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CPI - GESTÃO DAS UNIVERSIDADES PÚBLICAS 

19.06.2019 

 

 

O SR. PRESIDENTE - WELLINGTON MOURA - PRB - Havendo número 

regimental, eu declaro aberta a quinta reunião da Comissão Parlamentar de Inquérito – 

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

investigar irregularidades na gestão das universidades públicas no Estado, em especial 

quanto à utilização do repasse de verbas públicas a elas. 

Registro a presença dos nobres deputados: Daniel José, deputado Professor 

Kenny, deputado Arthur do Val, deputado Douglas Garcia, este presidente Wellington 

Moura, quórum suficiente para abrirmos os trabalhos. 

Solicito ao secretário a leitura da Ata da última reunião. 

 

O SR. PROFESSOR KENNY - PP - Requeiro dispensa, Excelência. 

 

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

deputado Kenny, então está dispensada a leitura da Ata da reunião anterior, sendo 

considerada aprovada a Ata da quarta-feira desta CPI. 

Registro a presença da nobre deputada e vice-presidente desta CPI, a deputada 

Carla Morando também se encontra aqui presente junto conosco. 

Nós vamos entrar então em discussão dos itens, antes de nós chamarmos à Mesa 

o reitor. Item 1, da Professora Bebel, requer, o requerimento solicita que seja 

oficializado aos reitores da Unesp, da Unicamp e da 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 2017, que criou São Paulo Previdência, que estabelece que o 

estado de São Paulo é responsável pela 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 de a cobertura das insuficiências 

financeiras estar sendo realizada com recursos destinado às universidades a partir de 

9,57% do ICMS QPE, solicitamos que cada reitoria nos informe os valores nominais 

despendidos com essas coberturas do ano de 2007 a 2018. 
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Eu vou ler o item, então vou colocar em discussão os itens 1, 2 e 3, aliás o 1 e 2, 

que são o mesmo item, apenas universidades diferentes. Coloco em discussão. Não 

havendo oradores inscritos está encerrada a discussão. Em votação. Os deputados que 

forem favoráveis permaneçam como se encontram. Aprovados.  

 

O SR. ARTHUR DO VAL - DEM - Pela ordem, Sr. Presidente. 

 

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

deputado Arthur do Val. 

 

O SR. ARTHUR DO VAL - DEM - Registrar meu voto contrário. 

 

O SR. PRESIDENTE - WELLINGTON MOURA - PRB - Voto contrário. 

Deputado Douglas Garcia. 

 

O SR. DOUGLAS GARCIA - PSL - Gostaria de solicitar a votação nominal, 

Sr. Presidente. 

 

O SR. PRESIDENTE - WELLINGTON MOURA - PRB - Nós já votamos 

nesse momento. 

 

O SR. DANIEL JOSÉ - NOVO - Pela ordem, Sr. Presidente, só registar meu 

voto contrário. 

 

O SR. PRESIDENTE - WELLINGTON MOURA - PRB - Voto contrário do 

deputado Daniel José. 

 

O SR. DOUGLAS GARCIA - PSL - Gostaria de registrar meu voto contrário. 

 

O SR. PRESIDENTE - WELLINGTON MOURA - PRB - Voto contrário do 

deputado Douglas Garcia. 

Registrar a presença dos nobres deputados: deputada Professora Bebel, deputado 

Ricardo Madalena e deputado Caio França, membro agora também desta CPI. 

Item número 3. 
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A SRA. PROFESSORA BEBEL LULA - PT - Pela ordem, Sr. Presidente. 

 

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

deputada Professora Bebel. 

 

A SRA. PROFESSORA BEBEL LULA - PT - Chegar, chegando, mas, vou 

pedir vista. 

 

O SR. PRESIDENTE - WELLINGTON MOURA - PRB - Do 3? 

 

A SRA. PROFESSORA BEBEL LULA - PT - É. 

 

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

 

O SR. DOUGLAS GARCIA - PSL - Pela ordem, Sr. Presidente. 

 

O SR. PRESIDENTE - WELLINGTON MOURA - PRB - É a deputada Carla 

Morando também pede vista em conjunto. Pela ordem, deputado. 

 

O SR. DOUGLAS GARCIA - PSL - Peço vista também. 

 

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

retira e fica a vista de Vossa Excelência. 

Item número 4. Passo a palavra para a vice-presidente, deputada Carla Morando, 

que é pedido da minha autoria. 

 

* * * 

 

- Assume a Presidência a Sra. Carla Morando. 

 

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

bom dia, presidente. Vamos colocar em votação o item número 4, de autoria do 

deputado Wellington Moura, o requerimento da CPI número 31, de 2019, solicita ao 

presidente do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, conselheiro Antonio Roque 

Citadini, que designe dois técnicos do Tribunal para acompanhar os trabalhos desta 

Comissão Parlamentar de Inquérito. Em discussão. Não havendo oradores inscritos, está 

encerrada a discussão. Em votação. Aprovado. 

 

* * * 

 

- Assume a Presidência o Sr. Wellington Moura. 

 

* * * 

 

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

deputada Carla Morando. Só deixar registrado o pedido de justificação de falta da 

deputada Valeria Bolsonaro, que tem compromisso assumido decorrente do mandato e 

também deixar registrado que: “o Excelentíssimo Sr. Presidente da CPI, Wellington 

Moura, que o subprocurador geral da Justiça, Dr. Mário Luiz Sabugo, informa que 

indica o Dr. Marcelo Luiz Barone da 93ª, promotor da Justiça criminal, para 

acompanhar os trabalhos da Comissão Parlamentar de Inquérito com a finalidade de 

investigar irregularidades na gestão”. O Ministério Público indicou também o seu 

promotor responsável para acompanhar a CPI. 

Esta reunião também foi agendada para proceder a oitiva do magnífico reitor da 

Universidade Estadual Paulista Júlio de Mesquita Filho, da Unesp, o professor Dr. 

Sandro Roberto Valentini, nos termos do artigo 13, parágrafo 2º, da Constituição do 

Estado de São Paulo, e do artigo 34b2 do Regimento interno desta Casa, desta 

Assembleia Legislativa, e do artigo 3º, 1º e 2º incisos da lei 11.124 de 2002 do estado de 

São Paulo, com o objetivo de prestar informações sobre a gestão das universidades 

públicas. 

Então convido para fazer parte da Mesa o Dr. Sandro Roberto Valentini, por 

gentileza. Seja bem-vindo e obrigado pela aceitação do convite em vir trazer os 

esclarecimentos e trazer todas as deliberações que os deputados irão fazer nesta CPI. 
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Deputada Leci Brandão, também registrando, apresenta uma justificativa de 

ausência. 

Dr. Sandro, muito obrigado pela sua presença. Como o senhor sabe, nós estamos 

investigando as três universidades em relação ao repasse público que é destinado a elas, 

e nós estamos aqui para poder falar sobre este assunto, hoje em especial da Unesp, que é 

a universidade na qual o senhor é o responsável nesse momento, sendo reitor dela e 

assinando por ela. Então deixar claro que esta CPI está aqui para poder levantar dados e 

tirar dúvidas e esclarecimentos com respeito ao assunto. Então gostaria que ficasse 

registrado isso para que V. Exa. até apresentar, tudo que será apresentado e também 

falado aqui vai ficar registrado, nós estamos ao vivo aqui na TV Assembleia e todos 

podem acompanhar, tanto o gabinete, a sociedade, a população pode acompanhar a CPI 

ao vivo. 

Obrigado, Dr. Sandro, mais uma vez, o senhor tem o tempo regimental para 

poder trazer toda uma explanação sobre a faculdade, sobre a universidade. Obrigado. 

 

O SR. SANDRO ROBERTO VALENTINI - Obrigado, presidente. 

Inicialmente cumprimentar a Mesa, o Wellington, a Carla, o Wellington já tive a 

oportunidade de conhecê-lo e os demais deputados e deputadas que fazem parte da CPI 

e também todos os presentes. 

Bem, eu brinquei hoje com Inácio, ganhar na loteria esportiva eu nunca ganho, 

mas eu sou o primeiro dos três a participar aqui da CPI, e eu faço com bastante 

empenho na direção de realmente dirimir um monte, o conjunto de dúvidas que 

permeiam esse debate, permeiam muito essa narrativa que tem sido colocada a respeito 

das universidades públicas.  

Eu tenho dois objetivos com a minha apresentação, Wellington, o primeiro é 

mostrar como que a Unesp se insere nesse sistema de Ensino Superior público ímpar 

que só o estado de São Paulo possui, e no momento que se insere ela faz algo muito 

importante para o Estado, que é justamente atender a uma – eu passarei pela história, ela 

tende muito à questão da interiorização do Ensino Superior de qualidade –, então a 

Unesp consegue levar para todas as regiões do nosso Estado um ensino superior de 

qualidade. Quando eu falo ensino superior de qualidade eu estou embutindo aqui na 

forma como está na Constituição, aquele ensino indissociável da pesquisa e da extensão 

universitária. E quando ela faz, quando ela leva esse ensino, ela promove algo que é 

ímpar na opinião da Unesp, que é promover o desenvolvimento regional. 
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 E é por isso que desde que eu comecei a gestão, o Sérgio e eu, nós já recebemos 

mais de 15, logo no primeiro ano, entre 15 deputados, entre deputados, prefeitos, 

lideranças, solicitando uma nova Unesp nas determinadas regiões. Então é a questão dos 

objetivos, mostrar um pouco da Unesp, a importância dela para o Estado, como ela vem 

atingindo as demandas do próprio Estado, e também desta Casa, dos deputados. 

E por um outro lado, outro objetivo que eu coloquei na minha apresentação é 

chamar a atenção que todo esse sistema foi construído por agentes sociopolíticos, 

intelectuais, professores, deputados, as pessoas do Executivo ao longo de décadas. E 

acho que nós temos, a CPI marca esse momento histórico, eu vejo que é muito 

importante conhecer, sim, o que está acontecendo, mas os agentes sociopolíticos 

buscarem a união na direção de aperfeiçoar esse sistema. Eu tenho certeza que os 

deputados da CPI, os deputados desta Casa, jamais gostariam de ficar na contramão da 

história, porque a história mostra o sentido muito positivo de termos a implantação 

desse sistema no estado de São Paulo. 

Eu vou pedir para falar em pé porque sou professor, e para professor é difícil 

falar sentado. Acho que já está ligado. 

Então por isso que o título foi colocado, ou seja, a Unesp é uma universidade, 

inclusive falarei disso, e ela está presente em praticamente todo o estado de São Paulo. 

