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CPI - GESTÃO DAS UNIVERSIDADES PÚBLICAS 

29.05.2019 

 

 

O SR. PRESIDENTE - WELLINGTON MOURA - PRB - Bom dia a todos, 

havendo número regimental, declaro aberta a terceira reunião da Comissão Parlamentar de 

Inquérito – Gestão das Universidades Públicas, criada pelo ato 32 de 2019 com a finalidade 

de investigar irregularidades na gestão das universidades públicas do Estado em especial 

quanto à utilização do repasse de verbas públicas a elas. 

Quero registrar a presença dos nobres deputados: deputada Valeria Bolsonaro, 

deputado Barros Munhoz, deputada Carla Morando, vice-presidente desta CPI, deputado 

Daniel José, deputado Professor Kenny, deputada Professora Bebel – Daniel José já falei –, 

deputado Douglas Garcia.  

Item 1 – antes, só fazendo uma retificação do Item 3, da autoria do solicitante, que 

no caso é a Professora Bebel, está escrito o meu nome – não sei se a dos senhores também –

, se encontra escrito, só para alterar, porque é um pedido da Professora Bebel, estou 

fazendo essa retificação da pauta. Eu passo a Presidência para a deputada Carla Morando, 

devido aos itens, ser o solicitante a minha pessoa, obrigado. Deputada Carla Morando com 

a palavra.  

 

* * * 

 

- Assume a Presidência a Sra. Carla Morando. 

 

* * * 

 

A SRA. PRESIDENTE - CARLA MORANDO - PSDB - Bom dia a todos e a 

todas. Bom dia, presidente, começando então no primeiro Item de autoria do deputado 

Wellington Moura, é o Requerimento 14 de 2019 que solicita a prorrogação do prazo de 

funcionamento desta Comissão Parlamentar de Inquérito, constituída com a finalidade de 
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investigar irregularidades na gestão das universidades públicas do estado de São Paulo, em 

especial quanto à utilização de verbas públicas repassadas a elas, por mais 60 dias. Em 

discussão. 

 

O SR. BARROS MUNHOZ - PSB - Pela ordem, Sra. Presidente. 

 

A SRA. PRESIDENTE - CARLA MORANDO - PSDB - Pois não, deputado. 

 

O SR. BARROS MUNHOZ - PSB - Sra. Presidente, eu acho que fica muito 

esquisito, muito inexplicável, porque uma CPI que não começou praticamente ainda, nós 

fizemos três reuniões, mas não tratamos de nenhum assunto específico de competência da 

CPI, já propor uma prorrogação. Isso cheira mal, isso não é bom. Prorrogação dos trabalhos 

de CPI historicamente, ao longo de todos os anos de existência desta Assembleia, se faz 

quando essa prorrogação se torna necessária, geralmente um mês antes do prazo terminar, 

um mês e meio antes do prazo terminar. É inusitado, é a primeira vez na história da 

Assembleia Legislativa de São Paulo que se apresente um pedido de prorrogação dos 

trabalhos no início da CPI, aliás, já desde a primeira reunião. É como começar o jogo e o 

juiz já prorroga dez minutos antes do fim do primeiro tempo, no primeiro tempo. E depois, 

no segundo tempo, vai começar o segundo tempo, ele prorroga mais 15. Não existe isso, de 

sorte que eu peço que esse requerimento seja retirado pelo nobre presidente, porque ele é 

uma ofensa à CPI. 

 

A SRA. PROFESSORA BEBEL LULA - PT - Pela ordem, Sr. Presidente. 

 

A SRA. PRESIDENTE - CARLA MORANDO - PSDB - Pois não, Sra. 

Presidente. 

 

A SRA. PROFESSORA BEBEL LULA - PT - Deputada Carla, eu me remeto 

também ao relator, e quero dizer, presidente, que eu também entendo desta forma, aliás, foi 

um pedido de vista meu e dele, por conta de que esse é o entendimento que eu tenho. Nós 

ainda nem sequer resolvemos a metodologia de como vai se dar o andamento desta CPI. Eu 
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acho que a gente tem que trabalhar com tranquilidade, e se precisar, ao longo do processo, 

faz a prorrogação, mas entendo que é algo meio – esticar a corda antes do tempo. Então 

pediria que V. Exa. retirasse o requerimento  

 

O SR. DOUGLAS GARCIA - PSL - Pela ordem, Sra. Vice-presidente. 

 

A SRA. PRESIDENTE - CARLA MORANDO - PSDB - Pois não, deputado. 

 

O SR. DOUGLAS GARCIA - PSL - Deputada, eu entendo os pontos que foram 

expostos aqui, mas também entendo que esta Legislatura é uma legislatura ímpar. Nós 

tivemos mais da metade da Casa renovada, e também aqui na Comissão, nesta CPI, nós 

temos muitos deputados de primeiro mandato que não entendem ipsis litteris como 

funciona o Regimento Interno, estão aprendendo agora, então a demanda desta CPI é 

gigantesca, então, para casos inusitados, como foi essa eleição, eu acredito que métodos 

inusitados também devam ser aplicados, portanto, eu corroboro com a prorrogação por mais 

60 dias que foi requerida pelo deputado Wellington Moura e peço aos novos parlamentares 

que votem favorável. 

 

A SRA. VALERIA BOLSONARO - PSL - Pela ordem, presidente. 

 

A SRA. PRESIDENTE - CARLA MORANDO - PSDB - Pois não, deputada. 

 

A SRA. VALERIA BOLSONARO - PSL - Eu também concordo com o deputado 

Douglas Garcia, até pela demanda de material que nós estamos recebendo, o número é 

muito grande, o estudo é muito profundo, e com toda a certeza vai demandar mais tempo. 

Então eu não vejo problema algum em pedir essa prorrogação.  

 

O SR. DANIEL JOSÉ - NOVO - Pela ordem, presidente. 

 

A SRA. PRESIDENTE - CARLA MORANDO - PSDB - Pois não. 

 



Verba Editorial Ltda. 

5 
 

O SR. DANIEL JOSÉ - NOVO - Eu não sei, eu não ouvi as palavras do deputado 

Barros Munhoz. De fato eu cheguei aqui agora. Não sei o histórico, se isso é comum ou 

não. Não sei se chega a ser uma ofensa para a CPI, mas enfim, eu sigo com o que o pessoal 

aqui achar melhor. Se achar melhor pedir o requerimento agora, especialmente levando em 

consideração o volume de trabalho que a deputada Valeria Bolsonaro vai ter relatando a 

CPI, se achar isso razoável, eu estou com vocês, mas se quiser também tirar da pauta, tudo 

bem. Eu estou conforme o pessoal. 

 

O SR. BARROS MUNHOZ - PSB - O senhor me permite um aparte? 

 

O SR. DANIEL JOSÉ - NOVO - Claro, por favor. 

 

O SR. BARROS MUNHOZ - PSB - Eu nunca vi um pedido de prorrogação que 

não tenha sido aprovado em CPI, nunca vi na história desta Assembleia. Quer dizer, está se 

forçando uma barra e que provoca mal-estar, não tem nenhum cabimento isso. Eu vou 

repetir o exemplo. O jogo começa e o juiz já anuncia que vai ter dez minutos de 

prorrogação, não existe isso. Eu estou falando sem nenhum part pris. Chega na hora que 

precisar, tem um volume grande, a gente vota. Além de vocês terem maioria, eu também 

me comprometo a votar, acredito que a deputada Bebel também, ninguém vai ser contra 

isso, absolutamente. Agora, começa mal uma CPI que começa prorrogando o prazo dos 

seus trabalhos, quer dizer, é uma confissão de incompetência inclusive. 

 

O SR. PROFESSOR KENNY - PP - Pela ordem. 

 

A SRA. PRESIDENTE - CARLA MORANDO - PSDB - Opa, pela ordem, 

Professor Kenny.  

 

O SR. PROFESSOR KENNY - PP - Com todo o respeito aos nobres pares, ao 

deputado Barros Munhoz e sua história, concordo em alguns pontos, mas eu não vejo nada 

contra a prorrogação, até porque, vejamos, nós já estamos na terceira reunião e ainda nada 

foi feito. Então, resumindo, tem muito trabalho pela frente. Então acho que a prova de 
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estarmos aqui já na terceira reunião e ainda discutindo como será feita a Comissão, e ainda 

nem chegamos a um consenso, isso nada mais prova da necessidade desse prazo.  

 

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

 

A SRA. PRESIDENTE - CARLA MORANDO - PSDB - Pela ordem. 

 

O SR. WELLINGTON MOURA - PRB - A prorrogação dos trabalhos, primeiro, 

deputado Barros Munhoz e todos, é algo regimental. Não estou fugindo de nada fora do 

Regimento. Eu posso, devido, o Regimento Interno comprova que eu posso pedir mais 60 

dias como qualquer outro deputado pediu. Segundo, se nós não formos usar os 60 dias – 

por exemplo, que usemos apenas 30 de 60 dias –, nós não temos que esperar chegar aos 30 

dias finais para a gente entregar o requerimento. Então, eu acho que é uma garantia dos 

trabalhos darem andamento, coisas que alguns deputados não querem, mas eu vejo toda a 

condição de nós votarmos, o deputado Barros Munhoz também tem todo o poder como 

membro desta Comissão de pedir vista, não vejo, ou então a maioria que vai decidir se vão 

ter mais 60 dias ou não. 

Os 60 dias não vão atrapalhar os andamentos dos trabalhos e nem vão atropelar os 

andamentos do trabalho, vão fazer com que tenhamos mais dias para poder trabalhar e 

prestar os esclarecimentos à sociedade. Porque quem quer os esclarecimentos aqui é a 

sociedade. Quem quer os esclarecimentos nesta CPI são os professores, são professores que 

às vezes fazem a mesma função e uns recebem mais e outros menos. Diárias, que nós 

vamos apurar, os tetos. Então, eu acho que nós temos muito trabalho pela frente, não só eu 

como a deputada Carla, que também é sub-relatora, o deputado Kenny, a deputada Valeria 

Bolsonaro que está com uma grande responsabilidade, o deputado Daniel José, todos nós 

aqui temos uma responsabilidade. Eu quero trabalhar, se alguns deputados não querem, eu 

não posso fazer nada, mas eu vou trabalhar. 

