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CPI - GESTÃO DAS UNIVERSIDADES PÚBLICAS 

11.06.2019 

 

 

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

havendo número regimental, eu declaro aberta a quarta reunião da Comissão 

Parlamentar de Inquérito – Gestão das Universidades Públicas, criada no ato 32 de 2019 

com a finalidade de investigar irregularidades na gestão das universidades públicas no 

Estado, em especial quanto à utilização do repasse de verbas públicas a elas.  

Registro a presença dos nobres deputados: Barros Munhoz, deputada Carla 

Morando, deputado Daniel José, deputado Arthur do Val, deputado Douglas Garcia, e 

este presidente, deputado Wellington Moura. Solicito à secretária a leitura da Ata da 

última reunião. 

 

A SRA. CARLA MORANDO - PSDB - Gostaria de pedir dispensa da leitura 

da Ata. 

 

O SR. PRESIDENTE - WELLINGTON MOURA - PRB - É regimental, está 

dispensada a leitura da Ata da reunião anterior. E antes de nós então ouvirmos o Dr. 

Sérgio Rossi, que se encontra presente, vamos então à pauta e, logo em seguida, então 

ouviremos o Dr. Sérgio Rossi, que veio nesta manhã em nome do presidente do 

Tribunal de Contas, e logo em seguida então à pauta o ouviremos.  

Item 1 – solicitante professora Bebel. Requerimento solicita que seja oficiado às 

reitorias da Unesp, Unicamp e USP a fim de que informem se o Governo do Estado de 

São Paulo está cumprindo o que dispõe o artigo 27 da lei complementar 1.010 de 2007 

que criou a São Paulo Previdência – SPPREV, que estabelece que o estado de São Paulo 

é o responsável da cobertura de eventuais insuficiências financeiras decorrentes da 

diferença entre o valor total da folha de pagamento dos benefícios previdenciários e o 

valor total das contribuições previdenciárias dos servidores, e as respectivas 

contrapartidas das universidades no caso da cobertura da insuficiência financeira estar 

sendo realizada com os recursos destinados às universidades a partir de 9,57% do ICMS 

QPE, solicitamos que cada reitoria nos informe os valores nominais despendidos com 

estas coberturas nos anos de 2007 a 2018.  
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O SR. DOUGLAS GARCIA - PSL - Pela ordem, Sr. Presidente. 

 

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

deputado Douglas Garcia. 

 

O SR. DOUGLAS GARCIA - PSL - Gostaria de pedir vista no item 1 e no 

item 5. 

 

O SR. PRESIDENTE - WELLINGTON MOURA - PRB - Item 1 e item 5. É 

regimental o pedido de Vossa Excelência.  

Item 2 – deputada Carla Morando. Requerimento da CPI, solicito os relatórios 

sobre diárias, pesquisas, custos e viagens da Universidade de São Paulo – USP nos 

últimos oito anos. Se não houver problemas, eu já vou pedir os itens 2 e 3 das outras 

universidades. Se os deputados concordarem nós já votamos todos juntos. É possível, 

deputado Barros Munhoz? 

 

O SR. BARROS MUNHOZ - PSB - Perfeito.  

 

O SR. PRESIDENTE - WELLINGTON MOURA - PRB - Então, item 3 – 

deputada Carla Morando. Requerimento, solicito os relatórios sobre as diárias, 

pesquisas, custos e viagens da Universidade Estadual Paulista da Unesp e, no item 4, 

solicito os relatórios das diárias, pesquisas, custos e viagens da Universidade de 

Campinas, a Unicamp, nos últimos oito anos. 

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

votação. Os deputados que forem favoráveis permaneçam como se encontram. 

Aprovados o item 2, o item 3 e o item 4. 

Passo a Presidência para a deputada Carla Morando em Requerimento de 

autoria.  

 

* * * 

 

- Assume a Presidência a Sra. Carla Morando. 

 

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

deputados. 

 

O SR. BARROS MUNHOZ - PSB - O 5 foi votado, não, já tem vista, não é? 

 

A SRA. PRESIDENTE - CARLA MORANDO - PSDB - Já foi pedido de 

vista. 

 

O SR. BARROS MUNHOZ - PSB - Ah, perfeito. Nós estamos no 6. 

 

A SRA. PRESIDENTE - CARLA MORANDO - PSDB - Então dou 

continuidade no item 6, Requerimento da CPI número 26 de 2019, que solicita ao 

procurador-geral de Justiça do Estado, Sr. Gianpaolo Poggio Smanio, que designe um 

promotor de Justiça para acompanhar os trabalhos da Comissão Parlamentar de 

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

Em votação. Os Srs. Deputados que forem favoráveis permaneçam como se encontram. 

Aprovado. 

Devolvo os trabalhos à Presidência do Sr. Wellington Moura. 

 

* * * 

 

- Assume a Presidência o Sr. Wellington Moura. 

 

* * * 

 

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

Vice-presidente Carla Morando. Item 7 – deputado Daniel José, o Requerimento que 

solicita que se oficie ao magnífico reitor da Universidade Estadual Paulista, a Unesp, 

informações contábeis com as despesas dos últimos oito anos, segregadas por ensino e 

pesquisa, e indicar em cada caso a fonte dos recursos, se repasse de ICMS ou outras 

fontes. Coloco em discussão. Em votação. Os deputados que forem favoráveis 

permaneçam como se encontram. Aprovado. 
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Registrar a presença da deputada Professora Bebel, que se encontra presente. 

Item 8, eu vou então já ler o item 8 e o item 9, que é o mesmo, só muda o nome das 

universidades. Então solicita que se oficie ao magnífico reitor da Universidade Estadual 

de Campinas informações contábeis, despesas dos últimos oito anos, segregados no 

ensino e pesquisa, indicar em cada caso a fonte dos recursos, se repasses de ICMS ou 

outras fontes. E o item 9, solicita que se oficie ao magnífico reitor da Universidade de 

São Paulo informações contábeis para as despesas dos últimos oito anos, segregadas por 

ensino e pesquisa, indicar em cada caso a fonte de recursos, se repasse do ICMS ou 

outras fontes. Coloco em discussão. Não havendo oradores inscritos está encerrada a 

discussão. Os deputados que forem favoráveis permaneçam como se encontram. 

Aprovado. 

Quero registrar a presença da nobre deputada Valeria Bolsonaro, relatora 

também desta CPI, e quero então convidar o Dr. Sérgio Siqueira Rossi, secretário 

diretor-geral do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo para prestar esclarecimentos 

sobre eventuais irregularidades constatadas em relação às universidades públicas de São 

Paulo nos últimos oito anos. Obrigado, Dr. Sérgio, pela sua presença, sem dúvida vai 

trazer grandes esclarecimentos aqui a esta CPI. Pode se sentar, por gentileza, fique à 

vontade. 

 

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

 

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

deputado Barros Munhoz. Aumenta o microfone, por gentileza, o som, por favor, tanto 

meu como dos deputados. Muito obrigado. Pela ordem, deputado Barros Munhoz. 

 

O SR. BARROS MUNHOZ - PSB - Sr. Presidente, eu não posso deixar de me 

manifestar aqui, no início da reunião, dizendo que é uma honra muito grande para a 

Assembleia Legislativa de São Paulo receber um servidor público exemplar, que pode 

bem servir de modelo para São Paulo e para o Brasil de atuação profissional séria, 

ilibada, dedicada e competente. Dr. Sérgio Rossi, para os mais jovens, é alguém que 

está completando quase 50 anos de serviço público, faltam poucos anos para que ele 

chegue lá. E durante esse tempo todo ocupou os mais diversos cargos no Tribunal de 

Contas do Estado de São Paulo, estando na diretoria-geral, prestando incontáveis 
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serviços à administração pública municipal e estadual, e sendo um conferencista emérito 

do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo. 

 Eu queria dizer antes de iniciar a reunião, deputado, peço desculpa por essa 

interrupção, mas eu tinha que fazer esse depoimento. É uma honra recebermos aqui uma 

pessoa como o Dr. Sérgio Siqueira Rossi.  

 

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

deputado Barros Munhoz. E deixo então agora ao Dr. Sérgio Siqueira Rossi a 

oportunidade para poder nesse momento trazer os esclarecimentos. Primeiro, trazer uma 

explanação em relação às universidades, em cima do tema que nós estamos falando 

sobre esta CPI. E seja bem-vindo, que o senhor possa ter o tempo que for necessário, de 

15 até 30 minutos, acredito, se for de acordo com os deputados, que o senhor possa 

trazer alguma explanação e logo após abriremos os microfones para todos os deputados. 

Registrando a presença da nobre deputada Leci Brandão, também se encontra, 

membro desta CPI presente. 

 

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

 

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

deputada Bebel.  

 

A SRA. PROFESSORA BEBEL LULA - PT- Bom dia, Dr. Sérgio Rossi, bom 

dia, vice-presidente Carla Morando, Sr. Presidente. Eu só gostaria de, eu sei que o 

senhor deu andamento aos trabalhos, quer dizer, parou os trabalhos em função da nossa 

visita, mas já queria deixar meu pedido registrado nos dois itens últimos da pauta. 

 

O SR. PRESIDENTE - WELLINGTON MOURA - PRB - Já foi pautada, 

deputada.  

 

A SRA. PROFESSORA BEBEL LULA - PT- Não, os dois últimos não. 

 

O SR. PRESIDENTE - WELLINGTON MOURA - PRB - Não, já foi 

aprovado e não cabe, infelizmente, deputada Bebel, infelizmente.  
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Então, por gentileza, Dr. Sérgio Rossi, o senhor fique à vontade para poder 

trazer uma explanação. E obrigado mais uma vez pela sua presença, em nome do 

presidente do Tribunal de Contas. 

 

O SR. SÉRGIO SIQUEIRA ROSSI - Sr. Presidente, me permita de início, na 

pessoa da deputada Carla Morando, registrar o meu respeito, a minha consideração a 

todos os novos deputados componentes da Comissão Parlamentar de Inquérito, e um 

especial o meu agradecimento ao meu ilustre companheiro de tantas demandas, 

deputado Barros Munhoz, cuja trajetória dispensa qualquer comentário.  

Venho em nome do Tribunal de Contas para tratar do assunto que a nós não faz 

nenhum gosto, posso aqui adiantar, que é um sentimento de tristeza, para não dizer de 

dor, a situação que estamos vivenciando em relação às contras das universidades 

paulistas, e que não é de ontem, é de algum tempo. Eu tenho um levantamento mais 

recente que traz contas de 2008 até 2017.  

Das três universidades nós temos as contas de 2008 até 2013, com algumas 

variações, todas elas apreciadas. E a partir de 2013, acho que uma única conta de 2014 

apreciada. A partir de então nenhuma delas mais apreciada pelo Tribunal. E aí já 

poderão me dizer qual é a explicação que o Tribunal tem para que contas de 2014, 2015, 

2016, 2017, não tenham sido apreciadas. 

Os processos correspondentes estão sempre à disposição de todos aqueles que 

são credenciados, e em especial no caso da Assembleia Legislativa, com todas as 

facilidades necessárias para que se verifique que é um processo extremamente discutido, 

com um contraditório e um ampla defesa, ampla, tal e qual a Constituição manda que se 

faça, para que se encontrassem soluções que levassem a um desfecho diverso daqueles 

que o Tribunal tem enfrentado com as contas que já foram apreciadas. O que não é 

diferente daqueles que ainda não apreciaram, elas estão com instrução avançada e com 

um rumo – claro, eu não sou julgador, mas conheço efetivamente toda a tramitação 

processual – para cuidadosamente me antecipar para dizer que nenhuma das contas será 

aprovada. Essas que estão pendentes. 

Não porque seja um desejo do Tribunal, porque seja o objetivo desaprovar as 

contas das universidades, mas muito mais em função de que as dificuldades constatadas, 

porque eu não gosto de chamar de irregularidade, irregularidade soa desvio, soa 

dificuldade de procedimentos que estão muito distantes daquilo que efetivamente os 

processos das contas das universidades trazem. O que houve, certamente na minha 
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visão, e acho que estou autorizado a assim afirmar, são problemas. Eu não gosto da 

palavra governança, é porque eu não consegui entender bem o que é governança, mas 

me parece problemas de desatenção, de má gestão, com os recursos destinados ao 

pagamento de pessoal. Talvez aí esteja situada e certamente é essa a grande razão pela 

qual as contas das universidades têm sido sistematicamente rejeitadas. 

Isso que eu estou dizendo, evidentemente, consta dos autos, autos públicos, com 

ampla defesa, com a juntada de tantos quantos documentos que se fazem necessários, 

mas que ao final levam a números que não se justificam efetivamente que se tivesse 

condições de aprovar essas contas. Essa é a grande questão, porque é um desenrolar, é 

como se eu derrubasse uma pedra do dominó de uma grande fileira. Se eu tenho 

despesas de pessoal que estão excedendo aquilo que seria o estabelecido, eu começo a 

consumir recursos em alta monta, começo a causar déficits orçamentários seguidos, e 

isso sabe-se que o déficit nesse ano torna-se dívida no ano seguinte. 

Ouvi aqui um dos requerimentos a respeito da situação dos recolhimentos 

previdenciários das universidades, acho que há quatro, cinco anos atrás ainda, talvez um 

pouco mais, o Governo do Estado teve que assumir uma massa de dívida previdenciária 

das universidades de valores significativos. O que mostra que não havia um bom 

gerenciamento dos recursos no que toca aos gastos de pessoal.  

E aqui eu quero fazer um parêntesis, e é importante que isso se frise, que nós no 

Tribunal temos um sentimento claríssimo de que se há alguém que deve ser bem pago 

na administração pública, além da Segurança Pública, além da Saúde, são os 

professores. E eu não estou falando de qualquer professor, eu estou falando de 

professores catedráticos, de mestres, de doutores, de pesquisadores que têm, sim, que 

receber uma remuneração compatível com o regramento constitucional vigente. E que 

seria, quer queiram quer não queiram, eu sou vítima disso, do teto salarial. 

Houve alguém que disse num determinado momento que existe um teto, 

ninguém pode ganhar mais do que tal importância. Esse teto vale para o Executivo, vale 

para o Legislativo, vale para o Judiciário. E esta Casa, esta augusta Assembleia, numa 

tentativa heroica, tentou dar foros de um acerto na remuneração dos professores nas 

universidades com recente emenda condicional, afinal declarada inconstitucional, 

porque na minha visão ela ultrapassou um pouco o objetivo que se buscava, que era o 

acerto da situação dos professores das universidades, incluindo prefeituras nesse pacote, 

o que, a meu sentir, não era o momento, não era efetivamente daquilo que se tratava. E 
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acabou fazendo voltar, o salário é o teto do Executivo, é o teto do governador, que é 

inferior àquele que buscava a dar, que era o do Judiciário.  

Então vamos deixar bem claro que o Tribunal de Contas não é caçador de altos 

vencimentos, ao contrário, nós estamos observando respeito ao teto salarial, todos que 

aqui estão poderão entrar na página eletrônica do Tribunal, vão olhar os salários dos 

servidores do Tribunal, vão perceber que nós temos lá um salário elevadíssimo – o meu 

mesmo é um desses casos –, como disse o eminente deputado, eu tenho dez adicionais 

por tempo de serviço, então é razoável que meu salário seja um salário grande, mas o 

meu redutor salarial é muito maior do que aquilo ao final do mês eu percebo. Nós 

estamos observando o teto salarial em todos os níveis de Governo e de administração, 

seja das universidades, seja das prefeituras, seja do Executivo, esse é um trabalho que 

nós somos obrigados a fazer. E que nós temos constatado esse defeito sistematicamente 

repetido na universidade.  