Próximo. 

Esses são os tópicos que a apresentação, nós decidimos incluir ou distribuir a 

apresentação impressa, porque eu terei que ir numa velocidade em alguns momentos 

que eu considero, não essencial para ter mais pausa, mas para os deputados não 

perderem os dados, os dados estão impressos. 

Esta é uma sequência apenas didática da apresentação, mas fundamentalmente 

no primeiro bloco de quatro eu procuro contextualizar, mostrar quem é a Unesp, mostrar 

esse papel essencial que ela faz para o Estado, e a característica dela. Eu brinquei 

recentemente com o Daniel, a Unesp ainda não desligou o gênio dos bandeirantes. 

Então, ela é uma universidade que acaba sempre caindo nos desejos de expandir. Só que 

ela precisa aprender a frear esses desejos, porque quando ela expande, ela não avança de 

uma forma homogênea. Então ela gera assimetrias, e assimetrias na qualidade desse 

ensino que é praticado por todo o estado de São Paulo. Então esse é o primeiro bloco. 

O bloco do meio é o bloco mais denso, mais difícil, que é justamente onde eu 

vou mostrar quando, como é a convergência de duas crises, a crise conjuntural e a crise 

estrutural se encontram e promovem o desequilíbrio orçamentário financeiro. Mas de 
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uma perspectiva positiva, principalmente porque eu mostrarei que, felizmente, nós 

assumimos a gestão em 2017 é nós estamos agora conseguindo enxergar um pouco 

mais. O barco foi transferido no meio de uma tormenta, então pegamos esse barco no 

meio da tormenta, e finalmente o cenário está ficando um pouco mais claro depois de 

metade da nossa gestão. 

E aqui tem que ficar muito claro, o reitor, com sua equipe, tem condições de 

trabalhar na crise conjuntural, ou seja, onde nós tivemos um descompasso entre receita e 

despesa. Então, a receita caiu, é impossível, nós não estamos no setor privado, onde nós 

podemos fechar uma linha de produção e demitir pessoas, nós trabalhamos com a 

educação de pessoas. Então com essa crise conjuntural nós conseguimos lidar, mas a 

crise estrutural – não só a Unesp, mas também as três estaduais estão passando –, nós 

precisaremos, Wellington, de um apoio desta Casa, e também do Executivo. 

E, finalmente, a parte boa, ou seja, a demonstração da resiliência que a Unesp 

está passando e toda a nossa equipe na direção de resistir, mas resistir com excelência, e 

resistir no processo de continuar promovendo desenvolvimentos regionais. Então eu 

trarei uma série de exemplos e isso ficará marcante no final da apresentação. 

Então iniciando, a Unesp em números, esses números estão nesse material que 

nós fizemos até para o Conselho Estadual de Educação, que nós fizemos uma 

apresentação na semana passada, ou seja, hoje a Unesp, com seu espírito de bandeirante, 

ocupou 24 cidades, ela tem 34 unidades, sendo que ainda nós temos cinco que são 

consideradas experimentais, e uma série de outras unidades complementares, auxiliares; 

nós temos três hospitais veterinários, nós temos cinco fazendas, inclusive uma fazenda 

no estado do Mato Grosso do Sul por causa de Ilha Solteira. 

E hoje nós temos um conjunto de mais de 50 mil alunos, 40 de graduação, 14 de 

pós e oito mil servidores, sendo cinco mil em torno, arredondando, servidores técnicos 

administrativos e três mil professores.  

E agora eu gostaria de fazer a inserção histórica, porque é impossível falar da 

Unesp sem passar por toda a construção do sistema estadual de Ensino Superior que 

esta Casa participou ativamente, e eu consegui observar e ler uma série de depoimentos 

de deputados nessa história. É impossível falar da construção desse sistema sem pontuar 

1932. Todo mundo, não vou passar pela história, foi um evento, um momento 

conturbado da nossa história política, mas eu farei a inserção do ponto de vista positivo, 

1932, pinçando a Revolução Constitucionalista, os ideais constitucionalistas que foram 

derrubados. 



Verba Editorial Ltda. 

9 

 

Eu vejo um feriado que nós comemorávamos muito e hoje não vejo essa 

comemoração do Nove de Julho que está se aproximando, então os ideais, toda a 

trapaceada que foi feita com o que estava acontecendo, o que poderia acontecer neste 

Estado, nós acabamos perdendo e isso foi extremamente frustrante para as pessoas que 

viveram 1932. Entretanto, o estado de São Paulo, que sempre foi uma grande liderança 

deste País, ele se inspira na Educação. E aqui é importante destacar o manifesto dos 

pioneiros de 1932, é um conjunto de 25 pessoas, 25 lideranças que desenharam o futuro 

da Educação, da Educação Nova que eles chamaram, no nosso Estado. 

E recentemente, na semana passada, porque a Unesp leva o nome do Júlio de 

Mesquita Filho, e um conselheiro no Conselho Estadual pontuou que entre os 25 estava 

Júlio de Mesquita Filho nesse manifesto. E esse manifesto ele – no Ensino Superior, que 

é o que vou tratar aqui – tenta tirar um pouco o modelo napoleônico de Ensino Superior 

que nós tínhamos das Grandes Écoles, nós tínhamos aqui a Politécnica, nós tínhamos a 

Faculdade de Medicina, nós tínhamos o Largo São Francisco já preexistente à própria 

constituição da USP, mas o manifesto vai na direção de nós precisamos trazer a 

intelectualidade, não podemos ficar apenas formando profissionais.  

E surge então em 1934 a primeira universidade no estado de São Paulo 

estruturada por essas lideranças. Eu vou dar um salto, então observe que a USP vem no 

conjunto de uma universidade no modelo que se afasta do modelo francês e se aproxima 

do modelo humboldtiano, que é o modelo alemão, que é a universidade onde o ensino e 

a pesquisa, essas duas frentes estão casadas. 

E eu dou um salto aqui na história e vou a 1947 por uma razão muito específica 

não só pela questão da Constituição de 1947, estadual, pontuar no plural universidades e 

institutos, porque só existia uma, mas já existia a efervescência da necessidade de ter 

novas unidades, novas universidades, novos institutos. E nesse exato momento nós 

temos o segundo mandato de Ademar de Barros. Ademar de Barros tinha um desejo 

muito grande aqui, e esta Casa ajudou muito, que era interiorizar o Ensino Superior. Por 

quê? Porque os colégios do interior, as pessoas formadas nestes grandes colégios 

estavam migrando para São Paulo para fazer a Universidade de São Paulo, então isso já 

foi uma percepção grande do Executivo e do Legislativo de que isso não daria certo. 

Então nós precisaríamos fazer escolas no interior, universidades no interior para segurar 

os jovens nesse interior e desenvolver esse interior com certeza. 

Esse é o ponto de partida, e vamos passar aí esse período que vai de 1947 à 

década de 1950 e início da década de 1960, e nós passamos aqui por Carvalho Pinto, 
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antes do Carvalho Pinto foi a – varre-varre, não –, Jânio quadros, seja no período de 

Jânio Quadros e Ademar de Barros esse ideal foi feito. Criou-se um monte dos 

chamados institutos isolados no interior do estado de São Paulo; só que a crítica que vai 

ser feita na década de 1960 é a seguinte: eles foram criados de uma forma redundante, 

para atender questões paroquiais, foi desconectado de um desejo de ter universidades no 

interior do estado de São Paulo. E as demandas foram atendidas, e isso foi muito 

importante porque cada prefeito, cada deputado, gostaria de ter um instituto na sua 

região. Essa parte da Assembleia Legislativa no final da década de 1940 é muito 

interessante.  

E foi em 1947 que já foi idealizada a Fapesp, está escrito lá: nós teremos uma 

fundação para a questão da pesquisa e já foi colocado 0,5% da receita tributária do 

estado São Paulo, só que a Fapesp vai surgir definitivamente em 1962. 

Então, nesse período até o início da década, e agora eu vou pausar em 1963, o 

que tem que ficar claro é: a Assembleia Legislativa e o Executivo conseguiram o ideal 

de levar esses institutos para o interior. Em 1963, tem dois momentos interessantes, 

Ademar de Barros volta ao poder, no Executivo, e foi criado o Conselho Estadual de 

Educação. A USP, o Conselho Universitário da USP é que cuidava de todo esse sistema, 

desses institutos isolados no interior do estado de São Paulo. 

E Ademar de Barros faz a crítica, houve esse ideal de expansão, mas essa 

expansão não aconteceu de uma forma organizada, técnica, ela aconteceu mais de uma 

forma política: “Precisamos colocar, organizar esses institutos”, e foi aí que o Conselho 

Estadual de Educação assume esse papel. Zeferino Vaz foi o primeiro presidente desse 

Conselho e o Conselho começou a trabalhar com a criação das universidades regionais. 

Teria a regional de Campinas, a regional de Araraquara, a regional de Bauru e a 

regional de Ribeirão Preto. 

Essa proposta nem venceu dentro do Conselho Estadual de Educação, mas 

venceu, sim, algo surgiu e que foi uma universidade, que está no início da década, na 

metade da década de 1960, a universidade que foi criada com um objetivo muito claro, 

idealizada de uma forma muito clara, que é a Unicamp, e ela acaba encampando a 

Faculdade de Medicina e a Faculdade de Odontologia de Piracicaba e se constitui.  

Só que as outras regionais elas não avançaram, e depois de dez anos Paulo 

Egydio Martins alinhava todos esses institutos que não foram absorvidos pela USP, 

porque a regional de Ribeirão Preto foi muito absorvida pela USP, com exceção de 

Franca, Campinas já tinha absorvido, mas não pegou o Vale do Paraíba, e ele alinhava e 
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surge a Unesp. Então observe que a gênese da Unesp é uma gênese com uma 

fragmentação de identidade muito grande. 

E, finalmente, eu destaco a autonomia universitária, que todos sabem, está na 

Constituição de 1988 e por decreto, Orestes Quércia, em fevereiro de 1989, ele decreta a 

autonomia que vai na direção de atender como está na Constituição, até orçamentária, 

financeira e patrimonial. E isso, 30 anos depois, nós temos três universidades no estado 

de São Paulo entre as melhores universidades do País e da América Latina e assim por 

diante, com uma repercussão internacional muito grande. Então essa é a história. 

E o sistema é esse, ou seja, em azul a Unesp, em verde os principais campos da 

USP, e em vermelho a Unicamp. São 30 municípios, vocês podem falar: “30 municípios 

são 5% dos municípios do estado de São Paulo”; mas observa como estão distribuídos. 

