora pública, eu sou servidora do município de Campinas, e 

quantas vezes eu vi chegar dentro da escola material que não tinha nada a ver com o que 

nós professores pedimos para os nossos alunos, mas chegava lá dentro imposto pelo 

Poder Público. E é isso que a gente quer fazer. Então, prestem atenção, porque o nosso 

viés aqui é bem diferente do que está sendo colocado, nós estamos aqui para defender a 

Educação, o ensino de qualidade, e tirar o poder desse pessoal que tem só um único 

pensamento, que é o pensamento exclusivo de pessoa, do seu umbigo, e que está lá 

dentro da universidade tirando dinheiro de quem realmente precisa. Muito obrigada, 

presidente. É para isso que nós vamos lutar aqui. 

 

O SR. PRESIDENTE - WELLINGTON MOURA - PRB - Obrigado, 

deputada Valeria Bolsonaro. Com a palavra a deputada Monica Seixas – eu vou gravar 

o nome de Vossa Excelência. Obrigado. 

 

A SRA. MONICA DA BANCADA ATIVISTA - PSOL - Eu acho que a nossa 

tarefa como parlamentar é fiscalizar o Executivo, fiscalizar o erário público, nos 

fiscalizarmos e zelarmos pelos ritos regimentais desta Casa. Por isso eu queria saudar a 

presença e a participação popular e a livre iniciativa da população de dizer o que quer 
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para si. E queria lamentar a instalação desta CPI. Lamentar, sim, porque é preciso dizer 

que essa instalação foi uma das primeiras instalações de CPI nesta Casa, numa maratona 

que varou madrugadas, deixando assessores numa fila de espera para instalar de 

interesses de certos setores, o que não é democrático, nem razoável. 

A gente tem muitos temas referentes ao erário público e a desvio de dinheiro que 

mereciam esse espaço, que mereciam que a gente tivesse se debruçado sobre eles, que 

mereciam a nossa atenção. Depois eu queria reforçar o pedido feito por diversos colegas 

aqui sobre a necessidade de a gente reafirmar o que estamos fazendo e qual é o objetivo 

desta CPI, Sr. Presidente. Por que eu digo isso? Porque ontem mesmo, na internet, com 

pessoas falando sobre esta CPI, o Sr. Daniel, a sua comunicação me corrigiu dizendo 

que o senhor era do Novo, que o senhor era a favor da cobrança de mensalidades das 

universidades e que ia lutar por isso. O tema era: quem era o autor desta CPI, ou seja, a 

sua comunicação disse à minha rede que o senhor era o autor e o senhor estava lutando 

pela cobrança de mensalidades.  

O Sr. Moura também nos jornais, foi aos jornais dizer que está aqui numa 

disputa ideológica contra o aparelhamento da esquerda. A Sra. Valeria acabou de nos 

dizer que ela gostaria que o dinheiro chegasse à mão – não é essa função, ele chegar à 

mão de ninguém, mas se produzirem conteúdos em Educação, em pesquisa em ciência, 

e também queria evitar o aparelhamento por certas pessoas. 

Eu vou ler aqui o que está escrito no texto da CPI: “Com a finalidade de 

investigar irregularidades na gestão das universidades no Estado, em especial quanto à 

utilização e repasse de verbas públicas”. Foi esse o texto que foi divulgado e, ao 

contrário do que os membros têm ventilado por aí, não é isso que os senhores estão 

dizendo por aí, que vão tratar. E não é à toa que essas pessoas estão todas aqui 

defendendo a liberdade de cátedra, defendendo a autonomia, defendendo o que já 

deveria ser superado, porque a gente passou muito tempo discutindo escola sem partido 

– que a gente já sabe que é inconstitucional, que a gente já sabe que o STF se 

manifestou a respeito –, e agora parte dos membros dessas comissões estão tentando 

criar na opinião pública uma universidade sem partido.  