E aí, é importante que eu tenho que dizer isso, que as relações do Tribunal com 

os senhores reitores das universidades são do melhor nível possível, as conversas que 

nós temos mantido buscando o caminho para solucionar esse impasse são sempre 

permanentes. E nós, nesse momento, entendemos que se tivesse havido observância a 

uma regra de um decreto que é de 1989, que, ao falar do repasse de recursos às 

universidades, recomendou, a expressão é recomendar, a observância a um gasto 

máximo de até 75% dos repasses para pessoal nós não teríamos entrado nesse problema, 

nós não estaríamos nessa situação. 

 Houve a inobservância, por não ser uma norma determinativa e em nome de 

uma autonomia que precisa ser vista com uma certa relatividade, essa autonomia não é 

irrestrita, só há autonomia irrestrita se eu sou o dono do caixa, se o caixa me pertence, 

se o recurso sou eu quem arrecado.  

Se eu dependo do repasse de outra esfera de governo, essa autonomia é relativa, 

então aquilo que era uma recomendação, era de ser observado, se aquele decreto 

houvesse sido visto como deveria ter sido visto, então certamente nós não teríamos o 

problema que enfrentamos, porque o grande problema está na remuneração do pessoal, 

desde aqueles do magistério a todos aqueles da burocracia, e com gratificações 

concedidas sem maiores cuidados no procedimento permanente e que acabou criando 

essa dificuldade imensa para controlar os gastos. 

Teve uma das universidades, num ano recente aí, que atingiu 101% com gasto de 

pessoal. Esses números são indesmentíveis, tudo que eu estou falando aqui eu não estou 
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tirando da minha cabecinha, isso vem de processos que estão à inteira disposição de 

Vossas Excelências.  

E isso tem trazido uma sucessão de dificuldades para nós, se com as contas, que 

é o ponto central, nuclear da relação com a universidade, porque o julgamento de uma 

conta do reitor irregular causa ali, entre outros danos, a possibilidade de ter uma carreira 

política encerrada, vai para a ficha limpa, tem dificuldades se pensar num processo de 

disputa de uma eleição, estará impossibilitado disso. Sem contar os outros prejuízos que 

possam ser causados pela ação do Ministério Público com a propositura de ações de 

improbidade administrativa. 

Então, essa é uma preocupação bastante grande que nós temos sustentado. O que 

se junta ao lado das contas anuais das universidades, as concessões de aposentadoria. E 

se tem alguma coisa dolorosa, é tem que dizer para o aposentado que ele vai ter o seu 

salário, o seu provento de aposentadoria reduzido. E isso está acontecendo 

sistematicamente. Até novembro de 2015, quando examinávamos os atos de 

aposentadoria que são inúmeros – nós dizíamos, está recebendo acima do teto, está 

desobedecendo o teto, não poderia estar recebendo como está recebendo, não vai 

devolver porque percebeu de boa-fé. Mas esse momento se esvaiu com a decisão do 

Supremo quando, a partir de novembro de 2015, disse: não se alegue mais boa-fé. 

Qualquer percepção fora do regramento é suscetível de devolução, e isso está se 

repetindo sistematicamente.  

Porque, qual seria o procedimento adequado? Eu sempre fico mirando como age 

a minha casa para dizer, se nós fazemos assim, é razoável que aceitemos que assim seja 

feito e que os outros assim deveriam fazê-lo. Quando veio a decisão do Supremo e disse 

que ninguém poderia receber acima do teto constitucional, e que qualquer percebimento 

a partir daí seria passível de devolução, houve um congelamento das importâncias 

percebidas a maior. Como a gente chamaria na linguagem popular ficou uma gordura 

para se eventuais e possíveis reajustes, quando concedidos, pudessem ser absorvidos por 

essa parcela tida como de redução, ou seja, o Tribunal agiu assim e esperava que a 

universidade também o fizesse. A universidade não fez. 

Para que se tenha uma ideia do cuidado que o Tribunal tem tido com isso, todos 

os senhores sabem, melhor do que eu, que em fase recursal não se abre a possibilidade 

processual para juntada de novo documento ou fazer uma diligência. Encerrado o prazo 

recursal, encerrada está a instrução, quando muito teremos lá o memorial de julgamento 

a ser distribuído, ou uma sustentação oral. Pois o Tribunal de Contas, ainda na fase 
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recursal, tem aberto prazo para a universidade para que ela apostile os atos de 

aposentadoria promovendo a redução. Eu sei que isso é uma tarefa dolorosa para quem 

faz e para quem vai receber essa redução, mas lamentavelmente não haverá outra 

solução, porque isso sujeitará tanto os responsáveis pelo pagamento quantos os 

beneficiários por esse recebimento ao procedimento punitivo da órbita do Ministério 

Público, o que não é, absolutamente, o desejo, o interesse, muito menos o pensamento 

do Tribunal de Contas. 

Para os senhores terem uma ideia, nós tivemos recentemente o julgamento, e eu 

trouxe o trecho da nota taquigráfica, dá bem a ideia de como nós temos trabalhado com 

essa matéria. O conselheiro Renato Martins Costa, em sessão de 5 de junho passado, 

portanto há 15 dias, ao examinar o lote de processos de aposentadoria das 

universidades, diz o seguinte: “Sr. Presidente, Srs. Conselheiros, Sra. Conselheira 

relatora” – falou praticamente tudo que eu ia falar o motivo de ter; isso aqui está sem 

revisão, portanto, desculpem se houver alguma falha porque é uma nota taquigráfica 

sem revisão. E ter pedido a palavra num assunto que foi objeto inclusive de debate 

durante a sessão de ontem da Segunda Câmara, nós estávamos no Tribunal Pleno:  

“Apenas acrescentaria que concito à universidade porque é exatamente o que a 

conselheira Cristiana falou que vai fazer e o que já estou fazendo também, estou 

começando em decisões de primeira instância descumpridas a aplicar multa nas 

autoridades responsáveis pela Universidade”, que é o único instrumento que o Tribunal 

dispõe de punição, é a aplicação de multas em inobservâncias às suas decisões e o 

encaminhamento de autos ao Ministério Público, que é uma coisa que se faz com muita 

parcimônia no Tribunal.  

E ele diz o seguinte na sequência: “concito sinceramente, se julga que os seus 

argumentos são tão poderosos, tão corretos e tão irrefutáveis a ponto de insistir com 

uma plêiade de recursos em sua reapreciação, então que vá ao Poder Judiciário. 

Certamente o Poder Judiciário, se o Tribunal de Contas estiver equivocado na sua 

interpretação, dará guarida à posição da Universidade, porém o que não é possível é que 

de maneira reiterada haja o descumprimento de nossa deliberação. Essa observação é 

feita sem nenhuma ponta de qualquer tipo de agressão ou de pré-disposição contra a 

Universidade, muito pelo contrário, a Universidade nos é absolutamente cara, ela é 

fundamental, importante, relevante, e todas elas marcam a história de São Paulo e do 

Brasil, mas não é possível, que um tema que já tenha configuração tão definida nesta 

Corte seja ainda objeto de questionamento”.  
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O próprio Tribunal está aconselhando as universidades a discutirem a sua 

própria decisão no Poder Judiciário, e se o Poder Judiciário disser que o Tribunal está 

vesgo na apreciação desta matéria, a decisão do Tribunal cairá e o Tribunal não vai 

fazer beicinho em nenhum momento porque sabe exatamente qual é o seu papel e 

quando se exauri essa competência. Ou seja, se o Judiciário resolver rever uma decisão 

do Tribunal, era será evidentemente, por nós, Tribunal, absolutamente acatada, mas é 

um dos remédios que o Tribunal está encontrando para evitar que isso se repita tão 

sistematicamente. Daqui a pouco nós vamos empobrecer o reitor de tantas e tantas 

multas que vão ser impostas, que sejam 100 Ufesps, 200 Ufesps, quantas Ufesps forem, 

a somatória disso vai acabar causando um dano para o bolso daquele que é o 

responsável por uma coisa que já devia ter sido concertada. 

Esse é o grande pano de fundo das universidades, não vou entrar aqui em outros 

detalhes, como compra de imóveis que não eram necessários, que estão lá paralisados, 

de obras que foram iniciadas e que não foram concluídas, não por displicência, mas por 

falta de recursos, porque todos os recursos, a grande maioria dos recursos consumidos 

com despesa de pessoal, não vou entrar nem nesses aspectos efetivamente, como eu 

disse, despesa de pessoal elevada, déficit orçamentário crescendo, falta de recursos para 

a conclusão de alguns projetos, e, o pior de tudo, lamentavelmente, a queda no ranking 

de classificação das universidades no cenário mundial. Isso, sim, nos enche de tristeza, 

já que consideramos que qualquer uma das nossas universidades é um patrimônio 

inestimável ao conhecimento e à sabedoria do nosso povo. 

Acho que por enquanto é isso, me ponho à disposição para esclarecer o que seja 

do interesse. 

 

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

 

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

deputado Barros. 

 

O SR. BARROS MUNHOZ - PSB - Eu indagaria se eu posso dividir o meu 

tempo em duas etapas. 

 

O SR. PRESIDENTE - WELLINGTON MOURA - PRB - É possível, sim, 

isso, e faço para todos os deputados também. Eu deixo aberto. 
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O SR. BARROS MUNHOZ - PSB - Perfeito, eu me inscreveria então. 

 

O SR. PRESIDENTE - WELLINGTON MOURA - PRB - Registrando já o 

deputado Barros Munhoz como primeiro inscrito. E pergunto se: mais algum deputado 

gostaria de se inscrever para poder falar? Então é o Barros Munhoz, depois a deputada 

Valeria, depois deputado Daniel, este presidente também se inscreve, se for possível, 

deputado Douglas Garcia, deputado Arthur eu não falei, deputada Bebel. Então 

registrando o tempo de quem é membro da Comissão, todos que aqui são membros 

terão tempo de dez minutos para poder fazer suas perguntas. 

O Dr. Sérgio poderá responder e obviamente eu passo novamente o tempo para 

que haja continuidade das perguntas até completar os dez minutos, que avisarei 

previamente, dois minutos faltando para cada deputado, os deputados efetivos, e os 

suplentes, cinco minutos. Eu passo a palavra ao deputado Barros Munhoz. 

 

O SR. BARROS MUNHOZ - PSB - Sr. Presidente, Srs. Deputados, Sras. 

Deputadas, eu quero dizer que a CPI agora começa de verdade; e nos trilhos. Fiquei 

muito temeroso quando entendia, principalmente pelo noticiário da imprensa, que 

haveria uma determinação, ou um rumo a ser tomado, que aí, sim, violaria a 

Constituição Federal e a Constituição Estadual, que era uma interferência direta nas 

universidades com relação a problemas ideológicos, problemas de esquerda e de direita 

que desgraçadamente estão infelicitando tanto a nossa Nação nos presentes dias.  

Então eu vejo que isso é o papel nosso, realmente é o papel de uma CPI, e quero 

também o esclarecimento, quero que esta CPI realmente busque o esclarecimento, por 

isso que aqui o Dr. Sérgio Rossi nos dá conhecimento e que é extremamente grave e 

preocupante. Quem faz o mais não adquire o direito de fazer o menos, quem tem uma 

história maravilhosa, fantástica, espetacular não tem o direito de denegrir, desculpa, de 

diminuir essa história violando a lei e não cumprindo a lei, sobretudo aqueles que têm 

por princípio a obrigação de dar exemplo no cumprimento da lei.  

Então, feita essa manifestação, Sr. Presidente, eu registro com muita alegria esse 

caminho que a CPI está tomando e espero que esse caminho nos leve a soluções, porque 

é absolutamente inaceitável uma situação dessa, é o descumprimento total do 

ordenamento jurídico do Estado. Então eu gostaria realmente de fazer essa manifestação 

e reservar o meu restante do tempo para uma próxima manifestação. 
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O SR. PRESIDENTE - WELLINGTON MOURA - PRB - Perfeito, falou 

dois minutos, deputado. Eu passo a palavra para a deputada Valeria Bolsonaro. 

 

A SRA. VALERIA BOLSONARO - PSL - Bom dia a todos, bom dia à Mesa, 

aos colegas, ao nosso convidado. O senhor afirmou que a partir de 2013/2014 o 

Tribunal de Contas não apreciou a prestação de contas das universidades. Isso não foi 

apreciado por quê? As Universidades não mandaram, o Tribunal apenas não apreciou? 

Essa é uma. 

 

O SR. SÉRGIO SIQUEIRA ROSSI - Não, a universidade é absolutamente 

obediente ao regramento do Tribunal no que diz respeito ao encaminhamento dos seus 

papéis, de suas contas. É o agravamento da situação das universidades, que eu posso 

demarcar com 2008 – aliás, presidente, eu trouxe um levantamento aqui para que eu não 

fosse traído aqui em alguma afirmação –, mas eu tenho um levantamento aqui das 

contas de 2008 a 2018, as que foram já apreciadas e quais os motivos da desaprovação. 

Acho que em meio delas tem um caso só de aprovação, e as que não foram apreciadas 

mas que estão, evidentemente, todas elas com o processo em trâmite. 

O fato de não havermos julgado as contas é exatamente em função de ter tentado 

encontrar, através das muitas oportunidades conferidas à universidade, a forma de 

solucionar aquilo que efetivamente está equivocado. E principalmente em respeito ao 

princípio da ampla defesa e do contraditório. Os processos que estão à disposição, os 

processos do Tribunal não são diferentes de qualquer outro processo de trâmite no 

Judiciário. Há intervenções de todas as ordens, processos que estão com uma fase, às 

vezes, bastante avançada, retornam para nova manifestação, porque o regramento assim 

o impõe, qualquer papel que seja juntado no processo faz com que ele volte à 

Procuradoria do Estado, faz com que ele volte ao Ministério Público de Contas e isso 

efetivamente consome o nosso calendário. 

Mas os processos estão todos eles fiscalizados a tempo e hora, com instrução 

bastante avançada, restando aí o fechamento para o julgamento, mas o panorama não se 

altera em relação àquelas que já foram apreciadas, os defeitos são os mesmos, de tal 

sorte que com tudo que se ofereceu o veredicto dificilmente será diverso daquele que até 

o momento temos.  
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A SRA. VALERIA BOLSONARO - PSL - Outra questão. Qual é o valor do 

prejuízo estimado pelo Tribunal de Contas de acordo com esses supersalários que estão 

sendo pagos pela universidade? 

 

O SR. SÉRGIO SIQUEIRA ROSSI - Eu não diria que é prejuízo, 

infelizmente, é difícil falar porque se trata de verba alimentar, de serviço prestado, é 

bem verdade em desconformidade com o ordenamento constitucional e jurídico. Mas 

isso será objeto, se não houver a solução de uma revisão que a gente acredita que poderá 

ser buscada pela universidade em cada caso, porque nós não fazemos a execução das 

nossas decisões. A partir de agora, quando nós informamos, julgamos que determinada 

aposentadoria terá o seu registro negado. Isso é muito importante que fique assinalado 

aqui, quando o Tribunal nega registro ao ato de aposentadoria, este ato de aposentadoria 

é inválido, é como se não existisse. Ele não estaria no mundo jurídico, é ato complexo 

decorrente inclusive de uma súmula vinculante, a Súmula número 3 do Supremo 

Tribunal Federal, que diz que o ato é concedido e ele tem a sua validade aperfeiçoada 

com o registro.  