Em três universidades, das 300 estaduais, municipais e federais, três, 1% da conta de 

35% da produção científica neste País. Próximo. 

A origem, que eu embarco na origem e expansão da Unesp, rapidamente. 

Observa, aqui a Unesp já cumpria esse papel, nós tínhamos em 13 cidades 14 institutos, 

e quando ela nasce surge o 14º, que é Ilha Solteira.  

Então, Paulo Egydio Martins criou a Unesp, e ela vai passar por três ciclos de 

expansão, vem aqui a questão do gene bandeirante. A Universidade de Bauru – lembra 

que havia a regional de Bauru, mas Bauru nunca tinha, a regional de Bauru era porque 

possuía uma força política muito grande, e Bauru acaba sendo encampada pela Unesp, a 

Universidade de Bauru, a universidade privada que existia lá. E eu vou destacar isso 

mais adiante – foi no momento da negociação da autonomia. 

A Unesp depois já no século XXI ela tem uma expansão extremamente robusta, 

para usar esse adjetivo, onde ela vai para mais oito municípios com 35 cursos em 

regiões importantíssimas, porque São Paulo, ela não pode ser essa grande locomotiva e 

esquecer o Vale do Ribeira, esquecer regiões com IDH muito baixo desse estado de São 

Paulo. 

E finalmente, aqui estou só mostrando, destacando as fotos, ou seja, para mostrar 

o impacto dessa decisão que os deputados participaram muito, ou seja, esses campis 

foram construídos agora na última década. O próximo. 

E a recém-nascida, o campus de São João da Boa Vista, que tem um pouco mais 

de cinco anos e nós temos a constituição da Unesp como é hoje. Nós temos hoje um 

milhão de metros quadrados distribuídos no estado de São Paulo e cinco mil hectares de 

fazenda, observa o quão complexo é administrar essa universidade a partir da reitoria 
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que fica aqui na capital, porque na capital nós temos apenas o Instituto de Artes e o 

Instituto de Física Teórica, que não é uma unidade de graduação. 

Então olha aqui o ciclo. O início da Unesp, naqueles primeiros anos, aí sim daria 

para dizer – um assessor do Daniel me fez uma pergunta – se eu respondesse a Unesp 

era, sim, um conjunto de escolas fazendo apenas a graduação, mas observa que quando 

surgiu a autonomia – então azul é aluno de graduação, vermelho alunos de pós, observa 

que a pós-graduação se implanta dentro da Unesp e a pesquisa é feita de forma 

majoritária pela pós-graduação. 

Então aqui foi a negociação da cota-parte, curiosamente naquela barra a 

encampação de Bauru trouxe 7.500 alunos para dentro da Unesp da noite para o dia e 

ela ficou com a menor cota-parte, isso é que não dá para entender – certo? – abaixo aqui 

foi a terceira. Isso vai ser corrigido em 1990, que não está apontado aí, e se preserva em 

1995. Então hoje, a cota-parte dela é definida desde Mário Covas dessa forma como 

está, os 9,57. E a Unesp fica agora em segundo lugar com 2,34, mas, não satisfeita, a 

Unesp vai para o ciclo verde já no século XXI para mais oito municípios, mais 35 

cursos e nem bem estava estabilizando o seu crescimento em número de vagas, abre 

mais 11 cursos de engenharia e cria o campus de São João da Boa Vista. Próximo. 

E atrelada a essa expansão desenfreada, procurando atender os desejos do 

Estado, ela também entra no processo de inclusão, porque nós acreditamos muito – o 

anterior, por favor – eu gosto muito desse slide, porque a inclusão traz diversidade, e 

diversidade traz criatividade e inovação. Então em 2012 Geraldo Alckmin propôs para 

as três universidades um projeto de inclusão, que seria os egressos do ensino público 

passariam dois anos num college, onde as três universidades dariam aulas nesses cursos, 

créditos nesse período de dois anos e os egressos automaticamente entrariam nas três, e 

quem não quisesse entrar teria mais dois anos de formação. As três disseram não a esse 

projeto. Havia um financiamento, havia um fundo financiador.  

Só que a Unesp disse não, mas ela fez a inclusão e ela nunca correu atrás de 

buscar os recursos do Estado para financiar essa inclusão. Então nossa inclusão é essa, 

ou seja, desde 2013, ela foi construída a partir de 2014, em 2018 nós trouxemos 50% 

das vagas para egressos de escola pública. O vestibular é o mesmo, só que a composição 

da lista é separada. Então você seleciona 50% da escola privada, 50% da escola pública, 

mesmo no curso mais concorrido, é o de Medicina de Botucatu que no ano passado foi 

313 candidatos por uma vaga. 
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Havia uma preocupação muito grande se isso iria afetar o desempenho, e 

felizmente a pró-reitora de graduação Gladis logo vai apresentar que não afetou na 

grande maioria dos cursos. E dentro dos 50% nós tínhamos os 35% de pretos, pardos e 

indígenas, o STF já tinha considerado como constitucional a questão das cotas, e a 

universidade avançou. Agora incluir jovens com vulnerabilidade socioeconômica sem 

trabalhar permanência é um tiro no pé. Então no próximo slide nós vamos mostrar isso. 

Então aqui, rapidamente, só para os dados. Hoje nós temos 55% de egressos da escola 

pública. O próximo. 

Observe que as últimas duas colunas estão mostrando o aumento, a verde e a 

salmão estão mostrando o aumento grande de jovens de famílias com renda per capita 

de até um salário e meio, diminuindo os acima de 2,1 salário mínimo. Então isso nós 

sabíamos que iria acontecer. Como que esse jovem que sai da grande densidade 

demográfica que é São Paulo e vai para o interior, saindo dos seus lares: como que esse 

jovem vai morar, viver, comer e assim por diante? Isso já estava antecipado, só que a 

Unesp, isso é um papel do Estado de prover esses recursos para a permanência. 

Então, olha o que aconteceu. A Unesp – vou pinçar aqui apenas três frentes ou 

três políticas de permanência –, ou seja, nós temos restaurantes em dez campus, nós 

temos moradia em 13 campus, nós não temos em todos, ainda não foi possível, e nós 

também damos um auxílio, que nós chamamos de auxílio de permanência, que é 

praticamente 450 reais, para segurar esse aluno em unidades em cidades que não são as 

cidades onde eles nasceram. 

Esse impacto está aqui. Desde 2014 a 2018, aí cada coluna para um determinado 

programa, primeiro auxílio socioeconômico, segundo moradia, terceiro. Esse é custo, 

nós saímos de 25 milhões para 62 milhões no ano passado, 25% do nosso custeio, nós 

tivemos que estrangular a universidade para segurar esses jovens, porque eles não 

poderiam evadir pela questão socioeconômica, poderiam evadir, sim, se não estivessem 

acompanhando os cursos. O próximo. 

E nós chegamos no miolo, a saturação do modelo pelo financiamento da folha 

dos inativos. O modelo é muito bom, construído em 1989, porque é uma alíquota do 

ICMS, como vocês sabem, ele funciona muito bem quando a economia está crescendo, 

e quando ela não está crescendo, por isso a universidade precisa ter uma reserva 

financeira, vocês verão dados claros aqui como a Unesp está sobrevivendo, mas 

esqueceram que em 30 anos a qualidade de vida e a expectativa de vida melhoraram. 

Isso é um problema do País como um todo, nunca foram atrás de, depois de dez anos, 
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repensar o modelo, fazer um novo atuário para ver como estava acontecendo essa 

situação, e esse é o problema estrutural que nós estamos vivendo. O próximo. 

Já foi discutido aqui esse gráfico é bastante rico, intenso, então esse daqui é o 

crescimento nominal, e aqui tem de ser nominal do ICMS, no recorte temporal que vem 

da São Paulo Previdência; a São Paulo Previdência foi criada em 2007, mas 

oficialmente implantada em 2008. Ativo é azul e cinza, o cinza é ativo celetista, que não 

contribui pelo regime geral, azul é o que contribui para o regime próprio. O vermelho 

era o que deveria surgir do quê? Da dedução de 11% dos holerites dos servidores, mais 

11% do patronal, e também dos aposentados a partir do teto do INSS, observa que nem 

em 2008 dava conta, começou a surgir o fenômeno da insuficiência financeira, que é o 

descompasso entre a contribuição previdenciária e benefícios previdenciários. 

Então observe, vamos olhar o verde, que é o grande vilão aqui. Nós saímos em 

2008, nós tivemos que colocar 110 milhões, o ano passado nós colocamos 700 milhões 

do nosso orçamento para cobrir o rombo da Previdência da nossa folha dos inativos. 

Isso está ficando extremamente pesado para a sustentação da universidade dentro do 

orçamento. Isso aqui nós precisamos, deputados, eu acho que aqui tem um papel muito 

importante para os deputados desta Casa, o Executivo enxergar esse problema. 

O que vai ser feito agora na próxima curva? Vê nesses dez anos como cresceu o 

verde, como cresceu o vermelho e como cresceu o preto, tomando como base 100% de 

2008, então essas curvas; olha, neste estudo de 100% – então observe que nós partimos 

de 100% – a insuficiência cresceu 234%, a folha dos inativos, 70, e o ICMS corrigido 

2%. Então aqui se não for tomado uma urgência, nós enterraremos esse sistema 

construído ao longo de tantas décadas. E aqui o final, que eu acho que é o slide, o 

próximo, por favor. 

A desculpa, esse aqui é só o crescimento da insuficiência, próximo. E aqui nós 

separamos ativo de inativo, porque no decreto se recomendava que não passasse de 

75%. Nesse recorte, 78, em 2008, foi crescendo, mas observa que se nós tirarmos a 

folha dos inativos e a sua insuficiência, nós nunca passamos dos 65%. O próximo. 

E como nós estamos controlando tudo isso ou tentando controlar? E aqui vem a 

crise conjuntural, ninguém esperava ou talvez fosse possível suspeitar que a partir de 

2014 nós teríamos essa queda absurda na arrecadação dos estados – ímpar essa queda. E 

como que tudo isso que vocês estão ouvindo, de expansão de vagas, de levar ensino 

superior para regiões onde não temos, construir campos do zero, incluir 50% de jovens 

com vulnerabilidade, isso não casa com uma queda brusca no ICMS. E aí o 
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desiquilíbrio surgiu, a mídia fez uma narrativa própria, e hoje estou muito feliz de poder 

esclarecer isso aqui nesta Comissão, presidente. 