E a reação está aqui, estudantes, professores organizados para garantir para si 

uma liberdade de cátedra, uma liberdade na universidade. Eu quero reforçar que é 

necessário então, diante da confusão causada pelos próprios membros desta CPI, que a 

gente volte a reafirmar a que ela serve, para que ela veio, e a que se debruçará: quais são 

os limites, quais são os objetivos. E também eu quero salientar aqui que é muito vicioso 
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– se eu não posso dizer que não está no Regimento – a gente começar uma pesquisa 

dizendo para que ela serve, porque a gente já está dando o resultado aqui claro, quando 

tem parte desta Mesa militando para que se justifique a taxação de cobrança nas 

universidades através desta CPI. 

 

O SR. PRESIDENTE - WELLINGTON MOURA - PRB - Vossa Excelência 

tem um minuto. Deputada Leci Brandão. 

 

A SRA. LECI BRANDÃO - PCdoB - Primeiramente, eu gostaria de dar uma 

explicação, porque tem meio mundo aí dizendo: por que eu estou na CPI? O que que eu 

fiz para a CPI. Eu assinei uma CPI que já tinha assinatura suficiente, mas como eu sou a 

favor dos estudantes, sempre fui a favor de universidade pública, sempre fui a favor de 

cota e nem sonhava entrar nesta Casa. Meu perfil, a minha história, não tem dúvidas, é 

papo reto, é olho no olho. Então, por que que eu faço parte da CPI? Porque eu quero 

saber o que vai acontecer realmente, como a Bebel falou agora, que ela quer saber o que 

vai acontecer de fato para poder informar, para poder também instrumentalizar o 

pessoal. Porque senão fica uma coisa fechada, e ninguém sabe o que está acontecendo.  

Então tenho obrigação de estar, sim, porque tem coisas aqui na Casa que até hoje 

eu também não entendo direito. Como eu quero entender mais agora um pouco de tudo 

– e eu dou uma sorte danada, porque toda vez que eu tenho que abrir –, olha, eu abri a 

CPI porque eu sou a mais idosa, por isso que me chamaram para abrir – viu, gente? É 

porque tem gente que não sabe o que é o Regimento da Casa e está achando que eu 

estou abrindo tudo quanto é comissão, CPI e tal. Não é nenhuma benesse para mim, 

não, pelo contrário, eu estou arrumando confusão na minha vida.  

Mas é importante que vocês saibam que o meu perfil, o meu compromisso, é 

com quem precisa de Educação e não tem, é com quem está sendo prejudicado nas suas 

respectivas universidades, não só estudantes, mas professores também, todas as perdas 

que tiveram, é a questão da lista tríplice, que é a academia que escolhe três, e aí já tem 

um acordo e chega na hora vai para o governador, que isso é errado. Todo mundo tem 

que participar dessa escolha.  

Então são muitas as coisas que precisam ser esclarecidas, por isso que eu estou 

como membro da CPI, que fique muito claro isso, porque o pessoal já torce tudo, estão 

dizendo que eu estou querendo, eu vou cobrar, enfim, fazer acontecer. Vou fazer 

acontecer, sim, mas do lado de quem me interessa, de quem eu respeito e com quem eu 
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tive compromisso a vida inteira, não é desde 2010, não, é a vida inteira. Obrigada, Sr. 

Presidente. 

 

A SRA. ERICA MALUNGUINHO - PSOL - Pela ordem. 

 

O SR. PRESIDENTE - WELLINGTON MOURA - PRB - Obrigado, 

deputada Leci Brandão. Uma deputada sempre respeitosa e sempre terá o respeito de 

todos os deputados desta Casa. 

 

A SRA. ERICA MALUNGUINHO - PSOL - Pela ordem, Sr. Presidente. 

 

O SR. PRESIDENTE - WELLINGTON MOURA - PRB - Pela ordem, 

deputada Erica Malunguinho. 