O registro é de competência do Tribunal, se o Tribunal nega registro a esse ato, é 

como se ele não existisse, ele precisa ser revisto, é o apostilamento que nós falamos, ou 

seja, a adequação do provento àquele que efetivamente é devido ao funcionário. 

Quando a senhora fala em prejuízo, a senhora evidentemente está referindo-se ao 

que foi recebido a maior, e isso será objeto da liquidação na execução daquele que terá a 

competência para fazê-lo, que no caso é a Procuradoria do Estado. Os processos serão 

encaminhados, e aí se faz a liquidação da conta, porque são parcelas que são recebidas 

há algum tempo. Há uma necessidade de uma atualização, e essa parte não pertence, não 

é nós é conferida a competência para esta apuração. 

 

 A SRA. VALERIA BOLSONARO - PSL - Muito obrigada. 

 

O SR. PRESIDENTE - WELLINGTON MOURA - PRB - Passo a palavra ao 

deputado Daniel José. 

 

O SR. DANIEL JOSÉ - NOVO - Bom dia a todos. Obrigado pela presença Dr. 

Sérgio. Eu, me chama muita atenção também a afirmação de que desde meados de 2013 

nenhuma das contas das universidades foram apreciadas pelo Tribunal, e apenas uma 
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delas tem parecer de aprovação nos últimos anos. Não entendi muito bem, me parece 

estranho, justamente nesse período em que algumas universidades passaram por 

dificuldades financeiras. E que algumas delas mostraram inclusive sinais positivos.  

Eu sou um crítico das universidades, eu acho que tem muitos pontos que nós 

precisamos melhorar, mas no período de 2015/2016 foi – por exemplo, na Universidade 

de São Paulo, foi realizado um programa de incentivo à demissão voluntária. Isso tirou 

as contas da folha de pagamento das universidades, de um valor absurdo e astronômico, 

ao que o senhor havia falado, apenas uma correção que não chegou a 101% dos gastos, 

mas sim a 105% dos gastos com folha, do orçamento.  

Então é uma pequena correção aí. E essas iniciativas do programa de demissão 

voluntária acabaram possibilitando que pelo menos a Universidade de São Paulo 

voltasse seus gastos com folha a patamares antes do que aconteceu na gestão do reitor 

Rodas. Agora eu gostaria de entender – na verdade tem até uma segunda correção, que 

quando o senhor fala sobre a folha de pagamento das universidades, o senhor menciona 

unicamente o salário dos professores. Hoje essas universidades têm um quadro de 

pessoal superior, em termos numéricos, de funcionários no administrativo, e não 

professores. Então também este é um aspecto muito importante que tem que ser levado 

em consideração.  

A folha das universidades não é composta somente por professores, no caso da 

USP está por volta de três funcionários no administrativo para cada professor. Então 

esse é um aspecto bastante importante que teria que ser levado em conta, e criado 

também parâmetros para que a gente pudesse avaliar o que é coerente ou não numa 

universidade pública. Qual que é a proporção de funcionários administrativos, vis-à-vis 

funcionários acadêmicos e professores.  

E diante desses dados, a minha primeira pergunta é: dado que nenhuma das 

contas foram apreciadas pelo Tribunal, onde foi a falha? As universidades não enviaram 

os documentos ou o Tribunal não conseguiu apreciar essas contas enviadas pelas 

universidades? 

 

O SR. SÉRGIO SIQUEIRA ROSSI - Deputado, acho que as correções são 

indevidas. Eu disse que os salários não se referiam somente aos professores, me referi 

ao pessoal burocrático, quando eu falei em burocrático, eu falei da máquina, portanto, 

claro que nesse valor estão todos os salários. Eu não estou dizendo só dos salários, então 

me permita, não é o caso de correção. E a outra eu prometo que trago a informação para 
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o senhor, porque o dado que eu tenho de julgamento é de 101,85%, e não de 105%. 

Talvez V. Exa. tenha razão, mas nesse momento prefiro ficar com meu número, porque 

é o número do processo. O processo que já foi apreciado, são as contas da Universidade 

de São Paulo – TC 5321989154, inclusive esse processo é eletrônico, de fácil acesso 

para se ver –, apenas para que a gente posicione a nossa situação. 

 

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

deputado? 

 

O SR. SÉRGIO SIQUEIRA ROSSI - Não...  

 

O SR. DANIEL JOSÉ - NOVO - É uma. 

 

O SR. SÉRGIO SIQUEIRA ROSSI - Pois não 

 

O SR. DANIEL JOSÉ - NOVO - Por favor. 

 

O SR. SÉRGIO SIQUEIRA ROSSI - O senhor falou da pergunta, desculpe, eu 

me desviei um pouco. 

 

O SR. DANIEL JOSÉ - NOVO - Sim. Eu gostaria de entender por que não 

foram apreciadas. 

 

O SR. SÉRGIO SIQUEIRA ROSSI - Perfeito. Eu disse que os papéis e as 

contas foram apresentados e prestados no tempo oportuno como manda o regramento. O 

que se passou é que com o agravamento da situação e da repetição de julgamentos 

irregulares, o Tribunal se viu obrigado a atender várias demandas que buscavam corrigir 

posições. Juntada de papéis a destempo, houve tolerância excessiva, os processos 

mostram isso. E isso arrastou a instrução do processo. Tem muitos que estão finalizados 

e há, inclusive, a qualquer momento desse a possibilidade de um grande lote desse 

processo ser entregue. 

Eu vou deixar ao final da minha participação aqui esse relatório, que é um 

relatório evidentemente bastante pobre, mas ele vai trazer a informação dos motivos 

pelos quais as contas que já foram rejeitadas, quais os motivos da rejeição, e também 



Verba Editorial Ltda. 

18 

 

trará aqueles que ainda não foram apreciados, mas quais são os motivos que estão 

levando também à rejeição. A Comissão terá uma ampla visão da posição de todas as 

contas das três universidades até o ano de 2017. 

 

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

Daniel? 

 

O SR. DANIEL JOSÉ - NOVO - Por favor. 

 

O SR. BARROS MUNHOZ - PSB - Eu gostaria de perguntar ao Sérgio: esse é 

um critério que só vale para as universidades, esperar esse tempo todo para julgar? 

Porque para as prefeituras e para as entidades do Estado esse critério não prevalece.  

 

O SR. SÉRGIO SIQUEIRA ROSSI - Não, só temos dois processos que têm 

dispositivo de lei com prazo obrigatório de observância. As contas do governador, cujo 

parecer deve ser emitido 60 dias após a sua entrega no Tribunal – aqui, se me permitem, 

eu preciso fazer um breve comercial do Tribunal de Contas. Porque, imaginem que é 

absolutamente impossível se produzir um parecer sobre contas do governador em 60 

dias, imagine o tamanho do Orçamento do Estado, o tamanho das atividades que o 

Tribunal tem exercido em relação às contas do governador, com a verificação da 

auditoria operacional, e isso seria impraticável.  

Só é possível porque o Tribunal faz o acompanhamento das contas, mês a mês 

desde o mês de janeiro. Nós produzimos relatórios parciais no curso do exercício de tal 

sorte que quando o balanço nos chega, que é ao mesmo tempo que chega aqui na 

Assembleia, no dia 30 de abril, é o prazo que nós recebemos o balanço nós estamos 

praticamente com as contas encerradas, e é possível cumprir o prazo constitucional de 

60 dias para encaminhamento dos autos à augusta Assembleia Legislativa.  

E as outras contas que têm prazo determinativo são os pareceres de contas de 

Prefeitura que é até o dia 31 de dezembro do ano subsequente ao da entrega da conta. 

Por exemplo, no ano de 2019, que é o que nós estamos trabalhando agora, nós estamos 

examinando as contas de 2017, que chegaram no dia 31 de março de 2018 no Tribunal. 

E se os senhores não saibam, eu falo com muita alegria, com muita honra, é o único 

Tribunal que visita as 644 prefeituras do Estado fisicamente. E agora não fazemos numa 

única vez, como fazíamos até bem pouco. Nesse ano que passou conseguimos 
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acompanhar 544 contas, portanto, agora em 2020, as 644 contas das prefeituras serão 

acompanhadas pelo Tribunal. Serão três visitas anuais em cada uma delas. 

Então, esses dois processos têm prazo determinado, todos os demais processos 

não têm um prazo legal determinado para a apreciação. E com isso facilita-se muito a 

intervenção dos interessados. 

 

O SR. BARROS MUNHOZ - PSB - O senhor me permitir então. 

 

O SR. SÉRGIO SIQUEIRA ROSSI - Pois não, Sr. Deputado. 

 

O SR. BARROS MUNHOZ - PSB - O senhor me permite então, Dr. Sérgio, 

dizer que há uma grave lacuna da legislação, que deveria obrigar as universidades que 

consomem 10% do ICMS do Estado, nós não estamos falando aqui de 200 reais, cinco 

mil reais, um milhão de reais, nós estamos falando de dez bilhões de reais, deviam 

também ter um prazo para apresentar as contas, aliás, para que as contas sejam julgadas. 

 

O SR. SÉRGIO SIQUEIRA ROSSI - Talvez aí. 

 

O SR. DANIEL JOSÉ - NOVO - Inclusive. 

 

O SR. SÉRGIO SIQUEIRA ROSSI - Desculpe-me, talvez aí, o Tribunal de 

Contas tenha sido extremamente generoso com a tramitação desse processo. Talvez 

isso, sim. 

 

O SR. BARROS MUNHOZ - PSB - Sem dúvida. 

 

O SR. SÉRGIO SIQUEIRA ROSSI - Agora, não é de responsabilidade da 

universidade, nesse particular as universidades cumprem rigorosamente. 

 

O SR. BARROS MUNHOZ - PSB - Não, mas eu digo que, eu acho que a 

Assembleia que não está cumprindo. Nós devíamos fazer aqui uma legislação que 

obrigasse as universidades também, assim como o Estado. Não é uma lei que 

determina? 
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O SR. SÉRGIO SIQUEIRA ROSSI - Sim, senhor. 

 

O SR. BARROS MUNHOZ - PSB - Então, nós devíamos ter uma lei obrigando 

as universidades, é essa já a primeira grande conclusão que nós podemos tomar. 

 

O SR. SÉRGIO SIQUEIRA ROSSI - Nós receberíamos isso com muita 

alegria. 

 

O SR. BARROS MUNHOZ - PSB - Exatamente, eu acho que é a primeira 

grande contribuição desta CPI, inclusive. 

 

O SR. DANIEL JOSÉ - NOVO - Eu concordo com todos os seus pontos 

Barros, a gente deveria criar um Projeto de lei que fixasse um prazo determinado para o 

Tribunal de Contas apreciar as contas das universidades, sem dúvida. É um volume 

muito grande, muito relevante de recursos para que, enfim, existe essa morosidade, 

todas essas dificuldades. 

Sobre as correções da minha pergunta, Dr. Sérgio, os números de 105% 

relacionados à folha estão divulgados no próprio site da Universidade de São Paulo. 

Então é um dado da própria instituição. E sobre. 

 

O SR. SÉRGIO SIQUEIRA ROSSI - Mas pode ser, deputado, desculpe-me, é 

porque pode ter havido alguma despesa que tenha sido objeto de alguma glosa, porque 

dificilmente nesse particular o nosso número possa estar equivocado. De qualquer 

forma, me comprometo com V. Exa. em afirmar se é efetivamente esse número ou se V. 

Exa. tem razão. De qualquer forma passou da casa dos 100. 

 

O SR. DANIEL JOSÉ - NOVO - E sobre as folhas das universidades, eu posso 

até ter entendido errado, mas o ponto de vista que o senhor falou e explorou sobre os 

professores deixou de lado todo o aspecto dos funcionários administrativos que é super-

relevante para as Universidades. 

A segunda pergunta que eu tenho. 

 

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

deputado. 
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O SR. DANIEL JOSÉ - NOVO - A segunda pergunta que eu tenho é bem 

rápida, é bem simples. É se: as universidades estão aplicando aquela decisão do STF de 

2017, que determina a aplicação do teto de licenças-prêmio indenizados? Só isso. 

 

O SR. PRESIDENTE - WELLINGTON MOURA - PRB - O senhor pode 

repetir, deputado, por gentileza? Aumentem os microfones, por favor, até peço ao som, 

por favor, dos deputados daqui também da Mesa, microfone do presidente. 

 

O SR. DANIEL JOSÉ - NOVO - Em relação se as universidades estão 

aplicando aquela decisão do STF de 2017 que aplica um redutor salarial para 

indenização de licenças-prêmio. E se as Universidades estão cumprindo essa decisão do 

STF de 2017. 

 

O SR. SÉRGIO SIQUEIRA ROSSI - Até a conta de 2017 não. Se isso 

aconteceu, aconteceu em 2018, esse exatamente foi o ângulo que eu abordei, em não 

haver respeito ao redutor salarial, o congelamento das importâncias que superavam teto, 

e que deveriam ser consumidas com reajustes futuros quando eles viessem a ser 

concedidos. 

 

O SR. PRESIDENTE - WELLINGTON MOURA - PRB - Eu ia falar “Passo 

a palavra para mim mesmo”, não dá, mas eu sou o próximo na lista, Dr. Sérgio, eu 

gostaria de fazer algumas perguntas usando do meu tempo também. Vou zerar aqui para 

eu ser justo com todos. Pela análise do Tribunal de Contas em relação às despesas legais 

e periódicas das universidades, o valor repassado para custeio de gastos é suficiente ou 

faltam recursos públicos para o custeio das universidades? Acredito que o senhor já 

tenha respondido que sobra dinheiro. Só queria. 

 

O SR. SÉRGIO SIQUEIRA ROSSI - O deputado Barros Munhoz assinalou a 

cifra em números redondos, são cinco bilhões para cada universidade. E se não é 

exatamente isso para cada uma delas. 

 

O SR. PRESIDENTE - WELLINGTON MOURA - PRB - Para a USP são 

5,5 bilhões e para as outras 2,3. 
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O SR. SÉRGIO SIQUEIRA ROSSI - Eu estou levando em consideração 9,57. 

 

O SR. PRESIDENTE - WELLINGTON MOURA - PRB - Repassado a todas. 

 

O SR. SÉRGIO SIQUEIRA ROSSI - Da arrecadação, da base de cálculo que é 

de 150. 

 

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

público não se manifestasse enquanto o orador estiver falando, por favor. Por gentileza. 

 

O SR. SÉRGIO SIQUEIRA ROSSI - Dos 150 bilhões que são rateados entre 

as universidades, é uma cifra considerável e que seria suficiente, evidentemente, para 

que houvesse a manutenção de um bom serviço. A observância feita sobre o PDV das 

universidades é um sinal de que o quadro de pessoal talvez esteja supradimensionado. 

Talvez houvesse aí a necessidade de uma revisão do quadro de pessoal e do ajustamento 

dessa quantidade de pessoal. 

 

O SR. PRESIDENTE - WELLINGTON MOURA - PRB - Do seu ponto de 

vista então há uma má gestão. 

 

O SR. SÉRGIO SIQUEIRA ROSSI - Eu acho muito forte a expressão má 

gestão, eu acho que, na verdade, não foram observados alguns aspectos que eram 

simples de mais de serem observados, a recomendação do decreto de que se não 

gastasse mais de 75% com pessoal não teria levado as universidades a essa situação.  

 

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

 

O SR. SÉRGIO SIQUEIRA ROSSI - A observância a isso não era 

determinativa, mas era uma coisa que devia ter sido observada, porque era prudente, era 

razoável que assim fosse. 