 

A SRA. PROFESSORA BEBEL LULA - PT - Pela ordem, Sr. Deputado. 
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O SR. WELLINGTON MOURA - PRB - E se precisar trabalhar os 60 dias, eu 

vou trabalhar aqui os 60 dias a mais. 

 

O SR. DOUGLAS GARCIA - PSL - Pela ordem. 

 

O SR. WELLINGTON MOURA - PRB - E por mim eu deixo transparente, por 

mim não tem nem o recesso, por mim eu quero estar aqui trabalhando, trabalhando para 

mostrar a verdade para a população. Obrigado, Sra. Presidente. 

 

A SRA. PRESIDENTE - CARLA MORANDO - PSDB - Pela ordem, eu gostaria 

só de esclarecer também a minha opinião, deixar aqui bem claro. 

 

O SR. BARROS MUNHOZ - PSB - A senhora está pela ordem para a senhora?  

 

A SRA. PRESIDENTE - CARLA MORANDO - PSDB - Não, falando com ele 

aqui. 

 

O SR. BARROS MUNHOZ - PSB - Mas ele, a senhora pede pela ordem para a 

presidente. 

 

A SRA. PRESIDENTE - CARLA MORANDO - PSDB - Sim, é que na verdade. 

 

O SR. BARROS MUNHOZ - PSB - É que a senhora está pedindo pela ordem. 

 

A SRA. PRESIDENTE - CARLA MORANDO - PSDB - Eu vou fazer uma 

comunicação, porque o Daniel José pediu uma. 

 

O SR. BARROS MUNHOZ - PSB - A senhora tem que cumprir o regimento. 

 

O SR. WELLINGTON MOURA - PRB - Pela ordem, Sra. Presidente. 
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A SRA. PRESIDENTE - CARLA MORANDO - PSDB - O.k. 

 

O SR. WELLINGTON MOURA - PRB - Não defendendo a senhora e criticando 

o deputado Barros Munhoz, mas o presidente tem a prerrogativa de falar a qualquer 

momento, desde que ele não esteja interrompendo a fala de nenhum deputado. Eu não vejo 

o porquê, deputado Barros, de ela estar… ela pediu pela ordem por estar na posição, e é até 

respeitosa essa atitude da deputada.  

 

A SRA. PRESIDENTE - CARLA MORANDO - PSDB - Até porque tem outros 

colegas também. 

 

O SR. WELLINGTON MOURA - PRB - Só que a deputada Carla Morando, na 

atuação de Presidente agora, ela pode falar ou interromper qualquer deputado também, se 

for desordem, se for alguma coisa, no momento em que ela quiser. Desculpa, deputada 

Carla Morando. 

 

A SRA. PRESIDENTE - CARLA MORANDO - PSDB - Desculpa de eu tentar 

ser. 

 

O SR. WELLINGTON MOURA - PRB - Presidente, nesse momento. 

 

A SRA. PRESIDENTE - CARLA MORANDO - PSDB - Desculpa, deputado 

Barros, de eu tentar ser educada com os colegas, mas eu gostaria de esperar esse período 

para que todos conseguissem concluir a sua fala e aí sim eu poder entrar com a minha, sem 

atrapalhar no meio. 

E deixar bem claro que a minha posição quanto ao pedido de aumentar e prorrogar a 

CPI por 60 dias é porque realmente os trabalhos são grandes, a quantidade de 

documentação e de material que está chegando é bastante complexa, e, para a gente 

conseguir reunir tudo isso e dar realmente uma visão clara de tudo que está acontecendo, eu 

não acredito que dê para se fazer – até porque quase se passaram já 30 dias do começo da 

nossa CPI e nada foi feito.  
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Inclusive, o pedido de prorrogação está aqui num momento onde nós não estamos 

ainda na discussão sobre tudo o que está acontecendo, que possa vir de repente atrapalhar o 

meio do caminho só para pedir uma prorrogação que já poderia estar pedida. Então, só para 

deixar claro, agora vou dar uma palavra para o deputado Daniel José – para a deputada 

Bebel, que pediu a palavra. Pode ficar à vontade. 

 

A SRA. PROFESSORA BEBEL LULA - PT - Eu confesso que para além do 

mérito de dar continuidade ou não aos trabalhos da Comissão ou aprovar um requerimento 

de prorrogação dos trabalhos, deputado Wellington Moura, eu acho que a gente senta aí 

nessa Mesa e a gente tem de medir um pouco as palavras, porque o senhor fala “Eu quero 

trabalhar, se alguém não quer trabalhar…” O que é aqui na verdade.  

 

O SR. WELLINGTON MOURA - PRB - Eu não disse o nome da senhora, só para 

deixar transparente. 

 

A SRA. PROFESSORA BEBEL LULA - PT - O.k., mas nós somos deputados 

aqui. E nós alguém está se contrapondo à ideia de que – esse é o entendimento que eu 

tenho, eu acho que todos aqui são bastante inteligentes para entender – quem pedir vista 

então não quer trabalhar. Quem está pedindo para que não prorrogue, mas porque entende 

no tempo exato dessa prorrogação, sim, não haverá problema de pedir a prorrogação, essas 

pessoas então não querem trabalhar. O senhor não disse, mas disse para quem está pedindo 

vista ou está discordando da proposta de Vossa Excelência.  

E eu quero dizer, deputado, que nós queremos trabalhar. Por quê? Nós queremos 

trabalhar exatamente para que a verdade prevaleça, e não seja de forma tão atabalhoada ou 

de forma tão rolo compressor que as pessoas não possam se colocar de forma e da devida 

forma. Então, só esse registro que eu quero fazer, deputado, com todo respeito a Vossa 

Excelência. 

 

O SR. BARROS MUNHOZ - PSB - Pela ordem, Sra. Presidente. 
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A SRA. PRESIDENTE - CARLA MORANDO - PSDB - Pela ordem. Não, o 

deputado Daniel José está com a palavra. 

 

O SR. DANIEL JOSÉ - NOVO - Só fazendo uma reflexão aqui. Eu estava 

pensando depois de cada um dos deputados fazerem suas falas e discutirem esse primeiro 

item da nossa pauta aqui, uma coisa é você trabalhar com um horizonte de 90 dias e outra 

coisa é você trabalhar com um horizonte de 150 dias. Eu acho que isso acaba impactando 

bastante o planejamento de cada um e a profundidade das análises que a gente vai 

conseguir fazer ao longo desta CPI. Então, pensando dessa maneira, eu sou favorável aqui 

então ao Item 1, à aprovação do Item 1.  

 

O SR. BARROS MUNHOZ - PSB - Pela ordem, Sra. Presidente. 

 

A SRA. PRESIDENTE - CARLA MORANDO - PSDB - Pois não. 

 

O SR. BARROS MUNHOZ - PSB - Sra. Presidente, a única coisa que eu não 

quero aqui é destruir e atrasar os trabalhos. Eu acho, reitero, estapafúrdio esse 

requerimento, mas não vou pedir vista. Vou votar contra, pura e simplesmente, marcando a 

minha posição para que não se confunda trabalho com outras coisas. 

 

A SRA. PRESIDENTE - CARLA MORANDO - PSDB - Tem todo o direito. 

 

O SR. BARROS MUNHOZ - PSB - Que também se faz numa CPI. 

 

A SRA. PRESIDENTE - CARLA MORANDO - PSDB - Então, em votação. 

Encerrada a discussão então, em votação. Os senhores gostariam de fazer uma votação 

nominal? 

 

A SRA. PROFESSORA BEBEL LULA - PT - Nominal. 

 

O SR. BARROS MUNHOZ - PSB - Eu voto contra. 
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A SRA. PRESIDENTE - CARLA MORANDO - PSDB - Como vota a deputada 

Valeria Bolsonaro? 

 

A SRA. VALERIA BOLSONARO - PSL - A favor.  

 

A SRA. PRESIDENTE - CARLA MORANDO - PSDB - Deputada Professora 

Bebel?  

 

A SRA. PROFESSORA BEBEL LULA - PT - Contra. 

 

A SRA. PRESIDENTE - CARLA MORANDO - PSDB - Deputado Barros 

Munhoz? 

 

O SR. BARROS MUNHOZ - PSB - Contra. 

 

A SRA. PRESIDENTE - CARLA MORANDO - PSDB - Como vota a deputada 

Carla Morando aqui? Eu sou a favor. Como vota o nosso presidente Wellington Moura? 

 

O SR. WELLINGTON MOURA - PRB - A favor. 

 

A SRA. PRESIDENTE - CARLA MORANDO - PSDB - Como vota o deputado 

Daniel José? 

 

O SR. DANIEL JOSÉ - NOVO - A favor. 

 

A SRA. PRESIDENTE - CARLA MORANDO - PSDB - Como vota o deputado 

Professor Kenny? 

 

O SR. PROFESSOR KENNY - PP - Favorável. 
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A SRA. PRESIDENTE - CARLA MORANDO - PSDB - E como vota a deputada 

Leci Brandão?  

 

A SRA. LECI BRANDÃO - PCdoB - Pela ordem, eu gostaria de dizer que, como 

ninguém anunciou que eu cheguei aqui, queria avisar que eu cheguei. Vou votar favorável, 

porque senão vão dizer que eu também não quero trabalhar e o que eu mais faço nessa 

Assembleia é trabalhar e ajustar problemas. Só isso. Obrigada. 

 

A SRA. PRESIDENTE - CARLA MORANDO - PSDB - Por seis a dois, está 

aprovado o Item 1. 

 

A SRA. LECI BRANDÃO - PC do B - Professora Bebel, pela ordem. Só para 

dizer a V. Exa. que a minha ideologia, o meu pensamento continua o mesmo, mas é que 

nesse aqui, eu quero votar a favor. Depois eu lhe explico. 

 

A SRA. PROFESSORA BEBEL LULA - PT - À vontade. 

 

O SR. WELLINGTON MOURA - PRB - Pela ordem, presidente. Não é exaltando 

a deputada Leci Brandão, não, mas ela é uma das que mais trabalham nesta Casa. A gente 

sempre está aqui também, a gente acompanha V. Exa. no pequeno expediente, grande 

expediente, nas extraordinárias sempre presente aqui, votando. Seja contra, seja a favor, 

mas tem mostrado a sua posição. Parabéns, deputada. É importante deixar registrado isso 

nesta Comissão. 