 

A SRA. ERICA MALUNGUINHO - PSOL - Para concluir. 

 

O SR. PRESIDENTE - WELLINGTON MOURA - PRB - Então, eu peço só 

um minutinho, por gentileza, para o deputado Professor Kenny, que é o próximo, e aí eu 

inscrevo Vossa Excelência. Aliás, eu já não posso inscrever, até havia falado – aliás, 

depois é o deputado Barros Munhoz –, e eu havia conversado com todos na entrada, em 

comum acordo, que nós vamos então, depois da fala do deputado Barros Munhoz, falar 

sobre data, horário e encerrar esta reunião.  

 

A SRA. ERICA MALUNGUINHO - PSOL - Mas é que eu havia pedido, 

solicitei algumas vezes. 

 

O SR. PRESIDENTE - WELLINGTON MOURA - PRB - Nós já dissemos 

até os nomes, deputada. Deixei muito claro e falei os nomes que iriam falar. 

 

A SRA. ERICA MALUNGUINHO - PSOL - Em um minuto eu concluo.  

 

O SR. PRESIDENTE - WELLINGTON MOURA - PRB - A senhora pode 

fazer uma comunicação. Pode ser, deputada? 
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A SRA. ERICA MALUNGUINHO - PSOL - O.k. 

  

O SR. PRESIDENTE - WELLINGTON MOURA - PRB - Obrigado. 

Registrar a presença do deputado Caio França, está aqui presente também e sempre 

abrilhanta as CPIs, também fiscalizando. Deputado Professor Kenny, por gentileza, pelo 

tempo regimental de dez minutos.  

  

O SR. PROFESSOR KENNY - PP - Boa tarde, Sr. Presidente. Primeiramente 

parabenizar o deputado Wellington Moura por esta Presidência, deputada Carla 

Morando pela Vice-presidência. Agradecer também o convite para participar desta 

Comissão, será muito importante para mim, faço parte lá da Comissão de Educação, 

saúdo aqui também a presidente, Professora Bebel, vice-presidente deputado Daniel 

José, e também sou vice-presidente da Comissão de Ciência e Tecnologia, que cuida 

justamente de todas as universidades públicas e também das Etecs e das Fatecs. 

Então mais uma vez eu agradeço o convite, porque esta CPI também me ajudará 

em muito nas comissões das quais eu participo e vice-versa. Mas eu queria deixar claro 

aqui também, presidente, que até vou falar pouco, porque eu quero, gosto muito de 

trabalhar em cima de conteúdo, em cima de dados. Eu fiquei muito feliz e nós vamos 

nos ater realmente ao objeto desta Comissão, e é única e exclusivamente sobre isso que 

eu gostaria de trabalhar. 

Como professor universitário há 22 anos, já deixo claro que não quero aqui, não 

é o foco desta Comissão, e também não quero aqui ver discutir ideologia. Não vou aqui 

defender direita, não vou aqui defender esquerda, vou defender única e exclusivamente 

a Educação, que é o que importa, que é o foco do meu trabalho, do nosso trabalho desta 

Comissão, presidente. Muito obrigado. 

 

O SR. PRESIDENTE - WELLINGTON MOURA - PRB - Obrigado, 

deputado Professor Kenny, que vai com certeza somar muito com a sua experiência na 

área da Educação.  

Deputado Caruso, deputado Barros Munhoz e depois a comunicação da deputada 

Erica Malunguinho. 
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O SR. JORGE CARUSO - MDB - Dois requerimentos, Sr. Presidente, 

primeiro para reiterar o pedido para que V. Exa. faça por escrito e seja publicado no 

“Diário Oficial”. 

 

O SR. PRESIDENTE - WELLINGTON MOURA - PRB - Gostaria que 

algum deputado apresentasse o requerimento. 

 

O SR. JORGE CARUSO - MDB - Não, a solicitação foi no sentido de que V. 