 

O SR. PRESIDENTE - WELLINGTON MOURA - PRB - Nos últimos anos 

houve o aumento das unidades prediais nas universidades. Essas unidades foram 
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custeadas pelo repasse de ICMS ou foram construídas com recurso próprio, sem 

comprometer o orçamento das universidades?  

 

O SR. SÉRGIO SIQUEIRA ROSSI - Não, o que nós temos no processo são de 

recursos próprios, tanto que muitas obras não foram concluídas até por falta de recurso.  

 

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

consegue apurar se o número de funcionários é compatível com o número de alunos que 

frequenta as universidades? Se tem esse relatório. 

 

O SR. SÉRGIO SIQUEIRA ROSSI - Nós não temos essa expertise, deputado, 

não teríamos condição de dizer quantos servidores seriam necessários por aluno. E 

também nós não teríamos condição de dimensionar exatamente o quanto era necessário 

em cada uma das dependências da universidade. Acho eu que são muitos funcionários 

em função da própria universidade estimular a demissão de funcionários. Se nós 

estamos admitindo que podemos abrir mão de um grupo de servidores é porque eles não 

são necessários, imagino eu.  

 

O SR. PRESIDENTE - WELLINGTON MOURA - PRB - Depois farei um 

requerimento pedindo esses esclarecimentos para as universidades em relação ao 

número de funcionários e número de alunos para nós termos uma base. Eu vou fazer na 

próxima semana. 

Qual o prazo máximo de contratação temporária? E se esse contrato transitório 

pode ter equiparação à remuneração dos concursados? 

 

O SR. SÉRGIO SIQUEIRA ROSSI - A lei diz que nós podemos contratar 

servidores temporariamente para a situações de relevante interesse público no máximo 

por dois anos. E nós encontramos alguns desvios lá, eu não sei em qual delas, mas nós 

encontramos a contratação de procurador jurídico com cargos em comissão que é, 

absolutamente, viola as regras da Constituição. Então as contratações temporárias têm 

que ser muitíssimo bem justificadas.  

Houve um momento de grande dificuldade com as universidades, porque aí 

talvez o nascedouro de todas as outras implicações. É que os cargos eram criados por 



Verba Editorial Ltda. 

24 

 

resolução. O Conselho se reunia e baixava uma resolução criando cargos, quando a 

Constituição veio e disse que os cargos só podiam ser criados por lei.  

Então, o que aconteceu? Existia um número imenso de cargos criados que não 

tinham sido por lei, havia processo seletivo para a contratação e até concurso público 

para os cargos criados por resolução quando isso caiu nas malhas do Tribunal. Isso, 

cargos por resolução, a partir do advento da Constituição de 1988, não serão mais 

possíveis, mas assim mesmo ainda o Tribunal admitiu que aqueles cargos criados por 

resolução anteriores à Constituição de 1988 pudessem voltar a ser providos. Houve uma 

grande discussão no Tribunal, a decisão não foi unânime, foi por maioria para entender 

que, feito o concurso público não seria razoável que o servidor fosse demitido.  

 

O SR. PRESIDENTE - WELLINGTON MOURA - PRB - Qual é o 

parâmetro em que se é calculado em cima do redutor constitucional? Existe alguma 

exceção para se deixar de aplicar o redutor constitucional? 

 

O SR. SÉRGIO SIQUEIRA ROSSI - Hoje nada mais justifica. Qualquer 

parcela pode ficar fora do teto constitucional. Exceção feita às verbas indenizatórias, 

que no nosso caso se resumem no vale-transporte e no auxílio-alimentação. A nova lei 

do parcelamento previdenciário, essa lei de 2017, que permitiu que os municípios 

pudessem pagar seus encargos previdenciários em até 12, em 200 prestações, colocou lá 

um dispositivo dizendo que o terço constitucional das férias é verba indenizatória. 

 

O SR. PRESIDENTE - WELLINGTON MOURA - PRB - Vou fazer mais 

algumas perguntas para o senhor. Se existe alguma previsão legal que possibilite o 

recebimento do salário acima do teto. Quais as possibilidades cabíveis? 

 

O SR. SÉRGIO SIQUEIRA ROSSI - Nenhuma.  

 

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

Ministério Público de Contas acompanhou o termo de acordo da Unesp realizado entre a 

universidade e a Secretaria da Saúde no tocante ao ressarcimento de salários pagos 

indevidamente? 
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O SR. SÉRGIO SIQUEIRA ROSSI - Não tenho conhecimento dessa atividade 

do Ministério Público de Contas, deputado. 

 

O SR. PRESIDENTE - WELLINGTON MOURA - PRB - As pesquisas 

pagas pela Fapesp são calculadas em cima de todo o custo, incluindo as despesas de 

hospedagem, transporte e diária?  

 

O SR. SÉRGIO SIQUEIRA ROSSI - Sim. 

 

O SR. PRESIDENTE - WELLINGTON MOURA - PRB - Em todo o custo.  

Se um membro do Conselho Superior da Fapesp pode executar outros cargos 

dentro da universidade? 

 

O SR. SÉRGIO SIQUEIRA ROSSI - Aí eu me atenho à regra da Constituição 

das acumulações de cargo. Dois professores, dois cargos de professor, um cargo de 

professor e de médico ou de profissional da Saúde. Essas são as possibilidades de 

acumulação, aliás, essa é uma das questões que também foram erigidas às contas de 

acumulações indevidas de cargos pelo pessoal das universidades.  

 

O SR. PRESIDENTE - WELLINGTON MOURA - PRB - Dr. Sérgio, até que 

ponto a má gestão financeira das universidades, que vem sendo observada pelo Tribunal 

de Contas, pode estar afetando a gestão da Fapesp, tendo em vista que os membros do 

Conselho Superior da Fapesp são em boa parte reitores ou ex-reitores das universidades 

estaduais? E, além disso, a Fapesp recebe constitucionalmente 1% da receita tributária 

anualmente. 

 

O SR. SÉRGIO SIQUEIRA ROSSI - Deputado, sinceramente, nós não 

criamos essa relação lá nos exames das contas da universidade com a Fapesp, são 

entidades que prestam contas individualmente em processos próprios, nós nunca nos 

dedicamos a verificar. 

 

O SR. PRESIDENTE - WELLINGTON MOURA - PRB - Ao cruzamento. 

 

O SR. SÉRGIO SIQUEIRA ROSSI - Ao cruzamento dessas informações. 
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O SR. PRESIDENTE - WELLINGTON MOURA - PRB - Perfeito.  

 

O SR. SÉRGIO SIQUEIRA ROSSI - O que não quer dizer que não poderemos 

fazê-lo a qualquer momento.  

 

O SR. PRESIDENTE - WELLINGTON MOURA - PRB - Acho importante 

devido a, infelizmente, a gente vê que existe. 

 

O SR. SÉRGIO SIQUEIRA ROSSI - Gostaria que V. Exa. encaminhasse o 

pleito desta ordem ao Tribunal. 

 

O SR. PRESIDENTE - WELLINGTON MOURA - PRB - Encaminharei a 

Vossa Excelência. Deixa-me perguntar: qual o fundamento jurídico que eles alegam 

para pagar acima do teto? Porque o Tribunal de Contas claramente diz que é para que 

eles possam parar de pagar. Qual é o fundamento jurídico que eles alegam para 

continuar pagando? Que é respondido acredito que na maioria das vezes ou em todas as 

vezes. 

 

O SR. SÉRGIO SIQUEIRA ROSSI - Na verdade, o fundamento principal é o 

da irredutibilidade previsto na Constituição. Mas as decisões do Supremo disseram que 

de um determinado momento que atingido o teto, nenhuma parcela, a nenhum título, 

poderia ser percebida, principalmente no que diz respeito aos cargos da magistratura e 

dos agentes políticos que recebem subsídios, e a regra da Constituição é muito clara em 

parcela única e naquela limitação que é o salário dos desembargadores, dos ministros do 

Supremo Tribunal Federal, com a redução para os desembargadores aqui do Governo do 

Estado. 

Então, o argumento seria esse, direito adquirido, mas um direito adquirido que a 

decisão do Supremo Tribunal faz com que se torne letra morta. 

 

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

dias atrás, logo depois que a CPI foi instalada, o reitor, isso na Unesp, anuncia acordo 

que vai ressarcir a Unesp em 83 milhões, acerto com o Governo de São Paulo prevê 

ressarcimento por pagamento aos servidores do hospital. Aí diz a matéria que após uma 
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série de reuniões e exaustiva negociação que envolveu as secretarias estaduais de 

Desenvolvimento Econômico, de Saúde, de Fazenda e Planejamento, a Unesp acertou 

com o Governo do Estado o ressarcimento dos valores correspondentes à folha de 

pagamento de 644 servidores ativos que trabalham no Hospital das Clínicas de 

Botucatu, totalizando cerca de 83 milhões anuais. 

Gostaria de saber: o Tribunal de Contas não acompanhou? Ou acompanhou.  

 

O SR. SÉRGIO SIQUEIRA ROSSI - Ao contrário, isso é resultante 

exatamente do fato de o Tribunal ter apontado tantas e tantas vezes que os salários estão 

sendo percebidos acima do teto. E isso é exatamente a pergunta a que eu disse: a 

execução não nos toca, mas isso vai decorrer no processo de execução, em todos os 

casos onde o Tribunal apontou o percebimento acima do teto. Tenha a certeza absoluta 

que isso já é, são efeitos das decisões do Tribunal, que como eu disse e insisto, não nos 

toca, não temos competência para executar. Se pudéssemos, talvez a história seria outra. 

 

O SR. PRESIDENTE - WELLINGTON MOURA - PRB - Minha última 

pergunta. As fundações foram constituídas pelas universidades com proposta de 

desenvolver pesquisas e extensões. Elas possuem legitimidade para contratar serviços 

de obras ou qualquer outro serviço que fuja da finalidade de pesquisa e extensão? 

 

O SR. SÉRGIO SIQUEIRA ROSSI - Olha, deputado, em matéria de fundação 

eu queria me reservar um pouco o silêncio, porque essa é uma questão extremamente 

tormentosa no momento, a discussão sobre o efetivo papel das fundações, 

principalmente as fundações de apoio. Há uma grande discussão, inclusive com a 

resistência negativa de se submeter à fiscalização do Tribunal, houve, inclusive, acho 

que uma ou duas fundações que propuseram uma reclamação ao Supremo Tribunal 

Federal questionando a competência do Tribunal para fiscalizá-las. Em verdade, isso é 

impossível, o Tribunal Supremo jamais vai conceder esse alvará, até porque mui 

recentemente o Supremo disse que as organizações sociais, que é uma figura 

completamente diferente das fundações, estão submetidas, sim, à fiscalização do 

Tribunal.  

Claro que, com um certo laceamento no regramento, que diz respeito às 

licitações, à contratação de pessoal, mas que estarão sempre, sim, sujeitas à fiscalização 

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

Próximo inscrito doutor, deputado Douglas Garcia. Cinco minutos, deputado.  

 

O SR. DOUGLAS GARCIA - PSL - Pode ser doutor também. Gostaria de 

desejar um bom dia a todos, agradecer ao Sr. Sérgio Siqueira Rossi pela presença, que é 

muito importante para esta Casa, muito importante para esta CPI. 

Na verdade, eu gostaria de iniciar já deixando a questão, porque muitos dos 

nossos requerimentos e solicitações, Sr. Presidente, foram a respeito de oito anos atrás, 

oito anos das contas que são prestadas pela Universidade de São Paulo, pela Unicamp e 

pela Unesp. Como, a partir de 2013, de acordo com o que o senhor nos disse, não foram 

mais apreciadas pelo Tribunal de Contas do Estado, eu fico me perguntando o que nós 

faremos nesse interstício, porque nós apreciaremos apenas aquilo que foi enviado pelo 

Tribunal de Contas de 2011 a 2013. É isso mesmo, Sr. Presidente, pelo que eu entendi? 

 

O SR. PRESIDENTE - WELLINGTON MOURA - PRB - Dois mil, oito 

anos. 

 

O SR. DOUGLAS GARCIA - PSL - Isso, oito anos, mas como o Tribunal não 

possui as informações. 

 

O SR. PRESIDENTE - WELLINGTON MOURA - PRB - De 2019 não se 

encontra.  

 

O SR. DOUGLAS GARCIA - PSL - De 2019 não se encontra. 

 

O SR. PRESIDENTE - WELLINGTON MOURA - PRB - De 2018.  

 

O SR. DOUGLAS GARCIA - PSL - Entendi. 

 

O SR. ARTHUR DO VAL - DEM - Só um comentário, os dados estão lá, a 

gente pode buscar assim mesmo, independentemente do Tribunal. 
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O SR. PRESIDENTE - WELLINGTON MOURA - PRB - 

Independentemente, claro. 

 

O SR. DOUGLAS GARCIA - PSL - Independentemente da apreciação do 

Tribunal. Entendi, maravilha, era só essa a minha dúvida.  

E também gostaria de pedir ao senhor, se fosse possível, enviar a relação dessas 

– por mais que o senhor não queria chamar de irregularidades – dessas irregularidades, 

como obras paradas, imóveis desnecessários que foram gastos na universidade, bem 

como a questão de departamento de pessoal para esta Comissão, para que a gente tenha 

ciência do que está acontecendo na Universidade de São Paulo. 

E, por último também, gostaria de fazer uma questão que muito me incomoda, e 

que o senhor falou a respeito de departamento pessoal, vinculado ao que os professores 

recebem, disse que se existe alguém que deve ganhar bem na universidade ou nas 

instituições de ensino de fato é o professor. Eu concordo em gênero, número e grau, 

inclusive, eu brigo bastante aqui nesta Assembleia dizendo que se existe uma categoria 

que passar aqui nesta Assembleia para aumento de ajuste salarial, eu só aprovo se for ou 

professor ou se for agente de Segurança Pública.  

Porém, eu tenho recebido algumas denúncias principalmente vindas da 

Universidade de São Paulo, de um professor que dá aula na FFLCH, ele é professor de 

climatologia, o nome dele é professor Ricardo Felício. O professor Ricardo Felício dá 

aula há anos nessa faculdade, ele inclusive esteve recentemente no Senado da 

República, onde fez uma exposição brilhante a respeito da questão do aquecimento 

global, efeito estufa etc., provando por A mais B que tudo não passa de uma farsa. E 

também esteve no “Programa do Jô” como em outros veículos de comunicação, ou seja, 

o professor Ricardo Felício é um grande ícone da Universidade de São Paulo e deve ser 

tratado com total respeito. Entretanto, esse mesmo professor vem sofrendo ataques.  

Eu não sei dizer exatamente ao senhor de onde vêm esses ataques, se é de fato 

um erro administrativo ou se é uma questão de perseguição política, eu quero acreditar 

que não seja questão de perseguição política, porque o professor – eu sei que existem 

níveis diferentes na Universidade de São Paulo para serem lotados os docentes – atinge 

o requisito mínimo para receber, assim dizer, o maior salário na Universidade de São 

Paulo. 

Ele já está lá já faz muito tempo, já trouxe enormes ganhos para o estado de São 

Paulo com sua pesquisa, e o professor viu nos últimos meses o seu salário sendo 



Verba Editorial Ltda. 

30 

 

reduzido, gradativamente reduzido, e ele estava pedindo socorro, entrou com 

representação no Ministério Público etc., fez de tudo para que esse absurdo não venha 

continuar a ocorrer na Universidade de São Paulo. 