 

A SRA. PRESIDENTE - CARLA MORANDO - PSDB - Bem, passando agora 

para o Item 2, também de autoria do deputado Wellington Moura, Requerimento número 15 

de 2019, que solicita ao exmo. presidente do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, 

nos termos regimentais, que sejam indicados todos os contratos terceirizados que se 

encontram irregulares, que já tenham sido rescindidos bem como os que se encontram em 

vigor junto às universidades USP, Unicamp e Unesp para prestar informações nesta 

Comissão Parlamentar de Inquérito. Em discussão. Não havendo oradores inscritos, está 
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encerrada a discussão. Em votação. Os deputados que forem favoráveis permaneçam como 

se encontram. Aprovado o requerimento. 

Agora eu vou passar a palavra para o presidente, para o próximo item.  

 

* * * 

 

- Assume a Presidência o Sr. Wellington Moura. 

 

* * * 

 

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

Carla Morando. Item 3, solicitante é a deputada Professora Bebel, requerimento da. 

 

A SRA. CARLA MORANDO - PSDB - Eu gostaria de pedir vista do Item 3. 

 

O SR. PRESIDENTE - WELLINGTON MOURA - PRB - Pedido de vista 

concedido a V. Exa. do Item 3. 

 

O SR. BARROS MUNHOZ - PSB - Presidente. 

 

O SR. PRESIDENTE - WELLINGTON MOURA - PRB - Passo novamente a 

palavra. 

 

O SR. BARROS MUNHOZ - PSB - Por favor. 

 

O SR. PRESIDENTE - WELLINGTON MOURA - PRB - Deputado Barros 

Munhoz, por gentileza. 

 

O SR. BARROS MUNHOZ - PSB - Só para uma indagação. O Item 3 aqui ainda 

seria um requerimento de Vossa Excelência. 
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O SR. PRESIDENTE - WELLINGTON MOURA - PRB - É então, foi o que eu 

retifiquei logo no início. Quando eu apresentei, quando eu abri os trabalhos, eu já avisei 

sobre esse Requerimento 3, está o solicitante escrito errado. Não é meu, é da Professora 

Bebel.  

 

O SR. BARROS MUNHOZ - PSB - Ah, da Professora Bebel. O.k. 

 

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

 

O SR. BARROS MUNHOZ - PSB - Desculpa. 

 

O SR. PRESIDENTE - WELLINGTON MOURA - PRB - Deixar retificado 

novamente. De nada. 

 

* * * 

 

- Assume a Presidência a Sra. Carla Morando. 

 

* * * 

 

A SRA. PRESIDENTE - CARLA MORANDO - PSDB - Então, voltando para o 

Item 4, requerimento nº 19 de 2019, que solicita ao reitor da Universidade de São Paulo – 

USP, Sr. Vahan Agopyan, o balanço patrimonial e todos os demais documentos contábeis 

que possam identificar todas as movimentações de entradas e saídas de receitas públicas no 

período compreendido entre 2011 e 2019. Em discussão.  

 

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

 

A SRA. PRESIDENTE - CARLA MORANDO - PSDB - Pois não, deputado. 
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O SR. BARROS MUNHOZ - PSB - Presidente, eu estou estranhando que os 

requerimentos formulados aqui e que são submetidos à votação dos membros da CPI estão 

sendo substituídos por requerimentos feitos pelo próprio deputado, na sua condição de 

deputado – independentemente, portanto, e à margem dos trabalhos da CPI. Me choca isso. 

Não sei se procede, se esse requerimento aqui foi feito igual ao presidente da Casa nos 

termos do artigo 20, inciso 16 da Constituição. É uma indagação que eu faço. 

 

O SR. WELLINGTON MOURA - PRB - O requerimento de informação que foi 

feito? 

 

O SR. BARROS MUNHOZ - PSB - Isso, três requerimentos idênticos a três 

requerimentos formulados aqui na CPI.  

 

O SR. WELLINGTON MOURA - PRB - Eu pergunto a Vossa Excelência, como 

deputado desta Casa, representando 1 dos 94, posso apresentar qualquer requerimento a 

qualquer secretário ou qualquer órgão onde há dinheiro público? 

 

O SR. BARROS MUNHOZ - PSB - Isso é indiscutível, é indubitável. Eu só acho 

extremamente ofensivo à CPI que V. Exa. apresente esses requerimentos como deputado e 

apresente ao mesmo tempo nesta CPI. Então a minha pergunta é a seguinte, o senhor tem 

todo o direito, como deputado, de apresentar esse requerimento, é verdade.  

 

O SR. WELLINGTON MOURA - PRB - Perfeito. 

 

O SR. BARROS MUNHOZ - PSB - E independe de votação. Se o requerimento 

que o senhor faz aqui na CPI não for aprovado, vai prevalecer. 

 

O SR. WELLINGTON MOURA - PRB - Eu tenho 30 dias para que eles possam 

responder a qualquer. 
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O SR. BARROS MUNHOZ - PSB - O resumo da obra é o seguinte: os senhores 

têm maioria, os senhores vão fazer o que quiserem fazer nesta CPI, mas nunca com a minha 

concordância e o meu silêncio. É um absurdo isso. O senhor faz um requerimento aqui na 

CPI – é um desrespeito aos membros da CPI – e, antes desse requerimento ser votado, o 

senhor apresenta um igual como deputado, e que não é votado por ninguém, que tem que 

ser encaminhado pelo presidente a quem é de direito. 

 

O SR. WELLINGTON MOURA - PRB - Há algo irregular nisso, deputado? Há 

algo irregular nisso? 

 

O SR. BARROS MUNHOZ - PSB - Não, isso é antiético. Não é irregular. Tem 

muita coisa que não é irregular, mas é antiética. É uma afronta ao exercício do mandato de 

membro da CPI. 

 

O SR. WELLINGTON MOURA - PRB - A sua visão é essa, deputado. 

 

O SR. BARROS MUNHOZ - PSB - Exatamente, e eu faço questão de sempre 

registrar a minha visão. 

 

O SR. WELLINGTON MOURA - PRB - Pode deixar exposto. 

 

O SR. BARROS MUNHOZ - PSB - Sempre. 

 

O SR. WELLINGTON MOURA - PRB - Fique à vontade, como eu deixo sempre 

também exposta a minha visão que em 30 dias – eu fiz o requerimento fora – o órgão tem 

que me responder, porque eu sei que infelizmente há deputados que querem barrar essas 

informações.  

 

(Vozes sobrepostas.) 
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O SR. BARROS MUNHOZ - PSB - O senhor não tem coragem de dizer quem é o 

deputado. 

 

O SR. WELLINGTON MOURA - PRB - Espera aí, eu estou com a palavra.  

 

O SR. BARROS MUNHOZ - PSB - O senhor não tem coragem de dizer quem é o 

deputado. 

 

O SR. WELLINGTON MOURA - PRB - O senhor me respeita. O senhor me 

respeita, eu estou com a palavra. Se for no grito, eu vou gritar mais alto, eu vou pedir para o 

operador aumentar o meu som mais alto. 

 

O SR. BARROS MUNHOZ - PSB - Pode, pode. Faz o que o senhor achar que 

deve. 

 

O SR. WELLINGTON MOURA - PRB - Não, eu não faço isso se V. Exa. me 

respeitar como deputado. Então, eu fiz esse requerimento apresentando para 30 – como 

qualquer deputado aqui pode fazer qualquer requerimento para qualquer órgão, seja 

secretaria –, e a secretaria é obrigada a responder em 30 dias o deputado, senão é um crime 

de responsabilidade. Então começa por aí. Aqui, infelizmente, há deputados que querem 

barrar alguns requerimentos, querem barrar informações – não sei por quê, não sei qual o 

desespero. 

 

A SRA. PROFESSORA BEBEL LULA - PT - Pela ordem, Sr. Deputado. 

 

O SR. WELLINGTON MOURA - PRB - Eu até passo para Vossa Excelência, 

tenho muito respeito, deputada Bebel. Mas tem deputados que usam da sua forma 

regimental, porque podem, seja para obstruir – deputada Bebel fez, é justo, é válido. Não 

tiro sua razão, não. Agora, isso não me impede, como parlamentar desta Casa, um dos 94 

eleitos, de apresentar por fora o mesmo requerimento e querer que a informação chegue, 
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seja ela mais devagar – devido a alguns pela CPI, pela obstrução – ou que seja mais rápido, 

pelos 30 dias nos quais aquele órgão tem que me responder. Obrigado, Sra. Presidente. 

 

A SRA. PRESIDENTE - CARLA MORANDO - PSDB - Pela ordem, Professora 

Bebel. 

 

A SRA. PROFESSORA BEBEL LULA - PT - Deputado Wellington, de forma 

muito tranquila, eu quero expor ao senhor a minha opinião. Digo para o senhor o seguinte: 

o que é regimental não pode ser questionado. Qual é o objetivo do deputado? Eu tenho aqui 

um colega do lado – e faço remissão não por desrespeito, mas como exemplificação –, aí 

ele se acha no direito – e com todo o direito –, de se colocar contra projetos lá na Comissão 

de Educação, e nós o respeitamos.  

Então, nada que se peça em termos de pedido vista, isso ou aquilo, tem a ver com o 

que queremos ou não queremos. Tem a ver com o direito que o deputado ou a deputada tem 

de pensar melhor. Por exemplo, eu fiz um pedido de vista na semana passada, 

imediatamente eu coloquei no lugar o que eu – e os senhores aprovaram o texto lido aqui, 

entendeu? Então não acho que a relação entre nós, até por conta de que as pessoas façam 

um pedido de vista ou não, isso tenha que incomodar o presidente ou quem estiver 

presidindo. 

 É um direito do deputado, é líquido e certo. Eu vou fazer o uso daquilo que eu não, 

se eu não estiver convicta de uma posição, eu vou fazer uso dos instrumentos que eu tenho 

em mãos. Isso é correto.  Então eu quero somente dizer isso. Eu não vejo maldade em os 

deputados pedirem: “Olha, eu quero ver melhor esse requerimento”.  