Exa. mesmo, com a concordância de todos os deputados aqui presentes, possa, no 

“Diário Oficial”, fazer uma predefinição daquilo que é o objeto desta CPI, a delimitação 

disso. 

 

O SR. PRESIDENTE - WELLINGTON MOURA - PRB - Deputado Caruso, 

o objeto da CPI já está lá na justificativa. Se V. Exa. não tem ou gostaria que os outros 

deputados também tivessem, eu imprimo e mando a justificativa. 

 

O SR. JORGE CARUSO - MDB - Então eu vou mudar minha sugestão, vou 

ver se os deputados concordam, nós vamos subscrever uma peça única aqui no sentido 

de colaborar, nesse sentido, pedindo que V. Exa. faça essa publicação no “Diário 

Oficial” para que a gente possa ter essa definição, que basicamente diz respeito aos 

gastos e à aplicação dos recursos que estão lá dentro. 

 

A SRA. ISA PENNA - PSOL - Apoiado.  

 

O SR. PRESIDENTE - WELLINGTON MOURA - PRB - Apresente a esta 

CPI, deputado. 

 

O SR. JORGE CARUSO - MDB - A gente vai apresentar então para que V. 

Exa. faça a publicação. Só salientar, também manifestar aqui minha concordância com a 

deputada Beth Sahão, não creio que com relação aos professores, ao salário dos 

professores, que nós temos problemas, claro que se tiver salário acima do teto essas 

questões todas são um negócio complicado, mas a gente sabe também que não é algo 

exclusivo da questão da Educação, e há problemas nas mais diversas áreas, mas eu acho 

que toda a CPI, todos os membros, deputados estaduais, a população, também têm o 



Verba Editorial Ltda.  

45 

 

direito de saber quanto ganham os nossos servidores nas mais diversas áreas. Eu acho 

que esses dados são de competência não só da CPI, mas de toda a população. Acho que 

isso não faz mal a ninguém. 

Quero salientar também, Sr. Presidente, que hoje de manhã – e é um dado 

curioso, eu sei da preocupação com relação à fala que o presidente já esclareceu –, mas 

hoje, numa visita à subprefeitura do Butantã, eu tenho um representante de bairro que 

me perguntou. Foi até curioso isso, porque eu não tenho uma ligação tão forte com a 

Educação no dia a dia, ele perguntou se eu era da CPI, se eu ia apurar, eu falei que sim, 

e ele falou: “Olha,  deputado, apure porque há muita denúncia contra a USP”; ele ficou 

de me trazer, mas o que ele falou de imediato, assim, de bate pronto, é uma coisa 

interessante com base até nas repercussões daquilo que a gente está fazendo hoje na 

Assembleia.  

Eu achei importante o que ele disse, ele disse o seguinte: “Olha, tem muita 

denúncia feita pelo sindicato, está tudo arquivado, não está nada apurado, de 

superfaturamento, de um monte de compras dentro da USP”. Eu quero dizer aqui que eu 

não sei se é verdade ou não, ele ficou de trazer, mas são coisas que a gente tem que 

apurar. E aqui o deputado Barros Munhoz falou muito bem, o Tribunal de Contas do 

Estado é muito bacana, apura tudo, mas é bom lembrar, para quem não sabe, que ele 

apura por amostragem, ele não audita tudo.  

Então, Sr. Presidente, aqui vai uma sugestão, eu queria ver se os Srs. Deputados 

concordam, que nós tenhamos – já que o Tribunal de Contas também é um órgão que 

presta auxílio a esta Casa – um auditor permanente nas reuniões da CPI, porque senão 

chega uma denúncia aqui: “Olha, saiu um ofício para o Tribunal de Contas para ver se 

um ofício foi apurado ou não”. Eu acho que a gente tem que ter o Tribunal de Contas, 

um auditor, junto com a gente permanentemente até para ajudar em todas essas questões 

que eventualmente forem denunciadas aqui na CPI. Então fica essa sugestão a Vossa 

Excelência. 