Só que a minha questão é: diante de um homem que se posiciona ferozmente 

contra uma pauta em que os seus detratores, inclusive na mesma faculdade, recebem 

salários altíssimos. Por que isso acontece com o professor Ricardo Felício e não com 

muitos outros? Como, por exemplo, Marilena Chaui, professor Clóvis de Barros. A 

minha questão é: por que os amigos do rei, principalmente aqueles que dizem detestar a 

classe média, continuam com seus salários intactos, enquanto aqueles professores que 

sofrem determinadas perseguições ideológicas estão com o seu salário sendo reduzido? 

Eu não estou trazendo ao senhor, de fato, questionando a forma com que a 

universidade distribui o salário dos professores, mas quando o Tribunal ele aprecia os 

gastos com o departamento de pessoal da USP, existe algum critério, categoria, que 

explique essa variação? Eu não estou questionando como a USP, na sua autonomia e 

respeitando as leis do Estado, decide quem ganha mais ou menos, mas se existe algum 

princípio de dúvida do Tribunal ou se há algum caso ou precedente questione essa 

variação.  

E, continuando, essa foi a primeira pergunta. A segunda pergunta é a respeito 

dos gastos. 

 

O SR. SÉRGIO SIQUEIRA ROSSI - Por favor, deputado, vamos uma por vez, 

senão me alcança aqui. 

 

O SR. DOUGLAS GARCIA - PSL - É porque meu tempo é curto, eu não 

consigo fazer meu pedido. 

 

O SR. BARROS MUNHOZ - PSB - Eu pediria uma questão de ordem, eu peço 

uma questão de ordem. 

 

O SR. PRESIDENTE - WELLINGTON MOURA - PRB - Uma questão de 

ordem, deputado. 

 

O SR. BARROS MUNHOZ - PSB - Eu entendo que essa pergunta é 

exatamente aquela que nós devemos evitar na CPI. 
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O SR. DOUGLAS GARCIA - PSL - Não, isso aqui se trata de pagamento de 

departamento, de professor, no caso. 

 

O SR. BARROS MUNHOZ - PSB - Esta CPI não foi feita para isso. 

 

(Vozes sobrepostas.) 

 

O SR. BARROS MUNHOZ - PSB - Tem um documento assinado por todos os 

membros da CPI dizendo que ela não foi feita para isso. 

 

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

 

O SR. BARROS MUNHOZ - PSB - Aliás, ela está no caminho correto, nós 

não podemos permitir que ela se desvie. 

 

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

eu concordo com V. Exa. e peço ao deputado Douglas Garcia que nenhum tema 

ideológico nós iremos debater aqui nesta CPI. 

 

O SR. BARROS MUNHOZ - PSB - Muito obrigado. Parabéns. 

 

O SR. PRESIDENTE - WELLINGTON MOURA - PRB - Todos os 

deputados assinaram, e eu peço a V. Exa. que sejam termos, perguntas técnicas, e que 

sejam de resposta realmente ao conselheiro do Tribunal de Contas de forma técnica, não 

de forma ideológica porque ele não vai saber responder. 

 

O SR. DOUGLAS GARCIA - PSL - Eu posso reformular a minha pergunta? 

 

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

 

O SR. DOUGLAS GARCIA - PSL - Existe algum critério ou princípio de 

dúvida por parte do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo quanto à variação de 

salários que aplicado a cada professor docente da USP? 



Verba Editorial Ltda. 

32 

 

 

O SR. SÉRGIO SIQUEIRA ROSSI - Então deixa eu dizer para o senhor que a 

redução de salário, eu sou sócio nisso, porque eu também tive bastante redução de 

salário. Se disse bem que nós não vamos tratar de questões pontuais de nomes, até 

porque nós examinamos, nós temos acesso a nomes de uma forma individual na 

apreciação do processo de aposentadoria, porque aí o processo de aposentadoria vem, é 

aposentadoria do professor X Y Z, e nós vamos olhar o ato de aposentadoria, qual é o 

fundamento, o comprovante de tempo de serviço dele, a contribuição, e se a composição 

de salário dele está dentro daquilo que é o parâmetro.  

Então nessa ocasião nós temos – o que eu estou dizendo é absolutamente 

público, é entrar na página, entrar no Sisca, que aqui é o sistema nosso que vai ver lá o 

ato de registro de aposentadoria de todos os servidores do Estado. Não só professores. 

Agora, o problema é ninguém, nenhum professor, nenhum magistrado pode receber 

mais do que o teto salarial. Se qualquer um, não importa o professor ao que o senhor se 

referiu, qualquer outro professor, qualquer outro servidor; eu, servidor, não posso 

receber acima do teto salarial. Não é uma questão esse aqui vai receber mais, vai 

receber menos, não há essa possibilidade. E quando o Tribunal de Contas faz o exame 

do gasto de pessoal ele não examina o salário mensal de cada um dos servidores, ele 

olha o contexto da folha e estabelece qual é o percentual da folha dos recursos 

repassados que está sendo gasto. Nominalmente mesmo, nós só tratamos do servidor no 

ato de aposentadoria. 

 

O SR. DOUGLAS GARCIA - PSL - Nessa análise do contexto que o senhor 

falou já houve algum precedente, algum fato por parte do Tribunal que questionasse o 

pagamento da universidade para o docente em questão? 

 

O SR. SÉRGIO SIQUEIRA ROSSI - Mas muitos, são centenas de casos em 

que o Tribunal diz: “Está recebendo acima do teto. Corrija o pagamento”. E se estiver 

recebendo a partir de 2015, de novembro de 2015, é suscetível de devolução. Agora, se 

alguém, se o Tribunal não pilhou alguém que está recebendo acima do teto, está 

evidente que a primeira responsável por isso é a própria universidade, que já devia ter 

feito a adequação. Agora, não há no exame do Tribunal nenhuma seletividade para dizer 

esse sim, esse não, isso é praticamente impossível. 
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O SR. DOUGLAS GARCIA - PSL - Entendi. E nesses padrões, eu creio que 

exista um padrão entre os professores da Universidade de São Paulo para o recebimento 

do seu salário. 

 

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

deputado. 

 

O SR. DOUGLAS GARCIA - PSL - Para concluir, Sr. Presidente. Em caso de 

professores que atingem exatamente os mesmos requisitos daqueles que estão recebendo 

supersalário, que o senhor já evidenciou, já questionou a Universidade de São Paulo: 

existe algum princípio de dúvida do Tribunal na variação explícita dos professores que 

estão recebendo um salário abaixo do teto, um salário minúsculo para aqueles que estão 

recebendo um salário que o senhor já teve que intervir para que não recebesse acima do 

teto? 

 

O SR. SÉRGIO SIQUEIRA ROSSI - Deputado, depende muito, inclusive, do 

tempo de serviço do profissional. Existe na universidade, tem um plano de cargos e 

salários e há concessões e gratificações previstas em regramentos legais em função de 

algumas funções que algum professor exerce. Então nós podemos ter dois professores 

que têm a mesma classificação, só que um tem mais tempo de serviço que o outro, tem 

um que está no exercício de uma atividade que faz jus a uma gratificação que tenha sido 

estabelecida, mas no pacote ninguém poderá ultrapassar o salário do governador do 

Estado, ponto. Queriam alterar para que fosse do desembargador do Tribunal de Justiça, 

a Emenda feita aqui, lamentavelmente declarada inconstitucional, portanto teto salarial 

dos professores, e tem servidores também da universidade que têm salário de teto, mas 

não pode ser ultrapassado o subsídio do governador. 

 

O SR. DOUGLAS GARCIA - PSL - Muito obrigado. 

 

O SR. PRESIDENTE - WELLINGTON MOURA - PRB - Passo a palavra ao 

deputado Arthur. 

 

O SR. ARTHUR DO VAL - DEM - Um bom dia a todos, eu vou ter que – 

obrigado pela presença –, eu vou ter que como sempre fazer o papel do chato aqui, não 
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vai ter jeito. Eu entendo que o foco da nossa CPI é justamente as universidades, mas 

não cobro do senhor inclusive explicações sobre a gestão da universidade, o dia que vier 

o reitor da USP cobraremos explicações sobre a gestão da USP, da Unicamp etc.  

Do senhor, eu entendo que o Tribunal de Contas é um tribunal de contas e não 

tribunal de gestão, e entendo que o Tribunal de Contas é uma importantíssima 

ferramenta para que a gente faça um bom trabalho aqui de fiscalização desse Poder 

Executivo. O problema é que eu tenho que questionar também o Tribunal, já que o 

senhor está aqui, eu vou ter que fazer o papel de questionar o Tribunal em si. Ontem eu 

fui dar uma pesquisada nos salários do próprio Tribunal. E no momento em que você 

entra no site do Tribunal a primeira mensagem que você entra quando você aperta para 

saber os salários é o seguinte: “Atenção, o seu IP será gravado”. 

Eu não conheço nenhum outro site onde existe alerta sobre a gravação do seu IP 

no momento onde você vai buscar informações tão importantes enquanto cidadão. 

Depois você tem que preencher uma ficha para dizer o seu nome e o seu CPF, o seu e-

mail, quer dizer, “vamos ver quem é que está querendo saber dos salários aqui”, é essa 

sensação que eu tenho como cidadão na hora de questionar esses salários. Depois você 

tem que assinar dois termos de compromissos e depois ainda responder um captcha lá 

para saberem que você não é uma máquina.  

E eu pergunto: a ferramenta TCE, que serve inclusive para que a gente 

fiscalizasse salários em universidade não está sendo pouco transparente ou de pouco 

incentivo para que o cidadão questione, inclusive, os próprios salários do Tribunal? 

 

O SR. SÉRGIO SIQUEIRA ROSSI - Bem, eu preciso dizer, deputado, que a 

CPI não é em cima do deputado, do Tribunal. Acho que a pergunta de V. Exa. merece 

ser respondida, mas ela está à margem do meu papel aqui neste momento. 

 

O SR. PRESIDENTE - WELLINGTON MOURA - PRB - Eu gostaria que o 

deputado fizesse o requerimento de informação ao próprio Tribunal, e o Tribunal possa 

responder a essa questão. 

 

O SR. SÉRGIO SIQUEIRA ROSSI - Mas eu quero, eu tenho a resposta.  

 

O SR. ARTHUR DO VAL - DEM - Mas está ou não está? A pergunta é: está 

prudente ou não está? 
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O SR. SÉRGIO SIQUEIRA ROSSI - Eu vou responder ao senhor.  

 

O SR. ARTHUR DO VAL - DEM - Mesmo sendo imprudente. 

 

O SR. SÉRGIO SIQUEIRA ROSSI - O senhor disse que não tem nenhum site 

igual.  

 

O SR. ARTHUR DO VAL - DEM - Não, não conheço. 

 

O SR. SÉRGIO SIQUEIRA ROSSI - Visite o Tribunal de Justiça, por favor. 

Quando o senhor visitar o Tribunal de Justiça, se tiver uma vírgula diferente me avise, e 

nós do Tribunal de Contas estamos equiparados aos membros do Poder Judiciário, 

estamos fazendo exatamente na linha do Conselho Nacional de Justiça. Agora por que 

assim? Depois eu conto para o senhor. 

 

O SR. ARTHUR DO VAL - DEM - Conta para nós agora. Eu não quero saber 

em particular. 

 

O SR. SÉRGIO SIQUEIRA ROSSI - Agora não, não é o nosso assunto, mas 

eu prometo contar ao senhor.  

 

O SR. ARTHUR DO VAL - DEM - Eu entendo a comparação, tudo bem, eu 

sigo na linha do Tribunal de Justiça por ter um representante aqui do TCE, achei que 

poderia questioná-lo, e todos aqui saberem. 

 

O SR. SÉRGIO SIQUEIRA ROSSI - Mas eu estou respondendo ao senhor. O 

nosso site é igualzinho ao do Tribunal de Justiça. 

 

O SR. ARTHUR DO VAL - DEM - Tudo bem. Aí eu pergunto, não seria isso 

justamente a contramão do que a gente está querendo fazer com as universidades? E já 

que o senhor está aqui representando o TCE, não pode nos responder o porquê que o 

site dá toda essa – eu chamo de intimidação – antes de saber do salário. 
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O SR. SÉRGIO SIQUEIRA ROSSI - Eu vou dizer para o senhor. Era preciso 

colocar um freio, e isso foi mudado há um mês. Exatamente há um mês, porque não era 

assim. Era a casa de mãe Joana, e isso nos causou muitos problemas, inclusive de 

segurança pessoal, mas isso é uma outra história. 

 

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

gostaria que o senhor perguntasse relacionado à CPI, por gentileza.  

 

O SR. ARTHUR DO VAL - DEM - Vamos lá. De qualquer forma é o seguinte. 

O que a gente viu, eu me surpreendi com a postura do senhor quando chegou, porque a 

gente vê que o Tribunal de Contas não apreciou as contas de 2013 para cá, nenhum 

momento deu um parecer de rejeição. E eu sinceramente achei que o senhor viria aqui 

para passar pano para as universidades. Desculpa a expressão. Quando eu achei 

sinceramente que o senhor quando eu chegasse aqui era uma postura de passador de 

pano, como a gente diz, para as contas das universidades. Não foi a postura que 

verifiquei do senhor, inclusive elogio o senhor por isso, eu fiquei surpreso 

positivamente por o senhor falar abertamente: “Olha, o Tribunal verificou aqui que 

temos pessoas recebendo acima do teto, verificou que existem procuradores ali em 

contratação temporária que são membros de comissão, isso é absolutamente 

inconstitucional”; então reverencio a postura do senhor. Espero que principalmente as 

pessoas que têm aqui de maneira até equivocada viés ideológico de um lado e de outro, 

entendam isso como um argumento técnico relevante para que a gente investigue as 

contas das universidades. 

Mas, de qualquer forma, eu também não posso deixar de perguntar o seguinte. A 

gente vê, isso é uma pergunta bem específica, o presidente da Fapesp, o ex-reitor da 

USP, Marco Antonio, e o Ignácio Maria Poveda Velasco, que também faz parte do 

Conselho da Fapesp são representantes da USP, inclusive acompanham esta Comissão. 

Eu queria saber se o Tribunal de Contas entende que isso é algum tipo de desvio de 

função, inclusive de verba, às vezes de pesquisa ou não? 

 

O SR. SÉRGIO SIQUEIRA ROSSI - Eu seria irresponsável de fazer um juízo 

porque eu não me detive sobre isso. Eu quero imaginar que a composição do Conselho 

deve ter um regramento estabelecido, e que se há pagamento de alguma gratificação 

essa gratificação também está em algum regramento vigente. Agora, de qualquer sorte, 
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vamos lembrar sempre o seguinte: podendo ou não podendo, o teto tem que ser 

respeitado. Isso o senhor tenha presente que a nossa tarefa é de fazer o cumprimento, a 

observância do teto salarial. 

 

O SR. ARTHUR DO VAL - DEM - Só mais uma pergunta. 

 

O SR. SÉRGIO SIQUEIRA ROSSI - Pois não. 

 

O SR. ARTHUR DO VAL - DEM - E eu vou pedir desculpas à Presidência da 

Comissão, eu ouvi o senhor dizer aqui várias e várias vezes, repetidas vezes, que o teto 

tem que ser respeitado. O que acho que todos aqui concordam. Me desculpe, mas eu não 

posso deixar de perguntar sobre o próprio Tribunal, que o senhor representa, e tem mais 

de 91 funcionários que recebem acima do teto. Eu tenho aqui inclusive o nome de um 

que é aposentado que recebeu 99 mil reais líquidos num mês. Com todo o respeito, o 

senhor mesmo também já recebeu mais de 77 mil reais líquidos num mês. E aí eu tenho 

que questionar, me desculpa. 