O que acontece é o seguinte: descasou, eu puxei aquele mesmo slide do 

crescimento de alunos, juntando graduação e pós-graduação. Quando as curvas de 

crescimento estão alinhadas tudo bem, mas olha no final, houve um desalinhamento 

muito grande mas você não pode demitir aluno, nós temos que continuar formando 

esses alunos, e muito bem. Próximo. 

 E esse é o dado, essa curva merece uma boa atenção dos deputados, isso aqui 

são os nossos principais – observa que a universidade ultimamente só está com um 

orçamento de rubrica única. Eu gostaria de um dia, fui infeliz de cair neste período, me 

disseram que é a minha missão. Observa quem são os três principais itens de despesas: 

folha de pagamento em azul, custeio em vermelho, investimento em verde. Observa 

que, por essas razões que nós descrevemos, sendo que o principal é o problema 

estrutural, nós chegamos a comprometer todo o ICMS com folha de pagamento. Aí vem 

a pergunta: “E o restante, como que vocês financiaram?”. Nós financiamos com a nossa 

receita própria, com a fonte 4. Ali em preto, praticamente, nós só estamos falando de 

fonte 1. 

 E como que o reitor anterior sobreviveu? Diminuindo a reserva financeira que é 

nessa curva pontilhada, então a reserva financeira da Unesp, que era de 860 milhões em 

2013, vai a um valor extremamente baixo, de altíssimo risco, e ele entrega a 

universidade para a nova equipe com um orçamento sem espaço orçamentário para o 

13º salário, que é o que vocês têm ouvido na mídia. Seguramos o barco por dois anos, e 

espero que, felizmente, em 2019, nós consigamos pagar dois 13º
s
, o 13º atrasado, que já 

foi pago, e o 13º de 2019, que virá no debate. Então, só para mostrar que não está fácil, 

deputados, mas nós estamos mostrando que nós vamos encontrar logo, logo, um 

horizonte claro. Próximo. 

Por quê? Fala-se de transparência, falava-se que iam encontrar milhões de 

dinheiro escondido debaixo do colchão em campanha. Nós fomos candidato de 

oposição, não encontramos nada debaixo do colchão, gostaria de ter encontrado. Isso é 

saldo bancário, eu me comprometi de apresentar a cada Conselho Universitário a soma 

das contas da Unesp, e todo mundo sabe, esse aqui é o dinheiro que a gente tem em 

conta. E a partir, eu sempre volto, e a gente sempre com balanços mensais. Para a 

frente. 
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Então, dá para observar que nós caímos, eu espero que seja ao limite inferior, e 

agora nós vamos crescer, espero que a gente consiga realmente sair dessa crise. 

Próximo.  

Já nem estamos falando mais em desequilíbrio, já estamos falando em equilíbrio 

aparente. Por quê? Porque a receita está compatível de certo modo com a massa salarial. 

Para o próximo. 

A que custo, deputados, seguramos o barco. Ao custo de ter uma diminuição 

significativa, porque desde 2014 não contratamos de forma robusta, do número de 

servidores, técnicos administrativos e docentes. Docentes no fim não dá para sentir 

muito porque foram criados 50 cursos, então foi contratado muito, mas foi contratado 

muito para os cursos novos. Então a Unesp hoje está dividida em unidades que 

expandiram e unidades que não expandiram e que estão perdendo docentes por causa 

das aposentadorias. 

E o servidor: por que aquela curva vermelha bifurca? Bifurca porque na 

negociação da autarquização do hospital em 2010, e a contrapartida da Unesp foi criar o 

Campus de São João da Boa Vista e mais 11 cursos, a folha de pagamento no acordo 

ficou com a Unesp. Então foi transferido o custeio do hospital para a Secretaria de 

Estado da Saúde, então isso diminui muito, hoje nós temos um índice de relação 

técnico-administrativo para docente de 1,6, nós estamos praticamente no limite do que 

seria possível. O próximo. 

Ações para a ampliação de receita. Nós temos as fontes, não nos acomodamos, a 

universidade precisa de sua reinvenção, somos adeptos da reinvenção. Então uma delas 

nós fazemos muito bem, deputado, que é a captação de recursos por serviços. Então 

análises laboratoriais, consultorias, projetos com o setor público, com o setor privado, 

atendimento nos hospitais veterinários, cursos – aqueles que são pagos. Então, no ano 

passado, nós conseguimos fazer 242 milhões, esse é um valor significativo e que tem 

entrado na universidade para dar suporte no seu custeio, nas diversas unidades. 

Esse que está aí foi um avanço grande, que foi o marco legal, a partir da emenda 

constitucional, vocês devem estar cientes que todos os entes podem fazer parcerias com 

o setor privado, com compartilhamento de recursos humanos e infraestrutura instalada. 

Nós realizávamos – agora não dá para fazer isso sem o Tribunal de Contas junto –, 

então nós buscamos um diálogo, esse foi um diálogo de um evento quando estava 

presidindo o Cruesp, nós organizamos um diálogo sobre o marco legal, como avançar 
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na inovação sem desrespeitar o órgão de controle externo; pretendemos retomar isso em 

breve.  

E começamos a adequar a legislação interna, e hoje nós estamos com um 

doutorado acadêmico para inovação, com um doutorado que é praticado juntamente 

com a indústria. Então você vai à universidade resolver problemas importantes da 

indústria, em parceria, porque tudo isso é possível a partir da emenda constitucional 85 

de 2015. O próximo. 

 Este é o sonho, o sonho dos fundos patrimoniais. Nós sabíamos desde o início 

da gestão do projeto da Bruna Furlan e da Ana – que foi vice-candidata, a vice do 

Alckmin –, a Ana Amélia no Senado da constituição do fundo patrimonial no País, mas 

nós, como não tinha legislação própria, essa legislação sai agora, dia 4, de saiu agora dia 

4 de janeiro deste ano, nós criamos uma comissão para trabalhar com a questão dos 

parceiros da Unesp. E o interessante, nós temos uma regulamentação clara. 

 

O SR. PRESIDENTE - WELLINGTON MOURA - PRB - O senhor tem mais 

cinco minutos, por gentileza. Já ultrapassou. 

 

O SR. SANDRO ROBERTO VALENTINI - Já estou concluindo, deputado. 

Dos parceiros da Unesp, e a partir desses parceiros, sem ainda implantar prontamente, o 

pai de uma aluna já entrou em contato querendo fazer doações, isso é importante. E, 

enquanto isso, a equipe agora vai trabalhar com um fundo patrimonial, ou seja, esse é 

um ditado árabe: quem planta tâmaras não colhe tâmaras; um dia colheremos talvez 

daqui 40 anos, 20 anos, alguém vai se utilizar dos lucros desse fundo patrimonial. 

E resistindo à crise com excelência, que acho que é o capítulo final, e aí vamos 

passar. Graduação, crescemos com qualidade, jovens sendo premiados no exterior. O 

próximo. 

Aqui alunos de Guará ganhando competição nos Estados Unidos; Enade nós 

subimos em 2014 de 35% para 62% de cursos quatro e cinco que é o máximo. Pós – a 

interiorização do ensino superior com qualidade observe isso aqui, gente, isso é 

fantástico, ou seja, verde, alunos da própria cidade, vermelho alunos de outros estados, 

azul-escuro alunos que migraram para o interior, quer seja da capital ou da região. Isso 

mostra que nós atendemos o ideal que estava lá em 1947. O próximo. 
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A pós-graduação, só crescemos, e temos hoje 50% de programas de excelência 

com captação de bolsa no ano passado com 192 milhões de bolsas, teve uma queda por 

causa da crise no sistema como um todo. O próximo. 

Pesquisa, o próximo. Pesquisa, somos a segunda produtora, com toda essa crise, 

somos a segunda produtora de conhecimento neste País, 8,7% é da Unesp, e captação de 

recursos também dessas cifras para pesquisa; tudo extraorçamentário. E a inovação, 

hoje nós temos um portfólio que as empresas podem entrar na Unesp e saber quais são 

as inovações que nós temos, e buscar fazer um investimento. Próximo. 

E aqui é o ecossistema de inovação da Unesp. A Unesp contribuindo com 

startups, PACs e criando ambiente de inovação por todo o estado de São Paulo, isso é 

ímpar, deputados. 

E aí a excelência, somos top cinco no Brasil, pegando as jovens, porque nos 

rankings eles classificam abaixo de 50 anos de uma forma, e aí nós ficamos felizes de 

ficar livre da Unicamp e da USP que são mais de 50 anos. Então nós temos, e mesmo na 

dos Brics, a Unesp é a terceira no Brasil, que não só das nossas. Shangai, nós estamos 

empatados com a Unicamp e com a Federal do Rio de Janeiro. E ontem saiu as top ten, 

a Unesp entra finalmente para as top ten da América Latina, claro a Unicamp e a USP 

também estão, excelente. 

E, finalmente, resistindo à crise com excelência e promovendo o 

desenvolvimento regional, isso é fundamental. Próximo. 

Observe como a universidade injeta recursos em relação à receita municipal, por 

isso que os prefeitos gostam de ter uma unidade. Num caso mais extremo, 200% em 

Botucatu, ou seja, o que Botucatu recebe do Estado, a Unesp coloca o dobro, isso vai 

diminuindo de acordo com a receita do Município e assim por diante. O próximo. 

As atividades de extensão distribuídas pelo estado de São Paulo inteiro, nós 

temos 276 beneficiados, isso aqui é só entrar no sistema clicando você sabe o que está 

acontecendo em cada Município do estado São Paulo. Próximo. 

E a pesquisa – tudo isso cresceu, e isso aqui são produções, são descobertas que 

estão sendo feitas não na capital, mas no interior do estado de São Paulo, pinçamos aqui 

umas duas. 

 

O SR. PRESIDENTE - WELLINGTON MOURA - PRB - Para concluir. 
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O SR. SANDRO ROBERTO VALENTINI - Certo. O último aqui são as 

empresas filhas, e o último o caso da Predilecta de Matão, só vou concluir com esse 

caso, deputado. Matão – uma indústria familiar se transforma na maior exportadora de 

polpa de goiaba numa região de laranja. Por quê? Porque houve um trabalho conjunto 

com a Faculdade de Ciências Agrárias Jaboticabal no desenvolvimento de uma nova 

espécie de goiaba, no desenvolvimento do plantio, garantindo que tenha goiaba todo 

mês, isso porque ele reuniu 260 agricultores de 20 municípios e tem um trabalho onde 

todo mundo ganha nesse processo, e hoje tem um faturamento de 4,2 bilhões. 