 

O SR. PRESIDENTE - WELLINGTON MOURA - PRB - Essa sugestão, 

com certeza, deputado, é acolhida e vamos chamar o Tribunal de Contas, agora que a 

gente estabeleceu o presidente, vamos chamar para que esteja presente. 

 

O SR. JORGE CARUSO - MDB - Esse auxílio técnico é importante. 
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O SR. PRESIDENTE - WELLINGTON MOURA - PRB - Sem dúvida, tanto 

deles, Ministério Público também. Eu acho que é imprescindível estarem todos os 

órgãos judiciais aqui presentes para trazerem qualquer esclarecimento e também trazer 

um apoio a esta CPI para os trabalhos andarem, como também a Procuradoria da Casa, 

que o procurador já está presente, o Dr. Beneton, e também vai ter uma outra 

procuradora que vai estar aqui presente. Acho que vai ser de suma importância para os 

trabalhos. 

Até, deputados, gostaria, nós vamos criar então um e-mail para que, até mesmo 

se chegarem denúncias, alguma coisa, vamos passar para todos os deputados que estão 

na CPI. E o e-mail que foi criado gostaria que vocês pudessem anotar, suas assessorias 

possam anotar, já está na página no site da Alesp: cpiuniversidades@al.sp.gov.br. Acho 

que é até um canal de comunicação entre os parlamentares e também a população. 

Com a palavra o deputado Barros Munhoz. 

 

O SR. BARROS MUNHOZ - PSB - Presidente, vou procurar ser o mais breve 

possível, até para deixar uma margem de tempo para nossa querida deputada Erica, o 

seguinte. Eu acho que ficou bem delimitado o aspecto da CPI, mas eu queria fazer aqui 

um comentário muito importante. Eu não quero que entendam que a minha posição na 

CPI decorre de qualquer desconfiança, de qualquer das universidades de São Paulo, 

porque se eu desconfiasse delas, estaria desconfiando também do Tribunal de Contas do 

Estado de São Paulo e também da Assembleia Legislativa de São Paulo.  

Porque o governador Orestes Quércia encaminhou para esta Casa e garantiu a 

autonomia financeira das universidades antes de 1990. Em 1990 houve a eleição e 

escolha do governador Fleury, portanto, há mais de trinta anos. Será possível que 

ninguém percebeu que existe tudo isso que se fala de errado lá? Não, eu não vou 

compactuar com isso. Eu quero dizer o seguinte, Leci, eu também entrei para ver se esta 

CPI não se desvirtua, que ela cumpra aquilo que constou da petição de criação da CPI – 

nada de ideologia, nada de esquerda, nada de direita, nada disso, que não tem nenhum 

cabimento, exatamente. 

Mas eu também gostaria de dizer o seguinte, que eu conheço a maioria dos 

reitores, conheço as universidades, conheço a Unesp, conheço a Unicamp, conheço a 

USP. Aliás, eu não só conheço como eu sou fruto da Faculdade de Direito do Largo São 

Francisco. Eu sou do tempo que “Quando se sente bater. No peito heroica pancada. 

Deixa-se a folha dobrada. Enquanto se vai morrer”. Eu sou desse tempo, e é por isso 



Verba Editorial Ltda.  

47 

 

que eu acredito que nós vamos fazer um trabalho sério, confiem na gente. Daniel, eu 

pediria a Bebel que prestasse atenção, por favor. Eu já conheço bem o Daniel, tenho 

conversado muito com ele, acho que foi uma boa conquista do povo de São Paulo trazê-

lo para cá. Ele cometeu um deslize, eu tenho certeza absoluta que ele não quis ofendê-

la, deputada, peço a sua compreensão. 

Minha querida deputada Erica, a palavra é sua. 

 

O SR. PRESIDENTE - WELLINGTON MOURA - PRB - Tem a 

comunicação a deputada Erica Malunguinho.  