Agora, com relação a um pedido feito aqui e a posição de V. Exa em fazer uma 

reunião também, então está dito o seguinte: se eu não conseguir pela CPI, aí eu vou assim. 

Então não é melhor dizer para nós que vai de um jeito só? Não precisa de vir aqui, 

entendeu? Eu acho isso, é correto que o senhor faça isso. 

Eu estou lá com dois requerimentos, ontem nós tratamos deles, a liderança do 

Governo vai lá e pede vista imediatamente daquele requerimento – eu tive que fazer uma 

conversa com vocês ontem e explicar o porquê daquele requerimento. Espero que a gente 

consiga andar, porque se eu não trouxer secretário da Educação e também a Undime –
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União dos Dirigentes Municipais de Educação –, eu não vou ter a capacidade de ler dados 

que nós não temos condições. Então, se trata disso, deputado. É só isso que eu estou me 

colocando. Então, quando a gente pede vista, não é para atabalhoar, é para pensar, como os 

demais também o fazem.  

 

A SRA. PRESIDENTE - CARLA MORANDO - PSDB - Em discussão.  

 

O SR. BARROS MUNHOZ - PSB - Pela ordem. 

 

A SRA. PRESIDENTE - CARLA MORANDO - PSDB - Pois não. 

 

O SR. BARROS MUNHOZ - PSB - Eu queria dizer o seguinte, essa insinuação de 

que eu quero ficar barrando a CPI é tão grotesca que nem merecia ser levada em conta, 

porque eu tenho uma história dentro desta Casa, não comecei ontem aqui. E tenho uma 

história em CPI, tenho uma história na Casa como um todo, tanto assim que eu não vou 

pedir vista, entendeu? O presidente faz o que quer aqui nesta CPI, tanto que, de todos os 

requerimentos apresentados aqui, 90% são dele e os outros 10% são da vice-presidente. 

 

A SRA. PRESIDENTE - CARLA MORANDO - PSDB - Mas todos têm a 

oportunidade de fazer.  

 

O SR. BARROS MUNHOZ - PSB - Está correto, está tudo o.k.? Eu só quero dizer 

que não vou pedir vista desse, eu só não vou deixar de registrar as minhas palavras. E quem 

mais quer que essa CPI ande sou eu. Eu quero que ela ande, porque vai ser mostrada a farsa 

em que ela se constitui. Então, eu não peço vista e voto contra esse requerimento dúbio e 

duplo, porque não tem sentido. É uma ofensa a esta CPI a pessoa apresentar um 

requerimento como deputado e outro requerimento à CPI. Vou votar contra. 

 

A SRA. PRESIDENTE - CARLA MORANDO - PSDB - Bom, não havendo mais 

oradores inscritos, está encerrada a discussão. Em votação. Seria votação nominal aqui 

também? 
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O SR. BARROS MUNHOZ - PSB - Nominal. 

 

A SRA. PRESIDENTE - CARLA MORANDO - PSDB - Nominal? Como vota a 

deputada Valeria Bolsonaro?  

 

A SRA. VALÉRIA BOLSONARO - PSL - A favor. 

 

A SRA. PRESIDENTE - CARLA MORANDO - PSDB - Como vota a deputada 

Professora Bebel? 

 

A SRA. PROFESSORA BEBEL LULA - PT - Contra. 

 

A SRA. PRESIDENTE - CARLA MORANDO - PSDB - Como vota o deputado 

Barros Munhoz? 

 

O SR. BARROS MUNHOZ - PSB - Contra. 

 

A SRA. PRESIDENTE - CARLA MORANDO - PSDB - Como vota a Carla 

Morando? A favor. Como vota o deputado Wellington Moura? 

 

O SR. WELLINGTON MOURA - PRB - A favor. 

 

A SRA. PRESIDENTE - CARLA MORANDO - PSDB - Como vota o deputado 

Daniel José? 

 

O SR. DANIEL JOSÉ - NOVO - A favor. 

 

A SRA. PRESIDENTE - CARLA MORANDO - PSDB - Como vota o deputado 

Professor Kenny? 
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O SR. PROFESSOR KENNY - PP - A favor. 

 

A SRA. PRESIDENTE - CARLA MORANDO - PSDB - E como vota a deputada 

Leci Brandão? 

 

A SRA. LECI BRANDÃO - PC do B - Contra. 

 

A SRA. PRESIDENTE - CARLA MORANDO - PSDB - Por cinco votos a três, 

está aprovado o requerimento. Item 5, de autoria do deputado Wellington Moura, 

Requerimento número 20/2019, solicita ao reitor da Universidade Estadual Paulista – 

Unesp, Sr. Sandro Roberto Valentini, o balanço patrimonial e todos os demais documentos 

contábeis que possam identificar as movimentações de entradas e saídas das receitas 

públicas de ICMS no período compreendido entre 2011 e 2019. Em discussão. 

 

O SR. BARROS MUNHOZ - PSB - Pela ordem, Sra. Presidente. 

 

A SRA. PRESIDENTE - CARLA MORANDO - PSDB - Pois não. 

 

O SR. BARROS MUNHOZ - PSB - Eu só queria fazer um registro muito 

importante. Além de ter apresentado à CPI esse requerimento, o nobre deputado Wellington 

Moura presidiu a Comissão de Finanças e Orçamento desta Casa, e é para ela que as 

universidades de São Paulo, através do Tribunal de Contas, encaminham toda essa 

documentação. E, se não encaminhou, ele foi omisso de não ter cobrado. Então, ele está 

agora, talvez, querendo encobrir a sua omissão como presidente da Comissão de Finanças. 

 

A SRA. PRESIDENTE - CARLA MORANDO - PSDB -Só um minutinho. 

 

O SR. BARROS MUNHOZ - PSB - Não, não estou dando um aparte. 

 

A SRA. PRESIDENTE - CARLA MORANDO - PSDB - Eu não preciso ter o 

aparte. Dá licença um minutinho, por favor, deputado. 
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O SR. BARROS MUNHOZ - PSB - A senhora sim, ele é que não. A senhora tem, 

ele não. 

 

A SRA. PRESIDENTE - CARLA MORANDO - PSDB - O senhor faz esse 

questionamento todas as reuniões, e o deputado Wellington Moura, nosso presidente, já 

explicou sobre isso.  

 

(Vozes sobrepostas.) 

 

O SR. BARROS MUNHOZ - PSB - Mas eu não vou discutir com a senhora. 

 

A SRA. PRESIDENTE - CARLA MORANDO - PSDB - Então acho que isso é 

só para atrasar um pouco mais a CPI e demorar para discutir. 

 

O SR. BARROS MUNHOZ - PSB - O que eu estou dizendo é que isso é omissão. 

 

A SRA. PRESIDENTE - CARLA MORANDO - PSDB - Todas as reuniões é a 

mesma coisa. 

 

O SR. BARROS MUNHOZ - PSB - Da Comissão de Finanças, se por ventura esse 

requerimento for apresentado duas vezes. Mas tudo bem, a senhora coloca em votação e 

nós vamos votar. E vai ser cinco a três. 

 

A SRA. PRESIDENTE - CARLA MORANDO - PSDB - Gostaria de falar 

alguma coisa? 

 

O SR. WELLINGTON MOURA - PRB - Nada a declarar. 

 

A SRA. PRESIDENTE - CARLA MORANDO - PSDB - Bem. Não havendo. 
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O SR. WELLINGTON MOURA - PRB - Desculpa, deputada. Não, é Fiscalização 

e Controle, não é na Comissão de Financiamento, é na Comissão de Fiscalização e Controle 

– deixar registrado –, na qual eu sou o presidente. 

 

A SRA. PRESIDENTE - CARLA MORANDO - PSDB - Isso. Não havendo mais 

oradores inscritos está encerrada a discussão. 

 

O SR. BARROS MUNHOZ - PSB - O senhor está enganado. 

 

A SRA. PRESIDENTE - CARLA MORANDO - PSDB - Em votação.  

 

O SR. BARROS MUNHOZ - PSB - Nominal. 

 

A SRA. PRESIDENTE - CARLA MORANDO - PSDB - Vamos lá. Como vota a 

deputada Valeria Bolsonaro? 

 

A SRA. VALERIA BOLSONARO - PSL - Favorável. 

 

A SRA. PRESIDENTE - CARLA MORANDO - PSDB - Como vota a deputada 

Bebel?  

 

A SRA. PROFESSORA BEBEL LULA - PT - Contra. 

 

A SRA. PRESIDENTE - CARLA MORANDO - PSDB - Como vota o deputado 

Barros Munhoz? 

 

O SR. BARROS MUNHOZ - PSB - Contra. 

 

A SRA. PRESIDENTE - CARLA MORANDO - PSDB - Como vota Carla 

Morando? A favor. Como vota o deputado Wellington Moura, presidente?  
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O SR. WELLINGTON MOURA - PRB - A favor. 

 

A SRA. PRESIDENTE - CARLA MORANDO - PSDB - Como vota o deputado 

Daniel José? 

O SR. DANIEL JOSÉ - NOVO - A favor. 

 

A SRA. PRESIDENTE - CARLA MORANDO - PSDB - Como vota o deputado 

Professor Kenny? 

 

O SR. PROFESSOR KENNY - PP - A favor. 

 

A SRA. PRESIDENTE - CARLA MORANDO - PSDB - E como vota a deputada 

Leci Brandão? 

 

A SRA. LECI BRANDÃO - PCdoB - Contra. 

 

A SRA. PRESIDENTE - CARLA MORANDO - PSDB - Cinco votos a três está 

encerrado. Aprovado o requerimento. 

Item 6, de autoria do deputado Wellington Moura, o Requerimento número 21 de 

2019, solicita ao reitor da Universidade Estadual de Campinas – Unicamp, o Sr. Marcelo 

Knobel, o balanço patrimonial e todos os demais documentos contábeis que possam 

identificar todas as movimentações de entradas e saídas das receitas públicas de ICMS do 

período compreendido entre 2011 e 2019. Em discussão.  

 

O SR. BARROS MUNHOZ - PSB - Pela ordem.  

 

A SRA. PRESIDENTE - CARLA MORANDO - PSDB - Gostaria de anunciar 

também a presença do deputado Paulo Fiorilo, aqui presente. 