E o outro, a contribuição do Instituto de Química Araraquara que foi um método 

de preservação que dispensa o congelamento e dessa forma conseguiu atingir 60 países. 

Então isso mostra o trabalho que a Unesp vem fazendo na direção de contribuir com o 

estado de São Paulo, em promover o desenvolvimento regional, esse caso é bastante 

importante, e levar ensino para todos os extremos do estado de São Paulo com 

pontualidade, vinculado com a pesquisa e a extensão como está na Constituição Federal 

de 1988. Obrigado, deputado. 

 

O SR. PRESIDENTE - WELLINGTON MOURA - PRB - Quero registrar a 

presença dos nobres deputados: deputado Paulo Fiorilo, deputado Gilmaci Santos, 

deputada Márcia Lia, deputado Carlão Pignatari, líder do Governo. Então nós vamos 

abrir as inscrições. 

 

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

 

O SR. PRESIDENTE - WELLINGTON MOURA - PRB - Eu vou dar pela 

ordem, mas deixar claro que nós vamos aproveitar o “pela ordem” para a gente poder. 

 

A SRA. PROFESSORA BEBEL LULA - PT - É para eu me inscrever. 

 

O SR. PRESIDENTE - WELLINGTON MOURA - PRB - Só eu terminar, 

deputada. Eu vou abrir os “pela ordem” para que possam todos se inscrever, e vocês 

terão o tempo regimental de dez minutos, vocês que são membros efetivos, e os 

membros substitutos terão também cinco minutos. E os demais deputados. Então 

deixando registrado. Deputado Arthur do Val pediu, então agora a deputada Professora 

Bebel, deputada Carla, deputado Douglas. 
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O SR. CAIO FRANÇA - PSB - Deputado Caio. 

 

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

aí. 

 

O SR. DANIEL JOSÉ - NOVO - Daniel José também. 

 

A SRA. PROFESSORA BEBEL LULA - PT - Então eu quero fazer a minha 

questão de ordem, Sr. Presidente. 

 

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

pode me inscrever também. Nós vamos limitar os “pela ordem”, Sr. Presidente? 

 

O SR. PRESIDENTE - WELLINGTON MOURA - PRB - Eu vou limitar, 

senão nós vamos sair daqui. 

 

A SRA. PROFESSORA BEBEL LULA - PT - Eu pedi uma questão de ordem. 

 

O SR. PRESIDENTE - WELLINGTON MOURA - PRB - Questão de ordem 

eu vou responder a V. Exa., esse é um questionamento acima de qualquer deliberação 

que vamos tratar aqui. Por favor. 

 

A SRA. PROFESSORA BEBEL LULA - PT - É o seguinte, Sr. Presidente, é 

que eu achei muito interessante a apresentação, muito embora está impressa. 

 

O SR. PRESIDENTE - WELLINGTON MOURA - PRB - É uma questão de 

ordem? 

 

A SRA. PROFESSORA BEBEL LULA - PT - É uma questão de ordem, eu 

estou pedindo para ver se pode ser disponibilizado para a Secretaria. É isso. 

 

O SR. SANDRO ROBERTO VALENTINI - Com certeza, o powerpoint, não 

é? 
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O SR. PRESIDENTE - WELLINGTON MOURA - PRB - O powerpoint, 

sim, o powerpoint está disponibilizado aqui, não é? 

 

O SR. SANDRO ROBERTO VALENTINI - Mas não integralmente. Talvez 

no computador fica mais visível. 

 

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

secretariado vai disponibilizar para todo mundo. Então quem foi o terceiro que se 

inscreveu, por gentileza? É o Daniel José que foi. Vamos lá. Arthur, Professor Kenny, 

aliás, a Professora Bebel, desculpa, depois o Daniel José, depois o Douglas, o Caio, foi 

o Kenny que se inscreveu. Eu só escrevi deputado. 

 

O SR. DANIEL JOSÉ - NOVO - Eu me inscrevi depois do deputado Caio. 

 

O SR. PRESIDENTE - WELLINGTON MOURA - PRB - Primeiro o Arthur, 

depois foi a Professora Bebel. Quem foi depois? 

 

O SR. ARTHUR DO VAL - DEM - Carla. 

 

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

 

O SR. CAIO FRANÇA - PSB - Douglas, Caio. 

 

O SR. PRESIDENTE - WELLINGTON MOURA - PRB - Douglas, o Caio, 

Daniel José.  

 

O SR. PAULO LULA FIORILO - PT - Depois o Paulo Fiorilo, não tem 

questão de ordem, mas tem ordem nessa lista.  

 

O SR. PRESIDENTE - WELLINGTON MOURA - PRB - E este presidente, 

eu vou me inscrever logo depois e o Kenny. 

 

O SR. DANIEL JOSÉ - NOVO - Ele não está. 
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O SR. PRESIDENTE - WELLINGTON MOURA - PRB - Perfeito. Então 

abertas as inscrições, deputado Arthur do Val o senhor tem dez minutos. Por gentileza 

eu vou pedir a todos para que não fujam do tema, nós estamos aqui ouvindo o Dr. 

Sandro que é da universidade da Unesp. Então que seja, por gentileza, relacionado a ele. 

 

O SR. ARTHUR DO VAL - DEM - Só uma orientação, presidente eu posso, 

em vez de fazer uma pergunta ou todas de uma vez em dez minutos, eu posso ir fazendo 

e respondendo. Pode ser? 

 

O SR. PRESIDENTE - WELLINGTON MOURA - PRB - Pode, não há 

problema. 

 

O SR. ARTHUR DO VAL - DEM - Vou até pedir ao professor se puder ser 

sucinto porque eu tenho. 

 

O SR. PRESIDENTE - WELLINGTON MOURA - PRB - Correndo o tempo 

dos dez minutos. 

 

O SR. ARTHUR DO VAL - DEM - Eu tenho cerca de cinco questões aqui. Em 

primeiro lugar queria parabenizar o professor pelo seu invejável currículo, eu acho que é 

um brasileiro que mostra uma carreira hiperbem-sucedida no âmbito acadêmico, 

parabéns pela apresentação também, me surpreendi.  

 

O SR. SANDRO ROBERTO VALENTINI - Filho de funileiro mecânico de 

um município minúsculo do estado de São Paulo. 

 

O SR. ARTHUR DO VAL - DEM - Parabéns, achei excelente apresentação. A 

primeira pergunta eu queria saber o seguinte, o senhor fala muito em ensino superior de 

qualidade, que é ensino vinculado à pesquisa etc. Em vista da dificuldade que o senhor 

mesmo apresentou de administração, tendo uma reitoria central de diversos campos e 

tendo em vista também o problema dos institutos de pesquisa redundantes, gostaria de 

saber se a Unesp tem algum modelo no exterior ou ao qual modelo que a Unesp se 

inspirou, fora a da sua própria ideia que deu certo essa questão de ensino interiorizado, 
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que o senhor disse. Eu queria saber se tem algum modelo que vocês se inspiraram e têm 

como trazer como exemplo de ensino bem-sucedido? 

 

O SR. SANDRO ROBERTO VALENTINI - Bem, eu acho que, deputado 

Arthur do Val, deve ter conhecimento, que quando a Unesp foi constituída em meados 

da década de 1960, quem criou a Unesp já ocorreu uma inspiração com a Universidade 

da Califórnia, inclusive equipes do Governo estiveram lá e foi muito, está no histórico, 

isso acompanhando o histórico da criação. E agora, o que aconteceu com a 

universidade?  

O que eu acho que ficou claro aqui, seria muito diferente se a Unesp tivesse 

aqueles 14 institutos isolados, inclusive o que nasceu com a Unesp que é Ilha Solteira, 

até hoje, porque vocês viram que esses institutos já tinham um corpo formativo muito 

bom e aí veio a pesquisa, veio a captação para a pesquisa e esses institutos prosperaram, 

até se transformarem em grandes unidades produtoras de conhecimento. Só que a Unesp 

ao invés de seguir, ela sempre – por isso que eu falei do gene do bandeirante –, ela 

sempre seguiu uma demanda que é importante, importantíssimo expandir vagas, são 

importantíssimas as demandas dos deputados, não estou dizendo que não, mas no 

momento que ela faz isso ela cria um novo grupo que vai levar muito tempo para se 

igualar com aquele grupo pré-concebido, que foi concebido na origem. 

Então isso dificulta seguir o modelo propriamente dito da Universidade da 

Califórnia porque – claro que todo mundo gostaria de chegar, nós até discutimos isso 

com Daniel na segunda-feira, ou seja, talvez nós possamos, enquanto Executivo, 

Legislativo e universidade pensar no sistema como um todo. É por isso que seria 

fundamental este debate, ao invés de deixar morrer por inanição, não sobreviver nas 

grandes crises, encontrar caminhos, e acredito que o deputado poderá contribuir muito. 

 

O SR. ARTHUR DO VAL - DEM - Obrigado. Uma outra pergunta aqui, que 

praticamente 95% do orçamento da Unesp vem de recursos de ICMS, como o senhor 

falou, de receitas vinculadas federais, e o senhor apresentou uma apresentação, um slide 

que mostra que vocês estão indo na direção de buscar outros modos de financiamento. 

Eu até gostaria de saber, aquelas que não são vedadas constitucionalmente: quais 

especificamente a Unesp já tem e se existe alguma resistência a boas ideias? Como, por 

exemplo, cobrança de estacionamento ou até – no caso teria que ser Projeto de lei e tal, 

há a questão constitucional – a cobrança de mensalidade de alunos que podem pagar. 
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E uma outra pergunta dentro dessa: qual incentivo a Unesp apresenta para quem, 

por exemplo, quiser doar algum dinheiro? A venda do nome de uma sala ou algum tipo. 

Queria saber se vocês estão realmente buscando, quais? E se existe alguma resistência 

para alguma mudança na lei para a cobrança de mensalidade e quais incentivos vocês 

apresentam para quem quiser doar, esse tipo de coisa? 

 

O SR. SANDRO ROBERTO VALENTINI - Bem, começando pelo que nós 

temos maior experiência que é a prestação de serviços, que está num gráfico, eu não me 

lembro mais, foram 260 milhões, então isso é o que nós já sabemos fazer muito bem. E 

é isso que está dando suporte ao custeio da nossa universidade. A outra que nós 

entramos, que está na sequência, é justamente que vai na direção do parceiro da Unesp 

que são as doações e o fundo patrimonial.  