 

O SR. BARROS MUNHOZ - PSB - Muito obrigado. 

 

O SR. PRESIDENTE - WELLINGTON MOURA - PRB - Obrigado, 

deputado Barros Munhoz. 

 

A SRA. ERICA MALUNGUINHO - PSOL - Muito obrigada, deputado Barros 

Munhoz. Eu queria concluir com uma afirmação que eu tinha feito, que o Sr. Presidente 

da CPI se exaltou, quando eu falei sobre retratação. Eu acho que é tanto, assim, os 

ouvintes quantos deputados aqui deixaram bem explícito que é importante que existe 

uma incongruência entre o objeto da CPI e o que foi dito pelo senhor, Vossa Excelência, 

na imprensa. Então a gente, sim, precisa de um documento, a gente precisa dessa 

afirmação para além do que é dito aqui verbalmente, mas uma vez que estamos todos 

acordados – independentemente das posições, dos campos políticos – de que esta CPI 

tem o objetivo de investigar as contas, e os possíveis, supostos, desvios de dinheiro das 

universidades. Acho isso muito importante, que seja reafirmado. E quero reafirmar essa 

colocação.  

Uma outra coisa, retomando o nosso companheiro do Partido Novo, a técnica 

não está isenta de intencionalidade, se houver intencionalidade de corte, a partir, enfim, 

de qualquer pressuposto que se diga, “ideologia de gênero” ou, por exemplo, “é um 

gasto excessivo com alunos que são oriundos das cotas raciais, das cotas sociais”, a 

técnica pode estar a serviço disso. Não falei que o senhor falou isso, mas ela pode estar 

a serviço disso, então a técnica não está isenta de intencionalidade, por isso que é tão 

importante que as pessoas estejam aqui, que esses militantes – que são militantes de si 
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próprios, que são estudantes e que estão aqui reverberando exatamente a independência 

e a autonomia universitária – estão aqui para defender o seu lugar. 

Uma última coisa, Sr. Presidente, uma vez – eu queria que a gente assumisse um 

compromisso nesta Casa – que a gente sabe muito bem que esta não era uma CPI 

prioritária, porque sabemos muito bem que existiam outras mais importantes onde o 

dinheiro dos cofres públicos está enfim a rodo se gastando, por exemplo, da Dersa. Mas 

uma vez que ela foi instaurada, eu acho que nós poderíamos aproveitar e sermos 

propositivas, que uma vez que se constate que não há fraude, e que se porventura 

houver fraude, nós sabemos que elas serão insuficientes para sanar os cofres das 

universidades, que nós assumamos aqui o compromisso de aumentar o repasse e a verba 

que é necessária para as universidades públicas.  

Porque, uma vez que já acordamos aqui que a nossa luta é pelo ensino público 

gratuito e de qualidade. Então fica essa proposição, ao fim desta CPI, que já foi 

acordada que o seu objeto é única e exclusivamente investigar os recursos destinados a 

essas universidades, mas que tenhamos alguma posição após as investigações. E a gente 

sabe muito bem que se porventura houver desvios, eles serão insuficientes para dar 

conta das necessidades que as universidades têm hoje. Obrigada. 

 

O SR. PRESIDENTE - WELLINGTON MOURA - PRB - Registrado o 

pedido de Vossa Excelência.  

Falando então sobre a data e horário que serão propostos aqui para a CPI. Quero 

ouvir os deputados, quero ouvir qual o melhor dia, qual o melhor horário para que possa 

acontecer esta CPI. 

 

O SR. JORGE CARUSO - MDB - Sr. Presidente, nós temos um problema 

regimental que é o seguinte: quando começa a ordem do dia, nós temos que interromper 

os trabalhos. Complicado.  

 

O SR. PRESIDENTE - WELLINGTON MOURA - PRB - Eu sugiro, 

deputado Caruso. 