 

O SR. BARROS MUNHOZ - PSB - Sra. Presidente, embora redundante, embora a 

gente já saiba qual vai ser o final, eu registro mais uma vez o meu inconformismo, que esse 



Verba Editorial Ltda. 

25 
 

requerimento seja apresentado em duplicata, desrespeitando a CPI e tentando omitir, ou 

melhor, esconder a omissão daqueles que deviam ter fiscalizado as universidade paulistas.  

 

A SRA. PRESIDENTE - CARLA MORANDO - PSDB - Não havendo mais 

oradores inscritos está encerrada a discussão. Em votação, seria nominal também? 

 

O SR. BARROS MUNHOZ - PSB - Nominal. 

 

A SRA. PRESIDENTE - CARLA MORANDO - PSDB - Como vota a deputada 

Valeria Bolsonaro? 

 

A SRA. VALERIA BOLSONARO - PSL - Favorável. 

 

A SRA. PRESIDENTE - CARLA MORANDO - PSDB - Como vota a deputada 

Professora Bebel?  

 

A SRA. PROFESSORA BEBEL LULA - PT - Contra. 

 

A SRA. PRESIDENTE - CARLA MORANDO - PSDB - Como vota o deputado 

Barros Munhoz? 

 

O SR. BARROS MUNHOZ - PSB - Contra. 

 

A SRA. PRESIDENTE - CARLA MORANDO - PSDB - Como vota Carla 

Morando? A favor. Como vota o deputado Wellington Moura, presidente?  

 

O SR. WELLINGTON MOURA - PRB - Favorável. 

 

A SRA. PRESIDENTE - CARLA MORANDO - PSDB - Como vota o deputado 

Daniel José? 
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O SR. DANIEL JOSÉ - NOVO - Favorável. 

 

A SRA. PRESIDENTE - CARLA MORANDO - PSDB - Como vota o deputado 

Professor Kenny? 

 

O SR. PROFESSOR KENNY - PP - A favor. 

 

A SRA. PRESIDENTE - CARLA MORANDO - PSDB - E como vota a deputada 

Leci Brandão? 

 

A SRA. LECI BRANDÃO - PCdoB - Contra. 

 

A SRA. PRESIDENTE - CARLA MORANDO - PSDB - Mais uma vez então é 

por cinco votos a três. Está aprovado o requerimento. Agora vou passar o trabalho para o 

presidente, Wellington Moura.  

 

* * * 

 

- Assume a Presidência o Sr. Wellington Moura. 

 

* * * 

 

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

presidente, deputada Carla Morando, pelos trabalhos. Registrar a sua presença: deputado 

Paulo Fiorilo – acertei não é deputado?  

 

O SR. PAULO LULA FIORILO - PT - Agora acertou.  

 

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

Leci Brandão, também, que eu não havia oficializado formalmente, obrigado, deputada. 
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Item 7 – autoria da deputada Carla Morando, o Requerimento número 22 de 2019 

solicita relatórios sobre as diárias, pesquisas, custos e viagens da Universidade de São 

Paulo, a USP, nos últimos oito anos. Em discussão. 

 

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

 

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

deputado Paulo Fiorilo. 

 

O SR. PAULO LULA FIORILO - PT - Substituindo a deputada Bebel, para 

economia processual, solicito vista dos itens 7, 8 e 9, nada contra a deputada Carla 

Morando. 

 

O SR. PRESIDENTE - WELLINGTON MOURA - PRB - Registrado o pedido 

de vista de Vossa Excelência. 

 

O SR. DANIEL JOSÉ - NOVO - Pela ordem, presidente. 

 

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

deputado Daniel José. 

 

O SR. DANIEL JOSÉ - NOVO - Também faço o pedido de vista conjunto. 

 

O SR. PRESIDENTE - WELLINGTON MOURA - PRB - Registrado o pedido 

de vista conjunto a Vossa Excelência.  

Para ciência, a manifestação recebida pela Mesa desta Assembleia encaminhada a 

esta CPI, número do protocolo 5899 de 2019, que parabeniza e incentiva os trabalhos da 

CPI e faz apontamentos sobre eventuais irregularidades que estariam ocorrendo na atual 

gestão da Reitoria da Universidade Estadual de Campinas – Unicamp. Documento não 

assinado. 
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Item 11 – recebimento do reitor da universidade da USP de São Paulo, no caso, que 

informa a designação do professor Ignácio Maria Poveda Velasco, superintendente de 

relação institucional e professor titular da Faculdade de Direito. Está até presente, se o 

senhor puder só levantar a mão para que os deputados possam saber quem o senhor é. 

Obrigado. 

Para acompanhar os trabalhos desta CPI, colaborar e contribuir com o oferecimento 

de informações e esclarecimentos que se fizerem necessários, bem como informar endereço 

específico para o envio das correspondências endereçadas àquela universidade quanto aos 

trabalhos desta CPI. 

O Item 12 – recebido da Reitoria da Universidade Estadual Paulista Júlio de 

Mesquita – Unesp informa a designação do professor Dr. Carlos Eduardo Vergani. Ele se 

encontra presente? Não. Chefe de gabinete daquela universidade para acompanhar os 

trabalhos desta CPI, colaborar com oferecimento de informações e esclarecimentos que se 

fizerem necessários, bem como informar endereço específico para o envio de 

correspondência endereçada àquela universidade quanto aos trabalhos desta CPI. Gostaria, 

deputados. 

 

A SRA. PROFESSORA BEBEL LULA - PT - Deputado, pela ordem, Sr. 

Presidente. 

 

O SR. PRESIDENTE - WELLINGTON MOURA - PRB - A senhora só, deixa, 

eu posso concluir? 

 

A SRA. PROFESSORA BEBEL LULA - PT - Deixo. 

 

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

Então, é só para passar as informações aqui que vão ser despachadas aos Srs. Deputados. 

 

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

 

O SR. PRESIDENTE - WELLINGTON MOURA - PRB - Pela ordem, deputado.  
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O SR. BARROS MUNHOZ - PSB - Eu gostaria de me manifestar sobre o Item 10. 

 

O SR. PRESIDENTE - WELLINGTON MOURA - PRB - Vamos lá. 

 

O SR. BARROS MUNHOZ - PSB - Fazendo uma indagação a Vossa Excelência. 

Eu entendo que isso não possa ser acolhido, não possa ser levado em conta por esta CPI. 

Esse é o fim do mundo, se nós formos levar em conta qualquer tipo de documento 

anônimo, não assinado, por esta CPI, nós estaremos destruindo todos os mais basilares 

princípios de direito do nosso Estado, do nosso País. Eu acho que, essa é a minha opinião, 

que esse item, eu tomei ciência dele e peço que ele seja liminarmente ignorado pela CPI.  

 

O SR. PRESIDENTE - WELLINGTON MOURA - PRB - Vou deixar registrado. 

 

A SRA. PROFESSORA BEBEL LULA - PT - Pela ordem. 

 

O SR. BARROS MUNHOZ - PSB - Perfeito. 

 

O SR. PRESIDENTE - WELLINGTON MOURA - PRB - É importante V. Exa. 

ter feito. Eu dei até a palavra à deputada Bebel, até fui injusto agora, deputada. 

 

A SRA. PROFESSORA BEBEL LULA - PT - Não tem problema. 

 

O SR. PRESIDENTE - WELLINGTON MOURA - PRB - Eu vou esperar V. 

Exa. falar e aí a gente dar continuidade, para se tornar justo porque – pode falar, deputada.  

 

A SRA. PROFESSORA BEBEL LULA - PT - Sou eu agora? 

 

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

Professora Bebel, aí eu já respondo a Vossa Excelência, deputada.  
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A SRA. PROFESSORA BEBEL LULA - PT - Obrigada. Olha, é apócrifo e ao 

mesmo tempo vai ao desencontro daquilo que se propôs nesta Comissão, que todos nós 

assinamos um documento. Tendo o máximo de cuidado para que as questões ideológicas 

não eivassem o bom andamento das comissões. E esse documento faz, senão, uma 

provocação a tudo aquilo. Eu só li um parágrafo. E dois, deputado, e eu acho que é caso de 

a gente pensar o que faz. Eu também havia destacado – um momento –, olha só: “Somos 

um grupo de funcionários da Unicamp”. 

 

O SR. BARROS MUNHOZ - PSB - Olha, sinceramente, deputada, a senhora me 

permite um aparte? 

 

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

 

O SR. BARROS MUNHOZ - PSB - Eu pediria que nem entrássemos nisso, 

sinceramente.  

 

A SRA. PROFESSORA BEBEL LULA - PT - Mas é só o que. 

 

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

para deixar registrado, a senhora está com a palavra, a senhora só me permite um aparte, 

por gentileza? 

 

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

 

O SR. PRESIDENTE - WELLINGTON MOURA - PRB - Esse, respondendo ao 

deputado Barros Munhoz e a Vossa Excelência, esse item ficará arquivado à parte dos 

Autos.  

 

O SR. BARROS MUNHOZ - PSB - Perfeito. 

 

A SRA. PROFESSORA BEBEL LULA - PT – Aí, sim. 
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O SR. PRESIDENTE - WELLINGTON MOURA - PRB - Acho que responde. 

 

O SR. BARROS MUNHOZ - PSB - Perfeito, presidente. 

 

O SR. PRESIDENTE - WELLINGTON MOURA - PRB - Mas foi para a 

ciência, chegou, a gente está dando ciência, mas vai ser arquivado à parte.  

 

O SR. BARROS MUNHOZ - PSB - Perfeita a decisão. 

 

A SRA. PROFESSORA BEBEL LULA - PT - Mas quero registrar a minha 

posição. 

 

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

 

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

continua com a palavra. 

 

A SRA. PROFESSORA BEBEL LULA - PT - Primeiro, que há um ataque frontal 

sem nenhuma questão. 

 

O SR. BARROS MUNHOZ - PSB - Não vamos trazer o assunto à baila, deputada 

Bebel. Não vamos. Só prejudica quem é atacado. 

 

A SRA. PROFESSORA BEBEL LULA - PT - Eu vou acatar, porque o senhor é 

mais. 

 

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

pode ler, fique à vontade. 
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A SRA. PROFESSORA BEBEL LULA - PT - Não é que eu quero ler, é que eu 

quero, na verdade.  