O fundo patrimonial – é por isso que eu coloquei –, nós vamos, eu quero deixar 

a Unesp com um fundo constituído. Até me inspirei muito aqui com a questão do Júlio 

de Mesquita Filho, nós criamos um site para buscar o nosso alumini, ou aluminai, no 

mundo inteiro, então a próxima etapa agora é ir atrás de doações. Doações com 

contrapartida isso já está regulamentado, essa primeira parte nós publicamos essa 

decisão do Conselho Universitário, placas tudo isso já está claro, e agora só falta 

executar. Mas sem dúvida o fundo patrimonial ele será o perfeito.  

E cobrança de mensalidade, deu para perceber que existe um impedimento 

constitucional, acho que esse é um debate, ele precisa ser feito, as pessoas precisam 

apontar, fazer a crítica, mas eu vejo que existe um impedimento muito importante que é 

o impedimento constitucional. E se perguntar para qualquer reitor de universidade 

pública, claro que a nossa resposta sempre será essa; e com os dados que o deputado viu 

– no caso da Unesp –, ou seja, nós estamos hoje com mais de 50% de egressos da escola 

pública. Hoje ali naquele dado, não está colocado aí, mas hoje nós temos 80% dos 

alunos da Unesp de renda familiar de até um salário e meio. Aqui praticamente seria 

inviável a cobrança de mensalidade. 

Então a Unesp tem esse papel social, a Unesp vai ao Vale do Ribeira, só que 

isso, isso eu concordo com o deputado, isso já estava dito em 1947, fazer a 

interiorização do Ensino Superior é caro, e hoje nós observamos que nós temos 

unidades nascentes, pequenas, mas você tem que ter alguma estrutura, quando você 

divide isso para fazer o custo-aluno, você tem uma assimetria gigantesca que nós 
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estamos criando no próprio seio da universidade. E isso é muito bom, porque você 

começa a gerar atritos. 

 

O SR. ARTHUR DO VAL - DEM - Está ótimo. Há uma outra pergunta, o 

senhor apresentou um problema que eu acho que é grave, que é justamente hoje nós 

temos praticamente metade da folha de pagamento, mais de um terço do orçamento total 

da universidade gasto com aposentados. Gostaria de saber se o senhor é a favor da 

reforma da Previdência, agora que ela vai vir inclusive para os estados e municípios, se 

o senhor seria uma força para que gente aprovasse uma reforma, inclusive dura, para 

inverter esse tipo de quadro. 

 

O SR. SANDRO ROBERTO VALENTINI - Eu vejo esse debate, tenho 

acompanhado esse debate, é uma questão, porque não pode ser enviesada por nenhuma 

corrente ideológica, nós temos um problema seríssimo, o exemplo da Unesp vocês estão 

vendo, a lei 1.010, que é a lei da São Paulo Previdência, no seu artigo 27, define que 

essa insuficiência, esse descompasso entre os benefícios previdenciários e entre as 

contribuições dos beneficiários e os benefícios apresentados, isso se descasou, e o artigo 

27 diz, é o Estado que deveria ser o financiador. Quando nós discutimos isso com a São 

Paulo Previdência, a resposta que vem é: “Mas vocês são o Estado também”.  

Então todos nós fazemos parte do Estado, o que me preocupa muito – e que eu 

não sei se o deputado tem conhecimento, também eu não sei se já foi discutido aqui –, 

após a lei 1.010, foi criada a lei 16.004, que é uma lei que cria um fundo financiador 

dentro da São Paulo Previdência, e esse fundo seria a partir dos royalties da exploração 

do petróleo e gás natural, então existe.  

Existe o ideal, hoje a insuficiência do Estado está em 20 bilhões, isso está 

gerando ainda dois bilhões, está em 10%, mas a insuficiência no Orçamento do Estado é 

muito diferente de, vamos pôr aí 10%, do que é a insuficiência num orçamento como 

nosso de dois bilhões e meio, que está dando aí 30%, 40%. E desde o início de 2017, 

quando nós estávamos no Cruesp, nós fizemos a demanda, deputado, nós falamos: já 

que a folha dos inativos está com as três universidades, nós gostaríamos da nossa 

porcentagem. E isso existe na LDO, nós colocamos isso desde aquele momento, mas lá 

sempre é colocado com a questão de que como os pensionistas ficam no SPPREV, esses 

royalties têm sido utilizados para os pensionistas. 
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Então nós estamos aí, vocês estão em discussão na LDO, nós já viemos 

conversar, existe um movimento de talvez fazer com que essa porcentagem venha para 

as universidades. O ano passado foi 60 milhões, será que esses 60 milhões, com certeza 

me ajudariam, pelo menos teriam me ajudado a não ser, quase ter sofrido impeachment, 

por não ter pago o 13º, teria pago, porque as pessoas se voltam contra o reitor que está 

posto, mas se esquecem de todo o passado. 

 

O SR. ARTHUR DO VAL - DEM - A minha pergunta foi justamente no 

sentido de mostrar que o problema neste caso não é um problema só da reitoria, é muito 

estrutural, e acho que seria importante uma posição da reitoria de uma faculdade tão 

importante como a Unesp, uma universidade como essa, no sentido de incentivar que os 

deputados desta Casa, inclusive, não ajam de forma populista e votem por uma reforma 

da Previdência que resolva o problema, e não que fiquem trocando o balde da goteira 

por um balde maior. Até deixo a sugestão para o senhor. 

Mais duas perguntas. A primeira é a seguinte, a gente vê que muitas vezes a 

performance dos alunos é atrapalhada por questões de militância, por questões 

ideológicas, é uma pergunta bem simples. Eu queria saber se a Unesp, ou se o senhor 

enquanto reitor, tem alguma posição para impedir esse tipo de coisa? Como, por 

exemplo, greves de estudantes, que nem poderiam ser feitas, se a reitoria tem alguma 

posição de rechaçar esse tipo de coisa ou de apoiar, como que fica a posição da reitoria 

em relação a este tipo de atrapalhamento, vamos dizer assim, da educação pública. 

 

O SR. SANDRO ROBERTO VALENTINI - Bem, concordo, a questão da 

greve ela é um instrumento legítimo dos servidores. 

 

O SR. ARTHUR DO VAL - DEM - Dos servidores. 

 

O SR. SANDRO ROBERTO VALENTINI - Muito mal regulamentada, 

porque este País, o que nós temos hoje, nós não temos algo como existe no setor 

privado em relação à lei de greve no sistema privado, nós temos uma adaptação porque 

isso nunca foi levado ao cabo. A greve do aluno não existe, como o próprio deputado 

está dizendo. O que nós procuramos e implantamos dentro da Unesp – porque os alunos 

têm as suas demandas, claro, suas reivindicações, nós só existimos por causa dos 

alunos, deputado. Então nós temos aqui a Coordenadoria de Permanência Estudantil, 
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nós temos uma em que as decisões são tomadas numa comissão onde nós temos uma 

representação das três partes com igual peso, e essas são as demandas que são 

colocadas. 

Então a greve, quando ela se instala, como nós estamos distribuídos no seio da 

universidade inteira, nós temos posicionamentos distintos em relação aos diretores das 

unidades.  

 

O SR. ARTHUR DO VAL - DEM - Só para ser mais direto, quando, por 

exemplo, se tem aluno impedindo outro aluno de estudar, e eu já presenciei isso várias 

vezes, o que a reitoria faz? 

 

O SR. SANDRO ROBERTO VALENTINI - A reitoria sempre aconselhou aos 

diretores a buscar o diálogo e dissolver. Por quê? Porque não é possível um instrumento 

de reivindicação – não é? – que existe para servidor técnico administrativo ser utilizado 

por quem não é servidor técnico administrativo da universidade e atender, buscar 

atender essas reivindicações. 

 

O SR. ARTHUR DO VAL - DEM - Bom, só deixando claro pelo que entendi 

da sua resposta, só me confirma: a posição da reitoria é contra estudantes que impeçam 

outros estudantes de estudar. Correto?  

 

O SR. SANDRO ROBERTO VALENTINI - Vejo que sim, eu acho que temos 

que resolver os conflitos com estudantes de outra maneira.  

 

O SR. ARTHUR DO VAL - DEM - Está ótimo. Só uma última pergunta.  

 

O SR. SANDRO ROBERTO VALENTINI - Passa, muito bem com foi dito 

aqui, pela permanência estudantil.  

 

O SR. ARTHUR DO VAL - DEM - Está ótimo. Só uma última pergunta. A 

Unesp tem um orçamento de 2,86 bilhões de reais, aproximadamente isso. É mais do 

que a renomada universidade de Sorbonne, assim que fala, na França, aquela 

universidade Sorbonne. Enquanto a primeira figura entre as 10 ou 20 primeiras posições 

no ranking de educação do mundo inteiro, a Unesp aparece apenas em um ranking 
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internacional na posição 166. Eu gostaria de saber se: isso pode ser considerado algum 

tipo de ineficiência da Unesp?  

E se no caso da primeira gestão até do senhor, em que os gastos com diárias de 

reitoria subiram 93 mil reais, o senhor mesmo recebeu mais de 56 mil reais somente em 

diárias em 2018, se isso tem alguma relação. Sei lá, se existe algum tipo de imoralidade 

na gestão da Unesp que cause essa ineficiência, inclusive com esses benefícios de 

recebimentos de diárias que muitas vezes ficam parecendo um aumento de salário 

disfarçado. Gostaria de saber a posição da reitoria em relação a isso. 

 

O SR. SANDRO ROBERTO VALENTINI – Primeiro, respondendo à 

primeira parte. A primeira parte é aquilo que nós, eu tenho certeza que você tem 

conhecimento disso, ou seja, nós não comparamos coisas incomparáveis, comparar 

Sorbonne, comparar universidades centenárias, universidades num contexto histórico e 

político diferente, é impossível comparar, então por isso que hoje nós temos 

ranqueamento de universidades com menos de 50 anos. Então, quando olhar os índices, 

porque todos os rankings, deputados, eles são enviesados. Por exemplo, esse que 

publicou, este publicado antes, de que a Unesp entrou para os top ten da América 

Latina, quando eu olho as que estão antes da Unesp, eu tenho que entender esse 

enviesamento, por exemplo, porque a PUC é do Rio de Janeiro, porque a Unifesp, que 

sempre foi centrada na Medicina – agora ela ampliou –, elas estão lá na frente. A 

UFMG não, a UFMG é uma universidade que classicamente, as três do estado de São 

Paulo mais a UFMG, mais a UFRJ, mais a Federal do Rio Grande do Sul, elas são as 

melhores universidades, sempre estão no topo. 