 

O SR. JORGE CARUSO - MDB - Ou a gente faz de manhã ou então. 
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O SR. PRESIDENTE - WELLINGTON MOURA - PRB - Faríamos terça-

feira, às 11 horas da manhã. 

 

O SR. JORGE CARUSO - MDB - Terça-feira tem deputado do interior que eu 

acho que não chega a tempo, eu não sei. 

 

O SR. PRESIDENTE - WELLINGTON MOURA - PRB - Está aberto à 

discussão. 

 

(Fala fora do microfone) - Faz à tarde. 

 

O SR. JORGE CARUSO - MDB - O problema de tarde. 

 

(Fala fora do microfone) - É só a gente acompanhar. 

 

O SR. JORGE CARUSO - MDB - O problema de tarde, até justificando aos 

estudantes, é que regimentalmente, quando começa o Plenário às 16:30 horas, 

obrigatoriamente os plenários têm que encerrar. Então a gente ficaria com uma 

limitação muito grande na questão do horário. 

 

A SRA. PROFESSORA BEBEL LULA - PT - Quinta pela manhã não dá jogo, 

deputado? 

 

O SR. JORGE CARUSO - MDB - O deputado presidente não pode, não é, 

Wellington? 

 

O SR. PRESIDENTE - WELLINGTON MOURA - PRB - Deputada, eu 

penso o seguinte. Eu acredito que talvez tenhamos, dependendo até dos temas dos 

requerimentos que forem apresentados, que fazer até duas vezes por semana. Então, se 

fizermos quinta, eu acho que nós vamos perder aí, vamos dizer assim, já uma semana. 

Isso vai ser discutido, eu acho, qualquer extra que nós possamos marcar.  

 

O SR. JORGE CARUSO - MDB - Mas pode ser quinta de manhã? 
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A SRA. ISA PENNA - PSOL - Pela ordem. 

 

O SR. PRESIDENTE - WELLINGTON MOURA - PRB - Eu não consigo se 

for quinta pela manhã, deixar claro. 

 

A SRA. ISA PENNA - PSOL - Pela ordem. 

 

O SR. PRESIDENTE - WELLINGTON MOURA - PRB - Pela ordem, 

deputada Isa. 

 

A SRA. ISA PENNA - PSOL - Presidente, foi evidentemente já levantado a 

questão de um impedimento legal regimental, sobre uma retificação e uma publicação 

por meios oficiais do exato objeto desta CPI, mas eu quero perguntar diretamente a V. 

Exa. se você não poderia de ofício declarar aqui, e aí, sim, eu acho que tranquilizaria 

aos estudantes que estão aqui saber que você de ofício vai publicar o objeto, já que 

houve uma falha de entendimento conforme V. Exa. disse aqui. Acho que nós 

poderíamos, acho que seria proveitoso para absolutamente todo mundo e para o 

segmento da CPI andar mais célere. Então eu gostaria apenas de perguntar. 

 

O SR. PRESIDENTE - WELLINGTON MOURA - PRB - Já respondo. 

Apresente o requerimento. 

 

A SRA. PROFESSORA BEBEL LULA - PT - Quarta pela manhã? 

 

O SR. PRESIDENTE - WELLINGTON MOURA - PRB - Não sei do que 

nós estamos tratando. A deputada mudou de objeto. Depois eu mudo de objeto também, 

é complicado.  

 

A SRA. PROFESSORA BEBEL LULA - PT - Pela ordem. 

 

O SR. PRESIDENTE - WELLINGTON MOURA - PRB - Deputada falou da 

Vale, da Braskem, falou de outras questões que estão fora do objeto também. Então. 

 

A SRA. PROFESSORA BEBEL LULA - PT - Pela ordem, Sr. Deputado. 
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O SR. PRESIDENTE - WELLINGTON MOURA - PRB - Só um minutinho, 

deixa eu responder à deputada. Deixar claro: apresente o requerimento. E no momento 

oportuno, eu responderei à V. Exa. ou a quem apresentar o requerimento. Simples. Nós 

estamos falando então sobre a questão do horário, então, por gentileza. 