 

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

 

O SR. ARTHUR DO VAL - DEM - Esta ferramenta TCU, que temos para 

fiscalizar as universidades também não deve ser questionada nesta CPI? 

Desculpa, presidente. 

 

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

peço. 

 

O SR. ARTHUR DO VAL - DEM - O senhor trouxe um homem aqui, que está 

desrespeitando o que ele próprio está dizendo. Ele diz: “Ninguém pode ter remuneração 

acima do teto”, eu pergunto: a gratificação do senhor de 77 mil reais, aproximadamente 

40 mil acima do teto, foi de vale-transporte, vale-refeição?  

 

O SR. SÉRGIO SIQUEIRA ROSSI - Eu preciso lembrar ao senhor que tem 

algumas coisas que se juntam, por exemplo, o senhor deve saber que o décimo terceiro 

salário é pago no dia do aniversário do funcionário.  
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O SR. ARTHUR DO VAL - DEM - Aqui também. 

 

O SR. SÉRGIO SIQUEIRA ROSSI - Está certo? Então, eu sou pisciano e 

recebo meu décimo terceiro em fevereiro do ano, e eu também tive licença-prêmio 

indenizada. Se o senhor somar minha licença-prêmio com meu décimo terceiro, com 

meu salário, eu vou ganhar os 71 mil que a jornalista teve a informação precisa do que é 

que eu tinha recebido, mas como sói em acontecer não interessava dizer. 

Então eu fiquei com a minha vizinhança toda dizendo: “O homem ganha 71 mil 

reais por mês”. Eu recebi isso no mês do meu décimo terceiro e da indenização das 

minhas férias juntados aos meus proventos. Se o senhor quer saber, o meu salário, se 

fosse contar todas as minhas vantagens, era de 62 mil reais por mês. Eu não recebo essa 

importância, o senhor olhe lá, a minha matrícula é 0691, o senhor vai ver que eu 

respeito o teto. 

 

O SR. ARTHUR DO VAL - DEM - Então, só para deixar claro aqui. 

 

O SR. SÉRGIO SIQUEIRA ROSSI - Não vamos misturar vantagens, como 

décimo terceiro, como férias indenizadas ou licença-prêmio indenizada, como sendo 

salário. É uma vez por ano.  

 

(Vozes sobrepostas.) 

 

O SR. ARTHUR DO VAL - DEM - Eu entendi. Desculpe, só um aparte, 

presidente. 

 

(Vozes sobrepostas.) 

 

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

minutinho, aparte será dado se for pauta a respeito da CPI das Universidades. Se for 

pauta em cima de Tribunal de Contas, se for pauta em cima de outro assunto, este 

Presidente não vai permitir que isso continue. Deixar claro isso, deputado. 

A V. Exa. quer fazer alguma pergunta que não seja ligada à CPI. 
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O SR. ARTHUR DO VAL - DEM - É ligada à CPI, eu só gostaria então de 

deixar um questionamento no ar aqui. Se a ferramenta Tribunal de Contas, com essas 

posturas questionáveis, é uma boa ferramenta para a gente utilizar na fiscalização das 

universidades. Só isso. Obrigado  

 

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

deputada Bebel.  

 

A SRA. PROFESSORA BEBEL LULA - PT - Bom dia, já o cumprimentei, 

cumprimento novamente, Dr. Sérgio Rossi, e levanto a seguinte questão, no que diz 

respeito às despesas previdenciárias, aliás, é o calcanhar de aquiles aqui no estado de 

São Paulo. Nós estivemos por um longo período contribuindo para o Ipesp, eu me 

lembro nós contribuímos com 6%. A partir de 2006/2007 nós tivemos – aliás, 

propriamente dito 2007 – a criação da São Paulo Previdência, a SPPREV.  

A partir de então foi criada a alíquota, 11% para nós servidores, 22% para o 

Estado. E no dizer do senhor, pelo menos inicialmente, o senhor colocou que o Estado 

arca com as aposentadorias das universidades. As universidades nos dão dados que não, 

de que elas é que estão arcando com as aposentadorias. Então, eu gostaria que o senhor 

explicasse um pouco melhor isso.  

Eu vou para a pergunta a seguinte, acho que é uma coisa que é recorrente 

também doutor, que é o seguinte: quando o senhor toca no percentual de 75% eu acho 

que é necessário explicar que, se o Governo cumprisse com esses 22% que é da 

aposentadoria, então não excederia os 75%. Então essa é uma questão que eu acredito, a 

universidade pagaria o seu pessoal e estaria abaixo do limite. Eu estou querendo dizer 

para o senhor o seguinte: de outra forma, ou de qualquer forma, o governo não vem 

cumprindo com a insuficiência lá na nas universidades. Isso é recorrente, todas as 

Universidades têm a mesma fala no sentido de que quem arca são as próprias 

universidades, o Governo deixa tudo para os 9,57%. Gostaria de ouvir o senhor um 

pouco sobre isso. 

 

O SR. SÉRGIO SIQUEIRA ROSSI - Professora, talvez eu não tenha sido 

claro, o que eu disse é que, num determinado momento, eu não tenho a precisão aqui, 

mas já de alguns anos, vamos dizer há cinco, seis anos, o Governo assumiu a dívida 

previdenciária das universidades. Não é pagar as aposentadorias, as universidades não 
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recolheram o percentual dos salários dos seus servidores. Isso criou uma dívida 

praticamente impagável.  

Quando a SPPREV veio e a Prevcom logo depois, que é a Previdência 

complementar, o Governo do Estado ajustou com as universidades e assumiu o 

compromisso de quitar a dívida dos recolhimentos previdenciários, não do pagamento 

das aposentadorias.  

 

O SR. BARROS MUNHOZ - PSB - Se me permite, deputada Bebel, um 

aparte. 

 

A SRA. PROFESSORA BEBEL LULA - PT - Eu dou o aparte para o senhor. 

Eu estou com meu tempo, pelo menos eu sei que eu estou, e eu dou, só para eu não 

perder meu raciocínio. É que não é isso o que acontece Dr. Sérgio Rossi. É que o 

Governo não está pondo os seus 22%, como está fazendo também com os professores 

da Educação Básica. Nós estamos com, aliás tem uma liminar da Apeoesp que proíbe, 

inclusive, o pagamento de aposentadorias com dinheiro do Fundeb. Porque o Governo 

estava pagando aposentadorias com o dinheiro do Fundeb. Então, desculpe, essa é uma 

coisa que não bate, é uma conta que não está batendo aqui. O Governo não está arcando 

nem com os 22% das universidades e nem com os 22% da Educação Básica. 

  

O SR. SÉRGIO SIQUEIRA ROSSI - Da Educação Básica a gente vai ver já, 

já, com as contas do governador logo mais. Eu estou apenas dizendo que num 

determinado momento o débito de recolhimento previdenciário das universidades foi 

honrado pelo Governo. 

Agora a senhora está colocando questões posteriores a isso, se recolheu, se não 

recolheu. Eu não falei que é pagamento de aposentadoria, com todo o respeito. 

 

O SR. BARROS MUNHOZ - PSB - Se me permite, são duas coisas totalmente 

distintas. O senhor tem razão e ela tem razão.  

 

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

 

A SRA. PROFESSORA BEBEL LULA - PT - Não, senhor, eu ainda tenho 

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

deputada, desculpe-me. 

 

A SRA. PROFESSORA BEBEL LULA - PT - O senhor ficou à vontade 

perguntando, eu também vou ficar. 

 

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

 

A SRA. PROFESSORA BEBEL LULA - PT - A outra questão é a seguinte. É 

no que diz respeito aos levantamentos que a gente tem feito. Se houve um PDV, e de 

fato houve, houve uma redução de número de professores, de docentes, e o que a gente 

observa é que de 2012 até 2017 o número de matrículas na educação superior aumentou 

20,5%, isso é um dado. No mesmo período a receita das universidades caiu 13,7%, 

então, quer dizer, houve um acréscimo de alunos que entraram nas universidades e ao 

mesmo tempo a receita caiu. Então eu acho que tem que ser considerado também nesse 

contexto. 

Outra coisa, é que de 2015 a 2017 o número de docentes caiu 4,1%, de 

funcionários, 14,6%, e as matrículas aumentaram em 14,7%. Então aconteceram ajustes 

e houve a entrada de mais estudantes nas universidades. O que eu estou querendo dizer? 

As universidades estão cumprindo o seu papel, não acho que o senhor desdisse isso em 

nenhum momento. Mas chamar a atenção, porque é verdade que os professores ganham 

bem e eu não sou desfavorável a isso, eu não acho que tem que ter uma dicotomia, por 

exemplo, porque nós da Educação Básica ganhamos pouco e os da Educação superior 

ganham melhor, devem ganhar melhor, acho que têm que ganhar, está certo? Eles 

cumprem um papel na sociedade, tanto de formar os professores da Educação Básica 

como produzir ciência e tecnologia. Isso para mim é muito claro.  

Agora, no bojo disso tudo, eu não sei, eu não vou concordar com o Arthur, mas 

eu quero meio que dizer: por que alguns órgãos do Estado podem ter o teto, receber 

acima do teto e outros, no caso dos professores, não? Por que a lupa vai para cima dos 

docentes e não para todos os órgãos em questão? 

Mas como o objeto desta CPI é a gestão das universidades, então nós vamos nos 

ater, mas eu quero dizer que a gente, é impossível você não comparar, não tem como, é 
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impossível. Eu não estou concordando com você, porque eu não gosto do seu método, 

eu não gosto, eu sou respeitosa. 

 

O SR. ARTHUR DO VAL - DEM - Medo de concordar comigo? 

 

A SRA. PROFESSORA BEBEL LULA - PT - Eu acho que é uma forma de 

ver o mundo. Eu vejo o mundo desta forma, com muito cuidado com as pessoas e o 

local, o lugar que elas ocupam na sociedade. É disso que eu estou falando, Dr. Sérgio 

Rossi. 

 

O SR. SÉRGIO SIQUEIRA ROSSI - Professora, eu agradeço e a senhora vai 

me permitir reiterar aqui, que uma das primeiras coisas que eu disse, se tem uma 

categoria que deve ser bem remunerada são os professores. E eu não estou nem dizendo 

que são só os professores universitários, eu só acredito numa melhoria de uma 

qualidade de ensino se houver professores bem preparados e para isso bem pagos. Claro 

que existe um componente social fundamental que vai ajudar a que o ensino melhore, a 

gente não pode imaginar que professor vai apanhar na cara de aluno, e o aluno destruir 

sala de aula. Acho que isso aí é uma coisa que realmente não se tem muita esperança.  

Mas é claro que os professores devem ser bem pagos em qualquer nível de 

atuação dele, seja no Fundamental, no Básico, no Médio, enfim, e no universitário, até 

pela função de pesquisa. 

Agora, lamentavelmente, a Constituição estabeleceu essa questão do teto, e isto 

quis ser corrigido aqui na Assembleia, para que o professor pudesse ter como teto 

salarial o maior salário do Estado, que é o desembargador do Tribunal de Justiça. Isso 

não foi possível, a senhora sabe quais são as razões, e a gente lamenta profundamente. 

Acho que tudo terá conserto com uma reforma constitucional, eu acho isso. 

 

A SRA. PROFESSORA BEBEL LULA - PT - Uma última questão só, essa é 

a última. É sobre o Hospital de Botucatu, ele foi estadualizado, isso nós temos: o senhor 

confirma isso? Hospital de Botucatu. 

 

O SR. SÉRGIO SIQUEIRA ROSSI - Ele é da Unesp.  
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A SRA. PROFESSORA BEBEL LULA - PT - Ele é da Unesp, por isso se ele 

deixou de ser da Unesp, os funcionários eram pagos pela Unesp, e agora com o acordo 

serão pagos pelo Governo do Estado. É isso, quando o senhor colocou sobre o hospital? 

 

O SR. SÉRGIO SIQUEIRA ROSSI - Não, eu não disse isso, não tenho 

conhecimento dessa situação.  

 

A SRA. PROFESSORA BEBEL LULA - PT - Mas a situação é esta. 

 

O SR. PRESIDENTE - WELLINGTON MOURA - PRB - A Unesp que vai 

ressarcir o Estado. 

 

A SRA. PROFESSORA BEBEL LULA - PT - Não senhor. 

 

O SR. PRESIDENTE - WELLINGTON MOURA - PRB - Está aqui, a 

Unesp, eu vou ler até, para deixar claro, que fica mais fácil: “Após uma série de 

reuniões exaustivas envolvendo a Secretaria Estadual de Desenvolvimento Econômico, 

da Saúde, da Fazenda” – isso está no site da própria Unesp – “acertou com o Governo 

do Estado o ressarcimento dos valores correspondentes à folha de pagamento de 644 

servidores ativos que trabalham no Hospital de Botucatu. O anúncio foi feito na manhã 

desta quinta-feira pelo reitor durante a sessão do Conselho universitário, mesmo após a 

gestão do hospital ter sido repassada para a Secretaria do Estado da Saúde em julho de 

2010, o pagamento do salário dos servidores, seguiu sendo custeado integralmente pela 

Unesp, o que agora está sendo corrigido por meio desse acordo, que prevê o 

ressarcimento mensal para os cofres da universidade. Quando o Hospital das Clínicas se 

tornou uma autarquia estadual, havia 1.152 servidores. Em fevereiro de 2019 esse 

número era de 644. O ressarcimento mensal acordado”. 

 

A SRA. PROFESSORA BEBEL LULA - PT - A partir de quando começou o 

ressarcimento? 

 

O SR. PRESIDENTE - WELLINGTON MOURA - PRB - Aí eu não sou o 

Tribunal de Contas para te responder.  
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A SRA. PROFESSORA BEBEL LULA - PT - Notícia é notícia. 

 

O SR. PRESIDENTE - WELLINGTON MOURA - PRB - Pela notícia, dia 

25/4. 

 

A SRA. PROFESSORA BEBEL LULA - PT - Cobra de nós aqui bastante 

rigor, mas a Mesa tem que ter rigor também quando fala. Está havendo ressarcimento, 

mas a partir de quando está havendo esse ressarcimento? A partir do, porque eu dei 

datas aqui. A partir do período tal. 

 

O SR. PRESIDENTE - WELLINGTON MOURA - PRB - A matéria não diz, 

eu estou lendo uma matéria da própria Unesp. Eles não dizem, é até bom, gostaria de 

saber também, deputada, a senhora me deixou com essa vontade de saber. Eu gostaria, 

acho que até vou fazer um requerimento de informação para na CPI aqui para fazer essa 

pergunta 

 

A SRA. PROFESSORA BEBEL LULA - PT - É bom fazer, sim. 

 

O SR. PRESIDENTE - WELLINGTON MOURA - PRB - Gostei, obrigado. 

 

A SRA. PROFESSORA BEBEL LULA - PT - Não, sem ironia, presidente, 

um pouco mais de respeito é bom. 

 

O SR. PRESIDENTE - WELLINGTON MOURA - PRB - Mas eu gostei, não 

estou sendo irônico. 

 

A SRA. PROFESSORA BEBEL LULA - PT - A gente está falando de 

professor, que o aluno que não respeita o professor. 