 

O SR. BARROS MUNHOZ - PSB - É um apelo que eu faço para ela, presidente. 

Estou fazendo um apelo. 

 

A SRA. PROFESSORA BEBEL LULA - PT - Deputado, o senhor fez, não, o 

senhor nos convenceu a assinar um documento em que. 

 

O SR. BARROS MUNHOZ - PSB - Perfeito. 

 

A SRA. PROFESSORA BEBEL LULA - PT - A questão ideológica não eivasse 

esta Comissão. Quando a Casa ou a Comissão aceita isto, ou se aceitar um outro também 

que seja de posição diversa, aquilo que nós assinamos perde o sentido. 

 

O SR. BARROS MUNHOZ - PSB - Mas ele não aceitou. O presidente deu uma 

decisão que eu acho correta, fica à margem. 

 

A SRA. PROFESSORA BEBEL LULA - PT - Eu estou acatando, deputado, mas 

eu também estou querendo, assim como o senhor gosta de se colocar – o senhor sabe que eu 

tenho muito respeito pelo senhor. 

 

O SR. BARROS MUNHOZ - PSB - Obrigado, igualmente. 

 

A SRA. PROFESSORA BEBEL LULA - PT - Eu gosto também de me colocar. 

Eu não posso ser, não é? Eu acho que é isso um pouco. 

 

O SR. BARROS MUNHOZ - PSB - Imagina. 

 

A SRA. PROFESSORA BEBEL LULA - PT - Não, eu conheço o deputado, o 

deputado é... Mas eu vou assim, até em respeito à história do deputado, eu vou. 
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O SR. BARROS MUNHOZ - PSB - Obrigado. 

 

A SRA. PROFESSORA BEBEL LULA - PT - E porque eu assinei o documento. 

Eu só quero deixar claro que assinamos um documento, e que eu não aceito nem de um 

lado nem do outro.  

 

O SR. BARROS MUNHOZ - PSB - Perfeito. 

 

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

 

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

Paulo Fiorilo. 

 

O SR. PAULO LULA FIORILO - PT - Sr. Presidente, eu queria fazer uma 

sugestão à Presidência e aos deputados que compõem esta CPI, que documentos. 

 

A SRA. LECI BRANDÃO - PCdoB - Anônimos. 

 

O SR. PAULO LULA FIORILO - PT - Anônimos, apócrifos não viessem para a 

pauta nem para a manifestação, que eles fossem imediatamente excluídos do processo, 

porque não têm absolutamente nenhuma referência nominal, não dá para fazer nenhuma 

menção e, pior, tem um conteúdo que desabona o que foi discutido. Então eu queria sugerir, 

isso poderia inclusive ajudar a limpar essas manifestações. Muito obrigado. 

 

O SR. PRESIDENTE - WELLINGTON MOURA - PRB - Deixar transparente 

para o deputado Paulo Fiorilo e a todos, se um documento chegar a este presidente, eu 

deixo a ciência de todos – sendo que, destaco, esse documento que não tem nome, não tem 

a pessoa específica, que será arquivado à parte da CPI. Mas deixar ciência a todos. É o que 

este presidente vai fazer, deixar ciente e que todos os deputados possam receber – a 

deputada Carla Morando estava falando comigo que não havia recebido, não havia 
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autorizado, o secretário dado oportunidade para pegar cópia. Então já deixo avisado que 

todo secretariado pode dar cópia de todos os documentos que forem entregues na secretaria 

da Comissão. Perfeito, pessoal? 

 

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

 

O SR. PRESIDENTE - WELLINGTON MOURA - PRB - Perfeito, deputado? 

 

O SR. PAULO LULA FIORILO - PT - Só para tirar uma dúvida: mesmo os que 

não têm assinatura o senhor vai dar publicidade aos deputados e vai pôr na pauta? 

 

O SR. PRESIDENTE - WELLINGTON MOURA - PRB - Vou dar ciência. 

 

O SR. PAULO LULA FIORILO - PT - Mesmo os que não tiverem assinatura? Só 

estou perguntando os que são desse tipo, não estou nem entrando no conteúdo, estou 

entrando na falta de identificação, porque, em qualquer lugar em que se faça alguma 

manifestação, se o munícipe, se o cidadão não assina, ele não tem valor. Eu posso mandar 

aqui para a CPI uma série de considerações, não assassino, e nós vamos dar publicidade. Eu 

estou só perguntando porque, de praxe, o que não tem assinatura não tem valor.  

 

O SR. PRESIDENTE - WELLINGTON MOURA - PRB - Para deixar 

transparente, deputado, todos os documentos que chegarem ao meu conhecimento e que 

não têm assinatura mandarei aos e-mails dos deputados e eles tomam ciência – e não 

colocaremos em ciência. 

 

A SRA. PROFESSORA BEBEL LULA - PT - (Fala fora do microfone) - Não 

como item da pauta. 

 

O SR. PRESIDENTE - WELLINGTON MOURA - PRB - É, mas aqui não é 

item da pauta, aqui é ciência. Mas.  
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A SRA. PROFESSORA BEBEL LULA - PT - (Fala fora do microfone) - Mas é 

item. 

 

O SR. PRESIDENTE - WELLINGTON MOURA - PRB - Não deixarei como 

ciência, entregarei, mandarei a todos os deputados pelo e-mail e todos fazem. 

 

O SR. PAULO LULA FIORILO - PT - Perfeito. 

 

O SR. PRESIDENTE - WELLINGTON MOURA - PRB - Perfeito, deputado 

Paulo?  

 

A SRA. LECI BRANDÃO - PC do B - Pela ordem, Sr. Presidente. 

 

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

Leci. 

 

A SRA. LECI BRANDÃO - PC do B - Só para parabenizar, cumprimentar a ideia 

aí do nosso nobre deputado Paulo Lula Fiorilo e também cumprimentar Vossa Excelência, 

que compreendeu, de forma plena, a sugestão dele, ou seja, continuamos todos em paz. 

Parabéns também a Vossa Excelência. 

 

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

deputada Leci. Só para informar os Srs. Deputados. Informo a V. Exas. que serão 

encaminhadas, e que se encontram na secretaria desta Comissão Parlamentar à disposição 

para análise, as seguintes documentações: cópia dos ofícios emitidos pelo Tribunal de 

Contas do Estado, encaminhando cópia das decisões exaradas em processo sobre admissão 

de pessoal e registro de aposentadorias, nos termos do inciso 15 do artigo 2 da lei 

complementar 709/2993. Tais ofícios são encaminhados pela Presidência da Casa a 

Comissão de Fiscalização e Controle, sendo publicadas nas pautas das reuniões para 

ciência. 
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Cópia do Requerimento do dia 9/2016, cujo conteúdo versa sobre a solicitação e 

informação ao TCE em relação à USP, assim como os documentos recebidos em resposta. 

Documentação referente ao ofício requisitório número 9 de 2019, expedido por esta CPI, 

em formato digital pen-drive, enviada pela Universidade Estadual Paulista – Unesp, 

conforme anexo do ofício 146 de 2019, recebido daquela Universidade. 

Informo ainda que a secretária desta CPI também – a secretaria, desculpa – a 

secretaria desta CPI também disponibilizará os links informados respectivamente pela 

Universidade Estadual de Campinas – Unicamp e pela Universidade de São Paulo para 

acesso aos documentos solicitados referentes aos ofícios requisitórios números 10 e 11 de 

2019 desta CPI, conforme constam em ofícios respostas encaminhadas àquelas 

universidades. 

Então, deixando exposto, são os documentos. Quais são os documentos? Relatórios 

de todos os servidores inativos e ativos, informando seus respectivos vencimentos; o 

relatório específico de todos os servidores inativos e ativos que recebam remuneração 

discriminando os acréscimos que ultrapassam o teto constitucional limitado ao salário do 

governador; indicar todos os funcionários que recebem remuneração acima do teto 

constitucional e não estão em gozo do direito adquirido. Vou deixar registrado. 

A próxima reunião, só estou esperando até o final da semana, mas vai confirmar o 

Tribunal de Contas que eles encaminharam também a esse deputado, e que estou 

encaminhando à CPI, dois auditores. Eu até vou ler para deixar registrado. Em 

cumprimento à determinação de Vossa Senhoria, indicamos os servidores abaixo 

relacionados para participação do tribunal da Comissão Parlamentar de Inquérito da Gestão 

das Universidades Públicas, instaurada na Assembleia Legislativa e constituída pelo ato 

32/2019, com a finalidade de investigar irregularidades. 

O nome dos técnicos de fiscalização: Audria Luciene Martins de Souza – não sei se 

está presente; então deve estar a partir da próxima reunião – e Carlos Donizete Passarin, 

chefe técnico da fiscalização. Os dois são técnicos-chefe de fiscalização, qual o Dr. Roque 

Citadini apresentou. Então, deixando registrado. E é bem provável que na próxima semana 

vamos ouvir o Tribunal de Contas e, logo em seguida, vamos ouvir então os reitores das 

faculdades. Dois já marcaram datas: 19/06 será o da Unesp e 26/06 será o da Unicamp. O 

reitor da USP, estamos no aguardo do dia em que ele poderá – não sei se ele está em 
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viagem ou houve algum problema. E o Tribunal de Contas é bem provável de ser na 

próxima semana. Então, deixar registrado a todos.  

Não havendo mais nada. 

 

O SR. BARROS MUNHOZ - PSB - Sr. Presidente. 

 

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

Barros Munhoz. 

 

O SR. BARROS MUNHOZ - PSB - Sr. Presidente, eu queria tomar a liberdade de 

fazer aqui uma explicação que eu me sinto no dever de fazer. Eu sempre fui a favor de 

funcionamento correto de CPIs e sempre me coloquei contra o desvio da finalidade de CPI. 

Nesse caso específico aqui, eu acho que desde que nós assinamos aquele compromisso não 

haverá desvio, eu acho que a CPI é válida, não tem nenhum problema.  

O que eu quero colocar bem claramente é a minha posição. Eu tive a felicidade, a 

honra, embora com muita dificuldade – desde o segundo ano da faculdade eu trabalhei o dia 

inteiro para poder fazer a faculdade à noite –, e há 52 anos eu sou formado pela minha 

querida Faculdade de Direito do Largo São Francisco e tenho por ela muito respeito, enfim, 

pela história dela – afinal foi fundada junto com a de Recife, em 1827, com quase 200 anos 

de existência, por onde passaram vultos fantásticos da história do nosso País.  