Então essa diferença vem pela idade, pelo investimento, então não vejo como 

ineficiência. Agora, dá para observar também que nós temos esse problema estrutural, 

ou seja, essas universidades não ficam com a folha dos inativos, por exemplo. Então nós 

temos um estrangulamento, deputado, que nós precisamos resolver. O dia que nós 

resolvermos conjuntamente essa situação, eu tenho certeza que as pesquisas continuarão 

o nosso crescimento nos rankings, porque logo, logo, nós deixaremos de ser 50 anos, 

falta pouco, aí nós começaremos a ser comparados linearmente e injustamente com 

essas maiores, mas observa, a Universidade de São Paulo ela já tem, ela é a mais antiga, 

ela não é centenária ainda, mas ela já tem posicionamento de fazer frente a 

universidades centenárias. Então espero que quando a Unesp fizer o seu centenário, ela 

esteja como a Universidade de São Paulo já para disputar com Sorbonne. 
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E eu não teria como responder também por uma outra frente; no fundo, no 

fundo, as três estaduais e a Unesp elas estão no grupo das chamadas comprehensives, ou 

seja, são aquelas abrangentes, e isso que nós precisamos também pensar, ou seja, será 

que conseguimos ser bons em tudo, em todas as áreas. Então esse é um debate bastante 

interessante que pode resultar em mudanças, deputado. 

Agora, a questão das diárias, deputado, é uma questão muito tranquila. Deputado 

deu um dado aí, que podemos disponibilizar. A informação que nós temos é que nós 

derrubamos as diárias. Então eu posso até deixar os dados aí, que estão nessa 

apresentação, é um slide na sequência. Hoje nós derrubamos as diárias para sete 

milhões, 6,8 milhões, elas já estiveram em 11 milhões. Se projetar fica... Então existe 

uma diminuição das diárias. Agora, deputado, está claro que – acho que foi até o 

deputado que colocou – a dificuldade de ter uma Unesp com a reitoria aqui e eixos de 

oitocentos quilômetros. Hoje o coordenador de Rosana me escreveu no WhatsApp: 

“Boa sorte, professor, mesmo estando aqui a oitocentos quilômetros eu estou vibrando 

contigo”. 

Então, essas pessoas têm que vir para São Paulo, para fazer reuniões; e tudo isso, 

essa diminuição que nós conseguimos, foi por meio da implantação de um sistema de 

videoconferência ímpar. O presidente da Capes esteve na Unesp na semana retrasada e 

ele conversou com todos os coordenadores que estão esparramados em 24 municípios 

por videoconferência. Então isso tem ajudado a diminuir.  

A lei, agora colocando na questão da legalidade da questão, deputado, nós 

seguimos o decreto 48.292, de 2003, que disciplina a concessão de diárias para 

servidores públicos. A partir desse decreto de 2013, do Alckmin, acho que era o 

Alckmin que estava nessa época, nós temos resoluções internas que seguem isso. E a lei 

diz, se o Estado não dispuser de alojamento, o servidor pode receber diárias, e as diárias 

não se aplicam ao teto. Então, o que tem acontecido – dentro desse pacote aqui que nós 

falamos – é um pacote muito grande de diárias de todo mundo, os que vêm para 

reuniões, que vão realizar eventos em cidades e assim por diante. Do ponto de vista 

legal não tem impedimento nenhum para o pagamento das diárias. 

 

O SR. ARTHUR DO VAL - DEM - Só uma questão então, no caso do senhor, 

que recebeu 56.329 reais em 2018, isso dá aproximadamente 4.500 reais por mês de 

diárias. Esse dinheiro então está sendo usado de maneira eficiente, 4.500 reais por mês 

de diárias. 
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O SR. SANDRO ROBERTO VALENTINI - Com certeza. 

 

O SR. ARTHUR DO VAL - DEM - O.k. 

 

O SR. SANDRO ROBERTO VALENTINI - Porque com teto salarial – não é, 

deputado –, é já colocando aqui, eu até fiz essas perguntas. Quanto que o deputado acha 

que é meu salário? Meu salário líquido não chega a 14 mil reais. 

 

O SR. ARTHUR DO VAL - DEM - Não, a questão aqui não é salário, quando 

a gente recebe um benefício de diária está fora do salário, não pega, não tem nada a ver 

com teto. A questão é: será que é eficiente a gente ter um gasto com o reitor de mais de 

quatro mil reais todos os meses só com diária? Fica essa questão em aberto. 

 

O SR. SANDRO ROBERTO VALENTINI - Já se tentou levar a reitoria para 

o interior do estado São Paulo, já teve gente que ganhou as eleições com esse discurso. 

Agora é impossível a reitoria da Unesp ficar fora da capital, onde nós precisamos vir 

quase que diariamente a Alesp, Palácio dos Bandeirantes e assim por diante.  

 

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

deputado. 

 

O SR. ARTHUR DO VAL - DEM - Era só isso. Obrigado. 

 

O SR. PRESIDENTE - WELLINGTON MOURA - PRB - Próximo inscrito, 

deputada Professora Bebel. 

 

A SRA. PROFESSORA BEBEL LULA - PT - Bem, primeiro eu quero 

cumprimentar o professor Dr. Sandro Roberto Valentini, foi uma satisfação muito 

grande até saber essa abertura de dados, enfim, todo o processo de interiorização da 

Unesp, eu acho que isso obedecendo a um processo histórico e também, claro, 

conjuntural do País, que na medida que vai requerendo mais ciência e mais tecnologia e 

em cada canto de estado de São Paulo. São lugares que dali pode se produzir ciência e 

tecnologia, com certeza de nos deu um quadro claro.  
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Mas eu quero, deputado, e eu fiz uma lista de questões, e quero me ater há algo 

que o senhor – deputado, não, magnífico reitor – levantou, que foi sobre a questão da 

responsabilidade com relação à cobertura, médias eventuais, não porque o senhor 

comprovou que tem, mas contínuas insuficiências financeiras relativas à folha de 

pagamento dos benefícios previdenciários dos servidores da Unesp. É de 

responsabilidade do governador, conforme previsto no artigo 26 da lei 1.010 de 2007.  

Por que eu faço essa afirmação? Porque em 2007, isso não é atinente só às 

universidades, mas também a todos os servidores públicos do estado de São Paulo, que 

foi criada a São Paulo Previdência. E nós tínhamos uma forma diferenciada de passar 

recursos, que era o chamado Ipesp. A gente não entendia, dizia-se que pagava por ali, 

mas não se sabia, não tinha nada organizado. O que aconteceu quando foi criada a São 

Paulo Previdência, o passivo atuarial do Ipesp não foi para a São Paulo Previdência, 

então ficou essa lacuna muito grande no fundo previdenciário ou na São Paulo 

Previdência. Este é um dado. 

O outro dado que eu levanto é que com a criação do sistema próprio de 

Previdência e 11% para nós servidores mais duas vezes o Estado teria que entrar, e não 

entrou, não está entrando. Seria esta a causa dessa insuficiência financeira no que diz 

respeito à folha de pagamentos na Unesp?  

A outra questão. Se é procedente tal informação, por que a Unesp tem assumido 

essa insuficiência financeira? Há algum acordo? Houve algum acordo da universidade 

com o governador em troca de dívidas previdenciárias passadas? Não estou colocando 

isso de forma duvidosa, eu coloco até de forma assim: “Se há essa dívida, então sei lá, o 

Estado pode entrar com algo que a universidade”, se: houve esse tipo de acordo com o 

montante e qual o prazo de validade?  

Há outra questão. O senhor pode nos informar também sobre o montante de 

recursos que a Unesp tem feito cobertura nos últimos oito anos?  

 

O SR. SANDRO ROBERTO VALENTINI - Cobertura? 

 

A SRA. PROFESSORA BEBEL LULA - PT - Se o Estado não paga, a Unesp 

paga. Qual é o tamanho dessa insuficiência? 

Poderia ainda nos informar o percentual, bom, aqui o senhor já respondeu. Nove. 

Existe algum servidor que receba seus vencimentos acima do teto constitucional? 
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Quanto representa, da folha de pagamento dos 15.500 servidores, o que é destinado aos 

pagamentos que excedem ao teto salarial? 

Quais contratos que a Unesp realizou nos últimos oito anos – também me sinto 

contemplada com aqueles dados que o senhor apresentou, mas se tiver mais alguma 

coisa também –, quantos tiveram apontamentos do Tribunal de Contas ao analisar as 

prestações de contas dos últimos oito anos? O Tribunal fez alguma recomendação? Se 

fez, quais ou qual? 

Essas são as questões que levantei. Se quiser também dou minha anotação. 

 

O SR. SANDRO ROBERTO VALENTINI - Sim. É que as perguntas são 

amplas. Bem, as três primeiras tratam em conjunto do problema estrutural que nós 

apresentamos aqui. Então esse gráfico em verde mostra justamente a terceira pergunta, 

ou seja, o ano passado nós colocamos – não estou enxergando –, quase 700 milhões do 

nosso orçamento para cobrir o descompasso entre benefícios e contribuições 

previdenciárias. Então esse valor está ficando cada vez mais sufocante. 

E nós contratamos um atuário recentemente com os nossos parcos recursos, e 

isso tende a crescer. Eu nem lembro exatamente, mas acho que isso vai até 2030 

crescendo, por isso que eu insisto que isso é um problema estrutural e que o Executivo e 

o Legislativo poderiam contribuir no encontro de uma solução.  

Em relação ao Ipesp, eu sei que surgiu essa pergunta, mas a Unesp tem 

praticamente – pegando só os valores que já foram pagos –, então nós não temos 

nenhuma dívida com o Ipesp. Houve uma renegociação e praticamente nós pagamos 47 

milhões de Ufesps, que hoje daria 2,3 bilhões. Então nós não temos dívida nenhuma a 

ser paga com o Ipesp. 

A primeira pergunta é uma pergunta complexa que eu já comecei a abordá-la 

com o deputado Arthur. Acho que se demorou muito para sair um pouco dessa lógica de 

que um inativo financia, um ativo financiaria um inativo, que foi sempre a lógica 

previdenciária que nós tivemos. E não sou muito de caçar bruxas, não, eu sou muito 

mais de olhar e aprender, eu olho para o retrovisor na perspectiva do aprendizado.  