 

O SR. PRESIDENTE - WELLINGTON MOURA - PRB - Se a senhora viu 

como ironia peço desculpas, eu não estou sendo irônico, não. Eu gostei dessa pergunta 

que a senhora fez, eu achei propício para a gente. 
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A SRA. PROFESSORA BEBEL LULA - PT - Desculpe, nós trouxemos, veio 

aqui o representante Tribunal de Contas do Estado. Ele me respondeu, ainda que 

parcialmente, o.k. Então cabe ao senhor fazer o requerimento. Agora o senhor correu, 

pega uma notícia, não delimita, não dá data. E eu então fico obrigada a engolir. 

 

O SR. PRESIDENTE - WELLINGTON MOURA - PRB - Mas quem tem 

que dar data, deputada Bebel, eu gostaria. 

 

A SRA. PROFESSORA BEBEL LULA - PT - Aí não. Eu vou pedir vênia 

para o senhor para eu terminar minha fala, e não quero esticar. O que eu acho que é uma 

indelicadeza muito grande a gente tentar calar a pessoa, porque pega um dado na hora. 

Não, senhor, a gente tem que tomar cuidado. Não é uma coisa que é para ser totalmente 

ilesa de qualquer dúvida? Não é uma CPI? Uma CPI é isso, é com dados técnicos. Se é 

com dados técnicos, eu não fiz nenhuma pergunta que não veio de dados técnicos, nós 

fomos lá e pegamos os documentos para analisar. Então, por favor, presidente, eu 

gostaria de parar. 

 

O SR. PRESIDENTE - WELLINGTON MOURA - PRB - A senhora me 

permite um aparte? 

 

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

 

O SR. PRESIDENTE - WELLINGTON MOURA - PRB - Esse dado quem 

deu foi a própria Unesp, não foi notícia, não é notícia de G1, não é notícia de “Folha de 

S.Paulo”, foi a própria Unesp, e aqui ela não informa a data. 

 

A SRA. PROFESSORA BEBEL LULA - PT - Está bem. Se o senhor vai fazer 

o requerimento perguntando a data, então faça, por favor, muito obrigada.  

 

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

deputada.  

 

O SR. SÉRGIO SIQUEIRA ROSSI - Presidente, é a primeira vez que eu 

participo da CPI, eu acho até que era interessante, a gente veio aqui não é para deixar 
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ninguém na dúvida. Se talvez, em vez outras, as perguntas fossem encaminhadas àquele 

que vem participar, no caso o Tribunal de Contas, detalhadamente o que se pretende 

ver, certamente seria muito mais produtivo. 

 Eu não vim aqui preparado para saber exatamente a situação do Hospital da 

Unesp em Botucatu, nem me passou pela cabeça, me disseram que eu ia ver a gestão das 

universidades, as razões que eu trouxe são exatamente da má situação financeira. Agora, 

começar a descer a detalhes é exigir alguma coisa que é impossível a gente ter essa 

resposta de pronto, se eu tivesse recebido essas questões, certamente a senhora sairia 

daqui sabendo não parcialmente atendida, totalmente atendida. Desculpe, mas eu acho 

que seria um procedimento. É que a gente fica meio que pego de surpresa, lança-se uma 

questão que, em verdade, tem a ver, mas não tem a ver, mas é apenas uma observação 

que eu estou fazendo para que eu não saia daqui deixando a impressão de que eu não 

quis responder alguma coisa que devesse ter sido respondida. Só isso. 

 

O SR. PRESIDENTE - WELLINGTON MOURA - PRB - Concordo até Dr. 

Sérgio com V. Exa., e tanto que V. Exa. vai deixar aqui os dois auditores técnicos 

capacitados para poder toda a CPI, durante a semana, se algum deputado quiser ter 

alguma informação, esses auditores vão estar aqui prontamente para poder atender a 

necessidade da CPI. 

Parabenizo V. Exa. junto com o presidente do Tribunal de Contas devido a 

deixar essa disponibilidade para a CPI.  

 

A SRA. LECI BRANDÃO - PCdoB - Pela ordem, presidente. 

 

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

deputada Leci Brandão. 

 

A SRA. LECI BRANDÃO - PCdoB - Gostaria de saber de V. Exa. se há a 

possibilidade de nós trazermos as perguntas para as pessoas que vão vir aqui para serem 

indagadas, porque aí não fica uma coisa tipo surpresa – entende? Então ele já sabe a 

pergunta que ele vai responder, ele já vem preparado para responder exatamente tudo. 

Não fica, porque a gente não sabe – entendeu? – quem virá. Por exemplo, chegou ontem 

à noite, chegou essa comunicação que a CPI seria hoje pela manhã, ela normalmente 

ocorre quarta-feira. Não é isso? Às dez horas. 
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O SR. PRESIDENTE - WELLINGTON MOURA - PRB - Ela sai no “Diário 

Oficial”. No sábado saiu no “Diário Oficial”, deputada. 

 

A SRA. LECI BRANDÃO - PCdoB - Eu só quero saber se é possível a gente 

mandar as perguntas para ficar uma coisa mais célere, inclusive.  

 

O SR. PRESIDENTE - WELLINGTON MOURA - PRB - Se o deputado 

fizer uma pergunta que seja técnica demais ou que possa haver uma demora de resposta, 

e não devido à competência, mas devido ao não conhecimento daquele assunto, V. Exa. 

pode trazer as perguntas antes, sem dúvida, através da secretaria aqui da CPI a gente 

encaminha para a pessoa responsável. Eu estou entendendo perfeitamente. 

 

A SRA. LECI BRANDÃO - PCdoB - A Professora Bebel falou agora que a 

questão da Unesp. As informações que nós temos é que eles pagam 30% dos 

aposentados, 30% são eles que pagam. Por outro lado dizem que o Governo pagou toda 

a questão previdenciária para a Unesp. Então a gente fica sem saber o que está correto, 

quem está falando a verdade. Enfim, é bom porque isso aqui é CPI e tem que esclarecer 

tudo. Tudo esclarecido, deixar bem esclarecido. 

 

O SR. PRESIDENTE - WELLINGTON MOURA - PRB - Concordo com V. 

Exa. e por isso a gente vai ouvir todos, estamos ouvindo hoje o Tribunal de Contas, 

vamos ouvir na próxima semana o reitor da Unesp, se eu não estou enganado, até 

repassei para as V. Exas., depois o da USP e depois o da Unicamp. Eu acho que essa 

que foi a sequência que já está aí todos confirmados e que todos virão.  

Bem, então agradeço Dr. Sérgio. Ah, deputada, me perdoe. 

 

O SR. BARROS MUNHOZ - PSB - Eu também ainda tenho o restante do meu 

tempo. 

 

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

exatamente, deputado Barros Munhoz, é justo. 

Deputada Carla Morando, com a palavra. 
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 A SRA. CARLA MORANDO - PSDB - Bom dia, gostaria muito de agradecer 

Dr. Sérgio Rossi por estar aqui presente. Eu vou fazer três perguntas.  

A primeira foi de um estudo de um material que foi enviado pelo Tribunal de 

Contas a esta Comissão, e nós tivemos ali o processo mais antigo que remonta de 2004. 

Os processos referentes a contratação irregular, que nós temos sete da Unicamp, 19 da 

USP, dez da Unesp, e dos processos relativos a aposentadorias irregulares de servidores 

que nós temos dois que são da Unicamp, nenhum da USP e um da Unesp. Isso é um 

caso de um estudo. O senhor teria ciência de julgados irregulares do Tribunal de Contas 

do Estado envolvendo diárias, custos, viagens, pesquisas de universidades estaduais? E 

em caso afirmativo, se o senhor poderia fornecer para esta Casa até a próxima semana 

as cópias desses processos? 

 

O SR. SÉRGIO SIQUEIRA ROSSI - Se eu não estou enganado, e aí o 

presidente, por favor, me ajude, nós já atendemos dois ofícios dessa douta Comissão 

Parlamentar de Inquérito, mandando exatamente a relação dos contratos julgados 

irregulares, também tratamos das questões daquelas diárias pagas aos senhores reitores, 

ou seja, prestamos uma série de informações. E recebemos ontem um ofício. 

 

A SRA. CARLA MORANDO - PSDB - Acho que foi pedido vista. 

 

O SR. PRESIDENTE - WELLINGTON MOURA - PRB - Eu acho, não sei 

se ainda chegou. 

 

O SR. SÉRGIO SIQUEIRA ROSSI - Chegou, eu tenho protocolo.  

 

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

Sérgio. 

 

O SR. SÉRGIO SIQUEIRA ROSSI - E agora existe um pedido datado do dia 

5 de junho, que ele pede para que a gente encaminhe os julgados – está aqui, desculpa – 

está pedindo exatamente que sejam indicados todos os contratos terceirizados que se 

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

em vigor. É que eu precisaria explicar, quanto aos terceirizados aqui, eu fico 
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imaginando que é toda e qualquer contratação que a universidade faz através de um 

processo licitatório: vigilância, limpeza, compras; deve ser exatamente isso.  

Nem todos os processos, na verdade acho que nenhum processo julgado 

irregular é objeto de rescisão, porque na maioria das vezes eles já se exauriram, ou eles 

são corrigidos através de aditivos, então nós não temos essas hipóteses de contratos 

julgados irregulares. Claro que deve existir exceções, mas que tenha sido objeto de 

rescisão. Então esse ofício foi encaminhado ontem, e nós vamos tentar produzir um 

levantamento que forneça todos esses números aos senhores.  

Quantos aos números que a senhora reporta de aposentadorias, vamos chamar de 

irregulares, onde nós negamos registro. O número é muito maior que é esse, é imenso.  

 

A SRA. CARLA MORANDO - PSDB - A próxima pergunta – então aguardo 

na verdade esse documento para que a gente possa juntar aqui às informações. 

Uma outra pergunta é que em sede do processo do Tribunal de Contas 413026 

de 2019, em razão de resposta ao requerimento desta CPI, temos de acordo com uma 

representação do Ministério Público diárias de deslocamento que estão sendo feitas na 

forma permanente para servidores da USP, da Unesp, em desacordo com o Decreto 

estadual 48292 de 2003, e segundo o MP os funcionários vêm recebendo de forma 

habitual e ininterrupta verbas indenizatórias a título de diárias a pretexto de 

ressarcimento pelas despesas com seu deslocamento cotidiano, mesmo quando não haja 

necessidade de locomoção. Esclarece ainda que, só em 2017, a soma dessas despesas 

atingiu uma cifra de 535.840 reais da USP, e um milhão 851 mil da Unesp, ou seja, o 

intuito das diárias está virando auxílio-moradia, nas alegações da Unesp cita as 

universidades, que não são simples autarquias já que elas têm o qualificador de regime 

especial e possuem características de regime especial. E já que possuem características 

distintivas sendo atribuídas às mesmas autonomia da CF 88. O que o senhor pensa a 

respeito da autonomia das universidades públicas? 

 

O SR. SÉRGIO SIQUEIRA ROSSI - A autonomia é prevista no regramento 

constitucional, mas, como eu disse, para mim autonomia plena é se eu fosse o órgão 

arrecadador, ou seja, se eu tivesse o caixa à minha disposição. Então, a autonomia da 

universidade ela é uma autonomia relativa, claro que ela tem a liberdade administrativa 

de toda a organização de todas as suas ações, mas, fundamentalmente, ela depende de 

recursos. E se os recursos não são repassados, eu acho que essa autonomia fica de uma 
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certa maneira ferida. Claro que eu estou falando do repasse de recursos que sejam 

efetivamente despendidos nos objetivos universitários. 

No tocante às diárias, o requerimento feito pela CPI gerou um despacho do 

conselheiro designado querendo saber exatamente o montante pago a cada um, 

notadamente os casos principais me parecem que eram dos senhores reitores, dois deles 

que morariam no interior e que estariam recebendo diárias interruptamente. Agora, 

quanto aos servidores, há um regramento de diárias assim como para qualquer servidor.  

Os servidores do Tribunal recebem diárias em função da distância que 

percorrem, até 60 quilômetros um terço de diária, mais de 60 a 90 é meia-diária, mais de 

90 é uma diária completa, mas esse regramento é previamente aprovado e publicado e 

que não tem caráter absolutamente permanente, ele sempre está relacionado a uma 

atividade que fica definitivamente demonstrada. Imagino que qualquer deslocamento 

feito por um servidor da universidade deverá corresponder a um deslocamento para o 

exercício de uma atividade, que lhe tenham atribuído. 

 

O SR. PRESIDENTE - WELLINGTON MOURA - PRB - Uma pergunta. O 

deslocamento, do momento que todo ano, durante 10, 20 anos, ele recebe por esse 

mesmo deslocamento. Isso é possível, não é, pelo Tribunal? Ou vocês não olham essa 

questão de anos fazendo o mesmo percurso. 

 

O SR. SÉRGIO SIQUEIRA ROSSI - A questão das diárias dos senhores 

reitores, essa será objeto de uma discussão muito específica. Porque elas estão sendo 

percebidas initerruptamente. E seria mutatis mutandis praticamente auxílio-moradia. 

Estou morando fora do meu domicílio e estou tendo um ressarcimento. Agora, para os 

servidores, pode ter um servidor que na universidade viaje efetivamente trinta dias por 

mês. É muito simples isso, porque a cada diária corresponde o relatório de viagem. Eu 

saí da universidade às tantas horas do dia tal para me deslocar à cidade tal para 

determinada finalidade. A diária não é paga sem uma comprovação documental. Eu 

acho que esse risco, é um risco bastante distante.  

 

O SR. PRESIDENTE - WELLINGTON MOURA - PRB - Esses documentos, 

notas fiscais, essas coisas não chegam até o Tribunal? 
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O SR. SÉRGIO SIQUEIRA ROSSI - Não porque a diária ela não implica na 

apresentação de documentos fiscais. Existem dois jeitos de você ressarcir a despesa de 

viagem de um servidor, seja pela diária, porque é um valor fixo, aí ele tem a 

importância, ele escolhe o hotel onde ele vai dormir e vai escolher um hotel mais barato, 

porque ele vai poder sobrar um troco dessa diária, ele não é obrigado a demonstrar o 

hotel onde ele ficou nem o que ele comeu. Diferente de quando ele sai com uma viagem 

em que as despesas são ressarcidas mediante a apresentação dos comprovantes: a nota 

fiscal do restaurante, a nota fiscal do hotel, o combustível, enfim, todas essas despesas 

que vão justificar a indenização.  

São duas formas, mas a clássica, a preponderante é sempre pagamento de uma 

diária previamente estabelecida no ordenamento do Poder Executivo, do Poder 

Judiciário, do próprio Poder Legislativo, deve aqui ter um ordenamento de como se 

ressarci as viagens dos servidores quando estão aí para interior, enfim, essa é uma 

questão que precisa apenas ter certeza de que o serviço que foi mandado fazer foi feito. 

É isso que justifica o pagamento.  

 

A SRA. CARLA MORANDO - PSDB - Por último, essa diária que é 

computada initerruptamente, pelo decreto 48292 que delimita a indenização em caso de 

deslocamento permanente do seu cargo superior a 120 dias. E a gente tem também 

servidores recebendo a título de diária 89.273 reais, que no caso foi uma representação 

de contas. 

 

O SR. PRESIDENTE - WELLINGTON MOURA - PRB - Oitenta e nove 

mil? 

 

A SRA. CARLA MORANDO - PSDB - Oitenta e nove mil duzentos e setenta 

e três, 723, desculpa, a título de diárias. No caso desses servidores, quando eles recebem 

esse tipo de diária, isso fica fora do seu pagamento de salário. Então, tudo que for a 

título de deslocamento, diárias e recebimentos nesse caso eles são a parte desse teto 

constitucional, ele entra com outras características, certo? 