Então eu queria dizer por que eu estou melindrando às vezes, me sensibilizando e 

me sentindo ferido às vezes pelo tratamento que se dá aos reitores, pelo tratamento que se 

dá, como se eles fossem bandidos os membros das universidades. Infelizmente, eu sou 

muito franco e não vou esconder o que penso e vou continuar falando o que penso. Eu vou 

falar alguma coisa da USP.  

A USP tem 42 unidades de ensino e pesquisa em oito campi, tem 183 cursos de 

graduação, 269 de pós-graduação, 89 mil estudantes – sendo 59 mil de graduação e 30 mil 

de pós-graduação. No ranking da University Rankings, os Estados Unidos têm 157 

universidades, o Brasil tem 22 – é presente no ranking. A USP ocupa o 118
o 

e a Unicamp 

204
o
 lugar. Entre as 117 universidades que antecedem a USP, 34 são dos Estados Unidos, 

18 do Reino Unido, 6 da China, 6 do Japão, 6 da Coreia e 4 da Alemanha. Só dos maiores 
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países, os mais desenvolvidos países do mundo. Para se ter uma ideia, a Universidade 

Federal do Rio de Janeiro ocupa o 361º lugar – a 240 lugares atrás da USP.  

Eu gostaria de dizer também que a USP tem intercâmbio em universidades 

estrangeiras, com 1957 alunos estudando em universidades estrangeiras. Tem convênios 

com instituições de 83 países. A USP, em 2018, teve 39% de ingressantes oriundos de 

escolas públicas. Entre 2010 e 2018, houve um aumento de 58%: de 2749 para 4.345 

alunos. Esse gráfico é fantástico, mostra a queda do custo total da USP, a queda do ICMS 

do Estado e a queda da folha de pagamento. O ICMS do Estado, de 2017 para cá, graças a 

Deus, começou a se recuperar; e a queda de gastos da USP continua acontecendo e a queda 

da folha de pagamento também – o que mostra o esforço da USP em contenção de gastos e 

em aprimoramento. 

Mas eu queria dizer alguma coisa mais sobre as nossas três universidades. A USP 

tem, nos três rankings mais importantes do mundo, ela está entre as universidades que 

constituem 1% das melhores do mundo – 99% das universidades do mundo estão atrás da 

nossa querida, gloriosa e respeitabilíssima USP – Universidade de São Paulo. Eu não vou 

citar alguns feitos da USP – porque eu ia falar do primeiro transplante de coração, eu ia 

falar de tanta coisa que nós devemos a esses pesquisadores, porque a missão da 

universidade é ensino, pesquisa e exteriorização dos seus benefícios. E a USP, em matéria 

de pesquisa, eu vou ficar aqui meia hora falando e eu sei que não tem cabimento e não tem 

sentido. 

Mas eu gostaria de dizer que a nossa Esalq – Universidade Luiz de Queiroz (Escola 

Superior de Agricultura Luiz de Queiroz) – está entre as cinco melhores escolas da área de 

ciências agrárias do mundo. A nossa agricultura, o nosso agronegócio – que é o 

sustentáculo do Brasil – é a âncora que não deixa o Brasil afundar. O agronegócio brasileiro 

deve muito ao agronômico de Campinas, deve muito aos institutos de pesquisa, mas deve 

fantasticamente à Esalq, uma das cinco melhores escolas do mundo. 

 Deputada Valeria, quando secretário da Agricultura de São Paulo, eu fui numa 

comitiva com o ministro da Agricultura, o Cabrera, o secretário da Agricultura de Minas 

Gerais, o Alysson Paulinelli, e o presidente da Confederação Nacional da Agricultura de 

Minas Gerais a Bruxelas defender a exportação de carne do nosso País. E lá eu tive a 

felicidade de poder me desviar um pouco, deputado Paulo, e ir a Louvain conhecer o berço 
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da Luiz de Queiroz. Luiz de Queiroz foi um magnânimo agricultor que doou suas terras 

para a construção da Esalq. 

Então, eu estou aqui, minha gente, e peço desculpas pelos meus excessos, mas eu 

sei que vou continuar cometendo, sabe por quê? Porque eu amo o que a gente tem de bom. 

Não é destruindo o que temos de bom que nós vamos construir um amanhã melhor, é 

preservando e melhorando. Tem falhas – eu disse ontem a um amigo da USP. Eu estudei na 

USP. Na minha época, eu daria nota 6 para a Faculdade do Largo do São Francisco. Não é 

8, não é 9 e não é 10, eu sei que tem falhas. Vamos buscar as falhas, companheiros. Mas 

vamos respeitar aqueles que trabalham, que se esforçam e que honram e dignificam o 

ensino universitário no Brasil.  

Eu fico triste quando eu leio o Zé Roberto Guzzo na “Veja” dessa semana e que diz 

o seguinte: que “na Universidade Federal do ABC custa mais de 250 milhões de reais por 

ano a uma licenciatura em afro-matemática. Aparentemente, a equação de segundo grau ou 

a progressão geométrica do jeito que os alunos aprendem hoje são brancas e reproduzem 

racismo na sala de aula. É preciso, portanto, descolonizar os referenciais teóricos”, esse é 

um comentário dele.  

Há uma Universidade Federal da Integração Latino-americana, há uma Integração 

Internacional da Lusofonia Afro-brasileira, e há uma Universidade Federal da Fronteira Sul 

e Universidade Federal do Pampa. Esse é o retrato das universidades federais do Brasil. As 

de São Paulo têm falhas, e eu quero estar aqui ajudando a apurá-las para que elas sejam 

corrigidas, mas com todo respeito, com agradecimento, com gratidão aos professores 

abnegados, aos pesquisadores e aqueles que, tendo estudado nessas universidades, tanto 

deram de si para que o Brasil não fosse ainda pior do que está hoje. 

 

O SR. PRESIDENTE - WELLINGTON MOURA - PRB - Trinta segundos, 

deputado, para concluir, por gentileza. 

 

O SR. BARROS MUNHOZ - PSB - Eu agradeço esse tempo, peço desculpas por 

ter usado, mas acho que eu tinha o dever de fazer esse comunicado. Eu sou um uspiano e eu 

sou paulista. Eu quero que as maiores e mais importantes instituições do nosso Estado e do 
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nosso País sejam respeitadas, apuradas, fiscalizadas, verificadas e aperfeiçoadas, mas 

também respeitadas. 

 

O SR. DANIEL JOSÉ - NOVO - Pela ordem, Presidente. 

 

O SR. BARROS MUNHOZ - PSB - Muito obrigado. 

 

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

Já passo a palavra ao deputado Daniel José. Só registrar também um ofício do Tribunal de 

Contas, que eles entregam em mídia digital os eventuais contratos julgados irregulares por 

este tribunal e também entregam a documentação dos pagamentos de diárias a servidores de 

alto-escalão da Unesp. Então, deixar registrado. E também entrega e V. Exas. podem retirar 

lá no secretariado da Comissão. Pela ordem, deputado Daniel José. 

 

O SR. DANIEL JOSÉ - NOVO - Na linha do que o deputado Barros Munhoz 

acabou de manifestar – e eu estou alinhado com todos os pontos que o senhor mencionou –, 

mas eu já, levantando alguns dados e estudando um pouco mais sobre a situação das três 

universidades estaduais, eu vejo alguns ângulos que a gente pode buscar melhorar. 

Infelizmente a CPI traz consigo uma etiqueta ruim, algo como se a gente estivesse 

buscando constranger e por aí vai. Infelizmente, essa é um pouco da imagem que as pessoas 

têm.  

 Eu vejo aqui como uma oportunidade para a gente se aprofundar nessas três 

universidades que têm, de fato, produções, que têm centenas de milhares de alunos 

estudando quando nós somamos os alunos da USP, Unesp e Unicamp, e que têm um 

orçamento de dez bilhões de reais, que é um orçamento maior do que o estado de 

Pernambuco. Então é uma alocação bastante pesada de recursos do pagador de impostos – 

sobretudo da base da pirâmide da população –, uma vez que elas são mantidas com o 

ICMS. E a gente tem que buscar várias maneiras de melhorar, várias maneiras do lado da 

receita, do lado das despesas.  

Então, quando a gente olha o perfil socioeconômico dos alunos, de fato está 

crescendo a participação e a presença de alunos que vêm de escolas públicas, e eu acho que 
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isso é muito positivo. Agora, quando a gente olha os cursos de maior prestígio, de maior 

competitividade – como a própria escola do Largo São Francisco, como a Escola de 

Medicina, como a FEA, a Poli, enfim, cursos de maior competitividade –, ali a presença de 

pessoas que vêm de escolas públicas ainda é muito menor, então não chega a 25% – na 

verdade está na faixa de 25%. Então isso é algo que a gente também tem que olhar. 

O ICMS como única fonte de receita para essas universidades não me parece o 

caminho correto para longo prazo. Se a gente quer que essas instituições sejam sustentáveis 

no futuro, a gente não pode manter uma única fonte de receita que garanta o sustento delas 

nos próximos anos, até porque o ICMS, como a gente já discutiu anteriormente, é o 

imposto que incide sobre consumo, e consumo depende muito da atividade econômica. 

Então é o imposto que tem uma variação grande anos após anos, dependendo do 

desempenho da economia brasileira.  

E a gente sabe que boa parte das estruturas de despesa das universidades são 

estruturas fixas – 90% do orçamento vem de folha de pagamento, vem de salários para 

professores e funcionários administrativos e também de inativos. A gente pode até 

questionar se deveriam estar ali no orçamento das universidades o pagamento de 

aposentadorias ou na SPPrev, por exemplo. Então são pontos que a gente tem que buscar 

melhorar e buscar se aprofundar cada vez mais. 

Também me chamou atenção quando eu olho a proporção entre professores e 

funcionários administrativos nessas universidades. Elas vão na contramão do que é 

realizado ao redor do mundo. Muitas das atividades administrativas já envolvem 

tecnologias e poderiam ser feitas com muito menos capital humano, com muito menos 

pessoas ali trabalhando, para que a gente pudesse dedicar mais partes do orçamento nas 

pessoas que estão de fato ensinando e pesquisando, porque é atividade-fim das 

universidades. 