 

A SRA. PROFESSORA BEBEL LULA - PT - Pela ordem, Sr. Deputado. 

 

O SR. PRESIDENTE - WELLINGTON MOURA - PRB - Eu quero saber a 

opinião dos deputados: é a respeito desse tema? É a respeito do tema, deputada Bebel?  

 

A SRA. PROFESSORA BEBEL LULA - PT - Sr. Deputado Eu gostaria de 

saber. 

 

O SR. PRESIDENTE - WELLINGTON MOURA - PRB - É a respeito desse 

tema, por gentileza? 

 

A SRA. PROFESSORA BEBEL LULA - PT - Não, eu tenho prerrogativa de 

fala, por favor. Pela ordem ou questão de ordem, por favor. 

 

O SR. PRESIDENTE - WELLINGTON MOURA - PRB - Questão de ordem. 

 

A SRA. PROFESSORA BEBEL LULA - PT - Obrigada, Sr. Deputado. Eu 

quero reafirmar o pedido feito pela deputada Isa Penna. Eu acho que é importante para 

que todos os que fazem parte da Comissão tenham, sim, essa delimitação do objeto. 

Esse é um ponto. Segundo ponto, proponho que nós possamos então nos encontrar 

quarta pela manhã. 

 

O SR. PRESIDENTE - WELLINGTON MOURA - PRB - Que horas, 

deputada, na sua opinião? 

 

A SRA. PROFESSORA BEBEL LULA - PT - O senhor pode fazer às dez 

horas? Está bom? 
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O SR. PRESIDENTE - WELLINGTON MOURA - PRB - Para mim, o que 

for bom. 

 

O SR. JORGE CARUSO - MDB - Quarta-feira o senhor pode?  

 

O SR. PRESIDENTE - WELLINGTON MOURA - PRB - Posso. 

 

O SR. JORGE CARUSO - MDB - Está bom. 

 

O SR. PRESIDENTE - WELLINGTON MOURA - PRB - Quarta-feira? 

Acordo com todos os deputados? Então quarta-feira, às dez horas da manhã, será o dia 

que vai acontecer a CPI. 

A questão do relator nós apresentaremos. 

 

O SR. DANIEL JOSÉ - NOVO - Pela ordem. 

 

O SR. JORGE CARUSO - MDB - Na próxima oportunidade V. Exa. apresenta 

o relator. 

 

O SR. DANIEL JOSÉ - NOVO - Parece que quarta-feira que vem é feriado. 

 

O SR. JORGE CARUSO - MDB - Ah, é. Quarta é feriado. É Primeiro de 

Maio.  

 

O SR. BARROS MUNHOZ - PSB - Mas a gente vem trabalhar ainda assim. 

 

O SR. DANIEL JOSÉ - NOVO - Vamos então, Barros. 

 

O SR. JORGE CARUSO - MDB - Fica todas as quartas, às dez horas da 

manhã, é isso, presidente? 

 

O SR. PRESIDENTE - WELLINGTON MOURA - PRB - Quartas, às dez 

horas da manhã. 
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O SR. JORGE CARUSO - MDB - Perfeito. 

 

O SR. PRESIDENTE - WELLINGTON MOURA - PRB - Então, não 

havendo mais nada a tratar. 

 

A SRA. LECI BRANDÃO - PCdoB - Não vai indicar a relatoria, não?  

 

O SR. PRESIDENTE - WELLINGTON MOURA - PRB - Na próxima 

reunião avisaremos quem será a relatoria. Não havendo mais nada a tratar, estão 

encerrados os trabalhos. Obrigado a todos. 

 

* * * 

 

- É encerrada a reunião. 

 

* * * 

 