 

O SR. SÉRGIO SIQUEIRA ROSSI - Verbas indenizatórias não compõem o 

teto salarial. 
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A SRA. CARLA MORANDO - PSDB - Certo. 

 

O SR. SÉRGIO SIQUEIRA ROSSI - Diária, vale-transporte, vale-

alimentação, cesta básica, todos esses benefícios – diária não é benefício –, mas esses 

outros benefícios e as diárias, não como benefícios, são verbas indenizatórias, não 

compõem o salário. Agora o número aí de 89 mil reais, é número considerável, deve ter 

sido. 

 

O SR. PRESIDENTE - WELLINGTON MOURA - PRB - Esse viaja, hein? 

 

O SR. SÉRGIO SIQUEIRA ROSSI - Não, e pode efetivamente existir, o 

grande problema está na comprovação disso, porque é um formulário que é preenchido 

dizendo a hora da saída, a hora da chegada, o percurso feito e o que foi feito e, claro, 

vamos aqui também combinar, a autoridade responsável por esse deslocamento tem toda 

a condição de dizer, estava presente, esteve presente, atesta isso. Porque, a partir daí, 

nós vamos entrar no caminho delituoso que eu acredito que não seja o caso em nenhum 

momento. 

 

A SRA. CARLA MORANDO - PSDB - Essa, na verdade, foi uma 

representação do Ministério Público do dia 17/04 de 2018, mas era mais para saber se a 

gente tem como ter uma planilha de funcionários com o que eles recebem, porque a 

gente tem hoje, pelo portal, o teto, vamos supor, de cada um. Esses extras que vêm 

dentro do holerite, a gente tem uma planilha, alguma coisa do Tribunal de Contas?  

 

O SR. SÉRGIO SIQUEIRA ROSSI - Eu vou dizer, se eu puder fazer um 

aconselhamento, o Tribunal de Contas tem amplo acesso a toda essa documentação. 

Quando o Tribunal de Contas vai exercer a sua fiscalização, ele tem acesso à tesouraria, 

à contabilidade, ao almoxarifado, enfim, aos Recursos Humanos, sempre dentro do 

princípio da amostragem, os senhores não podem pretender ou imaginar que o Tribunal 

seja capaz de examinar de A a Z todos os atos praticados por quem quer que seja, não é 

pela universidade, pela menor Prefeitura que houver, o princípio é o princípio da 

amostragem, mas numa situação específica como essa, com o tamanho e o poderio que a 

CPI tem, esses pedidos são muito mais fáceis de serem atendidos, do que se 

dependessem da ação no Tribunal. Ou seja: “Eu quero das universidades a relação de 
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diárias pagas no último mês com os nomes e os destinos”; e virá facilmente. Isso é um 

documento muito fácil de ser produzido. 

 

O SR. PRESIDENTE - WELLINGTON MOURA - PRB - Requeiro à 

deputada que faça esse requerimento, e apresente a CPI diretamente às universidades. 

 

A SRA. CARLA MORANDO - PSDB - Muito obrigada, Dr. Sérgio. 

 

O SR. PRESIDENTE - WELLINGTON MOURA - PRB - Assim acho que 

fica mais fácil de serem respondidas. E foi até a ver com o requerimento que V. Exa. 

pediu hoje, hein, deputada, vai ser importante.  

Deputado Barros Munhoz. 

 

O SR. BARROS MUNHOZ - PSB - Sr. Presidente, quero usar com bastante 

parcimônia o restante do meu tempo, para dizer o seguinte. Eu fico feliz com o 

encaminhamento da CPI e fico preocupado e até em certo ponto infeliz com a situação 

que a gente aí vislumbra e com a qual a gente se depara, dessa dificuldade de se 

conseguir a prestação de contas das universidades e, mais do que isso, essa dificuldade 

de se encontrar, o grande problema nosso, que é o respeito ou não ao teto do 

funcionalismo público no nosso País. Esse é o grande problema que eu vislumbro aqui. 

Eu acho que dessa exposição brilhante do Dr. Sérgio, ficou muito evidente que o 

grande problema é esse, 90% das divergências são essas, se pode fazer o que está 

fazendo, se não pode fazer o que está fazendo. Há decisões judiciais contraditórias, a 

nossa Justiça é morosa, enfim.  

Eu, em 1988, presidi uma CPI, na verdade uma CEI, uma Comissão Especial de 

Inquérito, que tinha um nome pomposo, era Comissão Especial de Inquérito para 

Averiguar as Discrepâncias Salariais no Seio do Funcionalismo, ou seja, CEI dos 

marajás. E tinha servidor público que tinha um salário base de 800 reais e recebia no 

final do mês 80 mil reais de salário.  

Aí nós começamos a CEI e fomos verificando. Sabe qual era o critério que 

levava esse salário de 800 reais para 80 mil reais? Eles calculavam os benefícios, por 

exemplo, adicional de insalubridade e adicional de periculosidade recíproca e 

sucessivamente. Eu até perguntei para, eu fui o presidente dessa CEI, perguntei para um 
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interrogado: “Quando que os senhores param de calcular? Quando cansam?”; porque, se 

é recíproca e sucessivamente, não tem fim, você vai um sobre o outro.  

Então, veja, esse é um gargalo hoje para nós, porque não é justo que o professor 

universitário tenha o seu teto limitado ao salário do governador, aliás, nem é um bom 

critério, porque se não o governador faz o que o governador Alckmin fez, infelizmente, 

e o que o governador Serra fez, infelizmente. Segura, não dá o aumento do seu salário, 

não permite que a Assembleia dê aumento no seu salário para não aumentar o teto do 

funcionalismo. Isso levou a essa situação insuportável que nós estamos vivendo.  

Então nós precisamos fazer uma CPI nova aqui. Uma CPI para apurar as 

discrepâncias dos tetos salariais no seio do funcionalismo do estado de São Paulo. 

Porque é fácil falar, fulano de tal tem 90 mil por mês, foi muito bem explicado. Uai, 

você receber férias, receber décimo terceiro, você receber licença-prêmio indenizada é 

anormal, não é – agora o teto do pessoal do Executivo realmente é o salário do 

governador, e é glosado o que passa disso. 

Tem gente que é glosado mais do que recebe, e tinha que estar ganhando 43, 

deve ser o caso do Dr. Sérgio, ou 40 e tantos e tantos, e recebe no máximo 23 agora, 

certo. Agora o teto é 23, 24 mil reais. Esse é o grande problema nosso. Agora eu quero 

saber por que o juiz de direito pode receber 70 mil com penduricalhos. Eu ouço dizer 

que o Ministério Público tem 23 penduricalhos, então eu quero só deixar isso claro, e 

quero dizer por que a gente chegou a isso, deputado Wellington. Porque o teto de gasto 

do Executivo no estado de São Paulo, e em todos os estados brasileiros, é de 49% da sua 

receita corrente líquida com funcionalismo, do Executivo. O do Legislativo é 3%, 

incluindo o Tribunal de Contas, é um pouco folgado. Do Judiciário é 6% e do 

Ministério Público é 2%. Tem bastante folga, dá para pagar mais do que o teto. 

 

O SR. DANIEL JOSÉ - NOVO - Me dá um aparte? 

 

O SR. BARROS MUNHOZ - PSB - Pois não. 

 

O SR. DANIEL JOSÉ - NOVO - Corroborando com o seu ponto, deputado 

Barros, nós estamos aqui prestes a votar um Projeto de lei que busca criar indenizações 

para fiscais da receita do Estado, que também é elite do funcionalismo público. Então a 

gente consegue ver como que isso se repete vez após vez, e várias indenizações são 
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criadas, penduricalhos são criados, e no final de contas quem paga essa conta é o 

pagador de impostos aí que está trabalhando, está produzindo. 

 

O SR. BARROS MUNHOZ - PSB - Como nós moramos no Brasil, o brasileiro 

foi buscando um jeitinho de burlar a legislação do teto. É isso que aconteceu, 

infelizmente. Agora, eu quero dizer o seguinte, que eu fico feliz, fico satisfeito, e queria 

só fazer uma consideração. De 28 mil universidades do mundo, a nossa querida USP é a 

108ª, ela é melhor classificada do que 99% das universidades que existem no mundo, 

então nós temos que nos orgulhar, não é porque estão havendo essas falhas de 

interpretação, senão o Tribunal nem teria tolerado essa situação durante tanto tempo. É 

porque elas são complexas, elas são complicadas realmente.  

Então, eu queria, poderia falar aqui de milhões de coisas que a USP e a Unicamp 

também, e o que seria da nossa região lá, da minha região de Campinas, região do Sul 

de Minas, não é só do estado de São Paulo, não. A Unicamp cobre com a sua área da 

Saúde 132 municípios do estado de São Paulo e de outros estados. São 13 hospitais, 868 

leitos, enfim, eu posso falar aqui uma hora sobre isso.  

Então, para resumir, Sr. Presidente, eu queria dizer o seguinte, que o Tribunal de 

Contas do Estado de São Paulo é disparadamente o melhor do Brasil. Eu tive a honra de 

estar aqui durante a aprovação de todos os atuais Conselheiros do Tribunal de Contas. 

Nós criamos aqui o Ministério Público de Contas do Estado de São Paulo e o nosso 

Tribunal de Contas tem o seguinte, tem um papel educativo. Se ele fosse punir tudo que 

está errado, não tinha mais nenhum prefeito solto, não tinha mais nenhum vereador 

solto, presidente de campus, não tinha mais nenhum gestor público solto, estava todo 

mundo enquadrado. 

Agora, eu acho que precisaríamos legislar melhor também, isso que eu disse é 

uma verdade. Por que que as contas dos prefeitos têm um prazo para ser julgadas e das 

universidades não têm? Por que as contas do Estado têm um prazo para ser julgadas e 

das universidades não têm? Nós precisamos fazer um Projeto de lei nesse sentido. 

Então para não me estender, presidente, quero parabenizá-lo, eu acho que essa 

reunião de hoje foi espetacular. Quero reiterar. 

 

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

 

O SR. BARROS MUNHOZ - PSB - Pois não. 
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A SRA. PROFESSORA BEBEL LULA - PT - Não, é com ele. 

 

O SR. BARROS MUNHOZ - PSB - Quero reiterar aqui os cumprimentos, e a 

satisfação de ter aqui o Dr. Sérgio, e quero pedir que encaminhe a todos os conselheiros 

lá um abraço de reconhecimento pelo que têm feito, e que endossem essa sugestão de 

fazermos uma legislação que estipule prazo para também o julgamento das contas das 

universidades. 

 

O SR. PRESIDENTE - WELLINGTON MOURA - PRB - Para mim é 

importantíssimo isso, até que a gente possa fazer pela CPI, e mostrar o trabalho da CPI. 

 

O SR. BARROS MUNHOZ - PSB - Perfeito. 

 

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

ela vai trazer à sociedade. 

 

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

 

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

 

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

deputada Bebel. 

 

A SRA. PROFESSORA BEBEL LULA - PT - Bom, eu entendi que ao longo 

do que foi colocado aqui, aqueles deputados e deputadas que quiserem fazer questões, 

que podem fazer questões para entregar na Comissão. É isso? 

 

O SR. PRESIDENTE - WELLINGTON MOURA - PRB - Se quiserem fazer 

antes questões, que seja algum assunto técnico. 

 

A SRA. PROFESSORA BEBEL LULA - PT - Não, uma coisa é o 

encaminhamento sobre o que disse a deputada Leci Brandão, você pode fazer as 

questões. O.k., não é isto. Questões referentes ao que nós tratamos aqui em um 
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determinado momento o senhor disse não. Qualquer coisa vocês façam um 

requerimento à própria CPI, estou entendendo que isso ficou acertado entre nós. 

 

O SR. PRESIDENTE - WELLINGTON MOURA - PRB - A senhora se a 

senhora vai fazer uma pergunta, seja para os reitores que vão vir agora, próximos, que 

ele não vai saber responder naquele momento, a senhora pode fazer antes e entregar 

para própria. 

 

A SRA. PROFESSORA BEBEL LULA - PT - Não é isso que eu estou 

dizendo ainda.  

 

O SR. PRESIDENTE - WELLINGTON MOURA - PRB - Desculpa, então 

não estou conseguindo interpretar, desculpa. 

 

A SRA. PROFESSORA BEBEL LULA - PT - Deputado, eu acho que eu estou 

com problema também de oratória. 

 

O SR. PRESIDENTE - WELLINGTON MOURA - PRB - Desculpa, não 

estou conseguindo ajudar. 

 

A SRA. PROFESSORA BEBEL LULA - PT - Achei minha oratória ruim, 

mas em todo caso é o seguinte. Aqui ficou claro que vários deputados ficaram com 

dúvidas, é isso, e que ele pode fazer um requerimento para a própria CPI, pode 

estabelecer um requerimento e depois a CPI se encaminha. 

 

O SR. PRESIDENTE - WELLINGTON MOURA - PRB - Um requerimento 

complementar de informações. 

 

A SRA. PROFESSORA BEBEL LULA - PT - Sim, é disso que estou falando. 

 

O SR. PRESIDENTE - WELLINGTON MOURA - PRB - Pode, claro, não 

há o menor problema, abro esse espaço para que possa ser feito. 
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A SRA. PROFESSORA BEBEL LULA - PT - Agradeço, Sr. Presidente, 

muito obrigada. 

 

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

deputada Bebel.  

Dr. Sérgio Rossi, agradecê-lo pela presença e brilhante atuação aqui em 

esclarecimento para os deputados, eu tenho a certeza. Para mim foi muito esclarecedor, 

alguns pontos foram esclarecidos, quando eu digo alguns pontos, alguns o senhor foi 

falando durante o caminho, me esclareceu e quanto às minhas perguntas foram 

totalmente esclarecidas. Então eu o agradeço e agradeço o Dr. Roque Citadini que 

disponibilizou uma pessoa capacitada como o senhor para poder trazer essas 

explicações.  

E mais uma vez agradecendo também aos auditores que vão acompanhar, a Dra. 

Audria e o Dr. Carlos, que vão ficar aqui acompanhando esta CPI, em nome do senhor 

em nome também do Dr. Roque Citadini. Obrigado mais uma vez. As saudações finais, 

por gentileza. 

 

O SR. SÉRGIO SIQUEIRA ROSSI - Eu queria agradecer a forma lhana com 

que fui recebido aqui, quero dizer a V. Exas. que o Tribunal tributa o maior respeito por 

esta Casa Legislativa, as nossas relações são relações de altíssimo entendimento, tenho a 

satisfação e a honra de dizer que não é a primeira vez que venho. Saio daqui com a 

certeza de que procurei fazer o melhor no sentido de esclarecer, deixar registrado aqui o 

meu agradecimento especial ao meu querido deputado Barros Munhoz, que esqueceu de 

dizer que como presidente da CPI tinha como assessor este que vos fala. Então nós 

estamos juntos nessa estrada. 

 

O SR. BARROS MUNHOZ - PSB - Falha imperdoável. 

 

O SR. SÉRGIO SIQUEIRA ROSSI - Então o meu grande abraço, o meu 

respeito, e o Tribunal de Contas estará sempre à disposição desta Casa. 

 

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

Sérgio. Não havendo mais nada a tratar, estão encerrados os trabalhos. 
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* * * 

- É encerrada a reunião.  

 

* * * 