Quando a gente compara os números das universidades da USP, Unesp e Unicamp 

com os de universidades públicas de outros países desenvolvidos, a gente vê distorções 

grandes tanto no lado da receita quanto no lado das despesas. As despesas médias nesses 

orçamento das universidades públicas americanas, por exemplo, com pessoal, gira em torno 

de 50 a 60%, enquanto que aqui está em 90%. As fontes de receitas – e a gente pode 

debater isso em outras oportunidades, porque eu sei o quanto a gente vai conseguir 
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aprofundar e o quanto entra no escopo desta CPI – é algo que tem que ser repensado, 

porque em outras universidades públicas ao redor do mundo as fontes de receitas privadas 

são várias e são muito superiores às fontes de receitas. 

 

O SR. BARROS MUNHOZ - PSB - Me daria um segundo de aparte? 

 

O SR. DANIEL JOSÉ - NOVO - Só terminar um pouquinho aqui do raciocínio e 

eu já te passo, deputado. Porque, veja bem, a criação de fundos patrimoniais, doação do 

setor privado, aproximação do setor privado para pesquisas são pontos que a gente deveria 

explorar cada vez mais e que deveriam estar no escopo do trabalho dos reitores e das suas 

equipes no futuro.  

Quando a gente olha o lado da pesquisa, que é uma atividade tão importante dentro 

da universidade, a gente vê que, por exemplo, a USP, dentro de 963 universidades do 

mundo, está em sétimo lugar como maior produtora acadêmica – o maior número de 

pesquisas. Mas quando a gente olha a qualificação dessas pesquisas, ela cai para 775
o
 – 

nem sei dizer como o número ordinal é. Está lá atrás, está na rabeira, então a gente vê que 

tem uma série de incentivos que talvez não estejam tão alinhados, porque, no final das 

contas, as pessoas reagem a incentivos.  

E quando você delimitada, por exemplo, uma pontuação de 10 pontos para uma 

publicação num Top Journal – num jornal altamente respeitado internacional –, para uma 

pesquisa, como, por exemplo, a “Science”, a “Nature”, a “Econometric”, enfim, revistas 

que realmente estão na fronteira do conhecimento e que cujos artigos publicados de fato 

foram revisados após anos e por muitas pessoas que são respeitadas nas suas áreas, então a 

gente vê que se você dá 10 pontos para uma publicação nessas universidades e dá 9 pontos 

para uma publicação em uma revista da própria universidade – uma revista local que vai 

ter, enfim, menos curadoria, vai ter menos critérios para publicação, você distorce 

incentivos de maneira que tenham muito mais pesquisas irrelevantes do que pesquisas que 

de fato estão levando a ciência para a frente. 

 E tem um dilema muito grande, outros dois dilemas muito grandes dentro da área 

de pesquisa, que são a pesquisa de base e pesquisa aplicada. A pesquisa de base vale a pena 

a gente racionalizar e tentar entender o quanto que, quais são as áreas que a gente está 
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incentivando a pesquisa de base. E todas as pesquisas acadêmicas que mostram sobre quais 

são os tipos de pessoas que dão resultado e retorno para a sociedade e para quem investe 

mostram que a gente deve investir, para a pesquisa de base, nas áreas em que a gente está 

na fronteira do conhecimento, que a gente tem competitividade internacional – como, por 

exemplo, o caso da Esalq, que está na fronteira do conhecimento.  

 

O SR. BARROS MUNHOZ - PSB - Sem dúvida. 

 

O SR. DANIEL JOSÉ - NOVO - A agricultura brasileira é um negócio espetacular 

e um orgulho nacional.  

 

O SR. BARROS MUNHOZ - PSB - Perfeito. 

 

O SR. DANIEL JOSÉ - NOVO - Então, pesquisas de base na área da agricultura 

são extremamente importantes. Agora, pesquisa. 

 

O SR. BARROS MUNHOZ - PSB - Deixa eu só. É porque o senhor vai terminar e 

vai acabar o seu tempo, eu estou preocupado com isso. São 30 segundos. 

 

O SR. PRESIDENTE - WELLINGTON MOURA - PRB - É para concluir já, 

deputado, por gentileza. Trinta segundos. 

 

O SR. BARROS MUNHOZ - PSB - São 30 segundos.  

 

O SR. DANIEL JOSÉ - NOVO - Então, pesquisas aplicadas, aí sim são 

importantíssimas serem feitas com parcerias da força do setor privado. E, de novo, a gente 

tem que buscar maximizar o retorno tanto de quem investe quanto do retorno social para as 

pesquisas. E quando a gente não tem essa visão daquilo que deveria ser investido, acaba 

acontecendo o que a gente vê nos dados, como, por exemplo, da US Bureau Labor of 

Statistics, que mostra que investimentos realizados pelo setor público em pesquisa têm 
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retorno muito próximo de zero, enquanto que investimentos realizados pelo setor privado 

têm retorno de 25%. 

 

(Vozes sobrepostas.) 

 

O SR. PRESIDENTE - WELLINGTON MOURA - PRB - Para concluir, 

deputado. 

 

O SR. DANIEL JOSÉ - NOVO - Para os investidores e 65% para o resto da 

sociedade, isso porque as pesquisas têm uma curadoria melhor das áreas em que elas estão 

aplicadas e elas de fato têm uma preocupação maior em avançar na fronteira do 

conhecimento – coisa que muitas vezes acontece do público, e por isso acho que vale a 

pena a gente se aprofundar para buscar melhorar. 

 

O SR. BARROS MUNHOZ - PSB - Deputado Daniel. 

 

O SR. DANIEL JOSÉ - NOVO - Por favor. 

 

O SR. BARROS MUNHOZ - PSB - Eu queria fazer um comentário – são 30 

segundos mesmo, Presidente – parabenizando a ação do Novo através do Ricardo. 

 

O SR. DANIEL JOSÉ - NOVO - Mellão. 

 

O SR. BARROS MUNHOZ - PSB - Mellão, ontem, que foi fantástico nessa 

mesma linha, e o seu pronunciamento hoje. Isso, exatamente, é o que deve ser objeto dessa 

CPI. Conte 100% comigo, Sr. Presidente, e todos os senhores, para participar dessa 

discussão. Essa é a verdadeira discussão. Parabéns.  

Aliás, eu, quando critico a sua legislatura, eu faço questão de registrar que ela tem 

muito mais pontos positivos do que negativos. E dentre eles, é esse tipo de preocupação 

sadia em melhorar aquilo que existe. Parabéns. 

 



Verba Editorial Ltda. 

45 
 

O SR. DANIEL JOSÉ - NOVO - Obrigado, deputado Barros. A gente está 

alinhado e todos queremos chegar nesse mesmo direcionamento. 

 

A SRA. PROFESSORA BEBEL LULA - PT - Pela ordem, Sr. Deputado. 

 

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

Bebel. 

 

A SRA. PROFESSORA BEBEL LULA - PT - O Daniel José esteve presente no 

debate que nós tivemos – um debate não –, uma audiência que tivemos aqui na Casa e nós 

colocamos a universidade em debate. Eu acho que é isso. Eu, deputado Barros, quando vim 

para esta CPI. Deputado Barros, estou falando com Vossa Excelência.  

 

O SR. BARROS MUNHOZ - PSB - Desculpe-me. 

 

A SRA. PROFESSORA BEBEL LULA - PT - É verdade que eu sou uma 

professorinha de Educação Básica.  

 

O SR. BARROS MUNHOZ - PSB – Não, que isso, pelo contrário, a senhora é a 

grande presidente da nossa Apeoesp e uma grande colega deputada. 

 

A SRA. PROFESSORA BEBEL LULA - PT - Sobretudo professora. 

 

O SR. BARROS MUNHOZ - PSB - Também. 

 

A SRA. PROFESSORA BEBEL LULA - PT - Mas eu quero dizer para o senhor o 

seguinte: que eu não aceito essa contraposição entre a questão de que tem que investir mais 

na Educação Básica e deixar a Educação Superior. E quando o deputado – aí acho que a 

gente não teve oportunidade de bater – deixou as ideias e nós depois debatemos, o que foi 

muito bom. Eu acho que até a presença dele na Comissão foi boa porque leva a um debate. 

E as pessoas um pouco explicitam por que é que as posições – elas podem ser confirmadas 
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ou alteradas –, mas o que ali ficou claro, deputado, é que não dá para contrapor. Tem que 

investir mais na Educação Básica e encaminhar as pesquisas para o setor privado. Porque 

tudo que sai da universidade passa a ser patrimônio da sociedade, porque seja a pesquisa 

com tecnologia propriamente dita ou produção de remédios e tal, ela serve à sociedade. 

Eu acredito que as pesquisas, a extensão, tudo o que for no campo da universidade 

deve estar a serviço da sociedade, não é outra coisa que senão. Agora, quando nós 

caminhamos na possibilidade de o setor privado tomar conta da pesquisa, aí eu vejo com 

um pouco de preocupação. Eu até não quero debater isso hoje, quero debater em outro 

momento, vai ter o segundo ciclo de debate, e eu gostaria da presença do deputado, aliás, de 

todos aqui da Comissão, mas deputado Barros Munhoz, enfim, a própria deputada Valeria 

Bolsonaro, também aqui a deputada Leci Brandão, o Daniel José, todos aqui da Comissão e 

tantos outros que puderem ir contribuir. Porque eu acho que, quando você coloca a 

universidade em debate, você coloca a totalidade, você não cria um escopo para debater a 

universidade. 

É o que a CPI tem que fazer, ela tem que ter um escopo, não tem jeito, não tem 

como – não é, deputado? O presidente sabe, pois foi várias vezes questionado com relação 

ao escopo desta CPI. Então é esse o meu desejo, sem alongar, dizer que tem um ciclo de 

debates e nós vamos continuar com esse ciclo de debates. Eu gostaria de contar com a 

presença de todos. Muito obrigada. 

 

O SR. PRESIDENTE - WELLINGTON MOURA - PRB - Não havendo mais 

nada a tratar, estão encerrados os trabalhos. 

 

* * * 

 

- É encerrada a reunião. 

 

* * * 