Perdeu-se o momento exato de fazer essa reflexão num momento muito mais 

tranquilo, com maior, sem atropelos, teríamos tempo para um debate cada vez 

melhorado, mas isso é uma questão, é essa questão do planejamento de longo prazo, 

planejamento estratégico, isso não é algo tão incorporado ainda a meu ver. É o que nós 

temos, a lógica seria 11% mais 22% deveria dar conta. Isso não está dando conta. Isso, 
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realmente, Professora Bebel, é o que está matando, é o que está estrangulando, 

asfixiando, já que temos um processo, um projeto de crescimento muito grande. 

 

A SRA. PROFESSORA BEBEL LULA - PT - Só me confirma uma coisa. O 

Estado entra com a cota-parte dele, está entrando com os 22%? 

 

O SR. SANDRO ROBERTO VALENTINI - Não, os 22 são o patronal, nós 

que colocamos os 22 patronal.   

 

A SRA. PROFESSORA BEBEL LULA - PT - Vocês. 

 

O SR. SANDRO ROBERTO VALENTINI - Sim. 

 

A SRA. PROFESSORA BEBEL LULA - PT - E nós, os servidores, 11%. 

 

O SR. SANDRO ROBERTO VALENTINI - Onze por cento no ativo do 

salário total, 11% do inativo da diferença do teto do INSS ao salário da pessoa. O 

inativo ele contribui menos, porque ele já contribuiu a vida inteira – a vida inteira não, 

desculpa, ao longo da sua carreira inteira enquanto ativo. Sem dúvida, as duas perguntas 

já passaram por aquilo que eu gostaria de chamar maior atenção, que é o problema 

estrutural que nós estamos enfrentando. 

A questão do teto, é uma outra pergunta. Nós nos preparamos porque eram 

perguntas bem óbvias, pelos requerimentos. A Unesp respeita o teto constitucional e ela 

segue a recomendação, a orientação do congelamento que ocorreu em 2014. Então nós 

tivemos o congelamento, essa prestação de contas ainda não está completamente 

julgada, que foi uma orientação e um entendimento colocado na prestação de contas da 

Unesp de 2007, da Unicamp de 2006; nós temos, desde aquele momento, todo mundo 

que ultrapassou entrou no redutor constitucional, nós temos um redutor constitucional 

aplicado, e nós temos um grupo que passa, e que ao longo desses anos ele já foi 

reduzido em 50%. 

Agora, o que fazer? Então existe, nós nos apoiamos, nós temos toda a análise 

externa, nós nos apoiamos também, não no caso da Unesp, mas num caso importante da 

Unicamp, de uma ação movida pela Unicamp, e que tem um apoio muito claro do 

Tribunal de Justiça de São Paulo em relação ao congelamento. Por quê? Foi implantado, 
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mas nós tínhamos que dar um tamponamento para essas pessoas. Para evitar o quê? A 

saída brusca dessas pessoas. E estamos aguardando o julgamento, ou seja, o que tem 

hoje é 1%, respondendo a sua pergunta. 

Agora – eu não estou achando os números aqui mais pontuais –, nós fizemos um 

cálculo, nós temos ainda nesse pacote, a maioria já aposentado, nós temos um conjunto 

de 178 professores, e a Professora Bebel é professora, que estão aguardando a 

compulsória, são docentes que estão, pretendem continuar contribuindo com o Estado, a 

universidade, mas se tivermos que proceder, todo mundo sabe que isso está em 

julgamento.  

Claro, o reitor vai foi cortar, não tem problema. Agora o custo vai ser muito alto. 

Por quê? Esses professores que daria 58 milhões no ano de folha, eles vão para onde? 

Eles vão para a folha dos inativos. Então nós vamos continuar arcando. Tiraríamos 

desses 59 milhões, cinco milhões no ano e seria o extrateto correspondente desse 

conjunto, mas precisaríamos de mais 25 milhões para repor esses docentes. Então, é um 

passo muito grande, é uma decisão muito importante, é trocar 1% da folha por 59, daria 

55 mais 25, 70, 80, se não fiz calculado errado, 80 milhões. 

Mas, novamente, é isso que nós temos, isso com bastante clareza, Professora 

Bebel, eu fico com muita tranquilidade de falar isso porque essa é uma situação que vai 

repetir o que aconteceu com os nossos colegas no Ensino Fundamental e Médio. Então, 

o Estado pode fazer isso, isso é uma escolha. Agora, eu sou da época que criança 

brincava de lousa, apagador e giz, porque se inspirava naquele professor nosso, naquela 

professora nossa. Quem hoje quer ser professor?  

 

A SRA. PROFESSORA BEBEL LULA - PT - Ninguém. 

 

O SR. SANDRO ROBERTO VALENTINI - Por quê? Porque a carreira está 

aviltada, escolas estão baleadas, e não necessariamente no sentido figurado, o professor 

apanha – aquele caso daquele professor. E não estou falando de municípios onde nós 

temos um descontrole da segurança, eu estou falando de Lins. Aquele relato daquele 

professor para mim foi – ele tem medo. 

 

A SRA. PROFESSORA BEBEL LULA - PT - Pânico. 
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O SR. SANDRO ROBERTO VALENTINI - O achatamento, porque comparar 

coisas incomparáveis, e aqui eu estou dizendo de subsídio do governador com salário de 

um profissional de carreira, que como deputado disse, que eu já estou no final, já tenho 

33 anos, 32 anos de contribuição, comparar essas duas coisas não pode. O que vai ser 

feito? Nós vamos proceder ao aviltamento da carreira dos professores de Ensino 

Superior deste Estado, que estão fazendo tudo isso para o estado de São Paulo, com 

qualidade, com pesquisa, com transformação de realidade, com melhorias das regiões 

pobres deste Estado. Vale a pena, deputados? 

A decisão vai ser dada, se tivermos que fazer, faremos, mas nós resistiremos no 

sentido de mostrar que daqui alguns anos, já é uma carreira que aos jovens ela não está 

mais atrativa, para o jovem que quer passar a vida como eu fiquei me dedicando a essa 

universidade. 

Os que estão no outro extremo, eles vão aposentar porque eles poderiam ficar até 

os 75 anos. E vão aposentar e vão para onde? Vão para a universidade privada, vão para 

as federais, que têm um teto muito maior. É isso que nós queremos fazer deputados? 

Com sistema de Ensino Superior de foi construído de 1934 a 2019? 

Essa é uma questão que ela está posta. No final nós teremos que seguir, 

Professora Bebel, com o que for decidido. Eu tenho muita tranquilidade porque esse 

assunto eu já debati muito com conselheiros. Eu gosto muito dessa ideia que veio de 

fazer o congelamento, a partir dali fazer a redução, e aguardar. Estamos aguardando, à 

medida que o governador sobe o seu subsídio, já está funcionando. Se subir mais 1.000, 

1.500 reais, você já tira praticamente 250 pessoas. Eu vejo que isso mostra maturidade 

no pensar no que o Estado investiu nessas três instituições, mas teremos que fazer e 

seguir se for necessário. Respondi a pergunta, Professora? 

 

A SRA. PROFESSORA BEBEL LULA - PT - Sim, senhor. E quero dizer que 

me sinto satisfeita, eu não poderia fazer uma pergunta eivada também. É claro, com o 

meu papel, embora alguns aqui dizem que eu não sou professora, mas no meu papel de 

professora. 

 

O SR. SANDRO ROBERTO VALENTINI - A Professora Bebel não é 

professora? Desculpe. 
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A SRA. PROFESSORA BEBEL LULA - PT - É interessante que sou tida 

como não professora. Fui formada para ser professora, mas o fato de eu me afastar e ser 

presidente da Apeoesp, entendem que eu não sou professora, então é difícil. Mas quero 

dizer, Dr. Sandro. 

 

O SR. SANDRO ROBERTO VALENTINI - A próxima pergunta da 

Professora Bebel foi dos contratos? 

 

A SRA. PROFESSORA BEBEL LULA - PT - Foi com relação aos contratos. 

 

O SR. SANDRO ROBERTO VALENTINI - Eu vejo aqui dos contratos nessa 

amostragem que foi solicitada, que nós analisamos, que foi de 2011 a 2018, me corrija 

se estiver errado, porque vocês viram esse material, nós analisamos. Nós temos 0,3% de 

contratações, ou seja, oito irregularidades, que muitas já foram apontadas e já foram 

solucionadas, um índice minúsculo dentro de 2.644 contratações, e nos contratos – isso 

aqui é de contratações –, nos contratos a situação é menor ainda, nós tivemos de 6.179 

contratos, seis apontados, 0,1% . É fazer muito tumulto desnecessário, eu gostaria muito 

que nós nos juntássemos e focássemos na direção de repensar o sistema e assim por 

diante.  

 

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

deputada, por gentileza. 

 

A SRA. PROFESSORA BEBEL LULA - PT - Eu vou concluir. Sr. Reitor, eu 

fiz a pergunta, mas a minha pergunta é na perspectiva do fortalecimento da universidade 

pública. Essa é a minha posição. Primeiro, quero deixar muito claro aqui. E ao mesmo 

tempo, quando a gente coloca é exatamente para o senhor colocar do olhar do senhor, 

não sou eu que tenho que falar, o senhor é que tem que dizer para nós como é, da forma 

como foi devidamente apresentada. Acho que isso são elementos suficientes para dizer a 

universidade pública paulista produz, e produz muito bem. Então, muito obrigada, e 

fiquei bastante satisfeita com a aula que tive aqui nesse período da manhã. Obrigada. 

 

O SR. SANDRO ROBERTO VALENTINI - Obrigado, Professora Bebel. 
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O SR. PRESIDENTE - WELLINGTON MOURA - PRB - Próxima inscrita é 

a deputada Carla Morando. 

 

A SRA. CARLA MORANDO - PSDB - Bom dia, professor reitor, Sandro 

Roberto Valentini. Em primeiro eu gostaria de dizer o porquê do meu requerimento que 

foi pedido vista pela Professora Bebel, se trata de uma denúncia feita aqui no jornal “O 

Estado de S. Paulo”, falando sobre a Unesp Fundação, que ocultam as pesquisas de 

funcionários da reitoria que custam 2,4 milhões de reais. Então o meu pedido foi aqui 

em pedido de vista. 

E agora sobre as perguntas, eu faço parte aqui desta Comissão, desta CPI, e eu 

tenho uma relatoria por parte dessa questão de diárias e pesquisas. Então vai ser mais 

direcionado a isso. Então, em resposta à primeira pergunta, em resposta ao requerimento 

enviado por esta CPI, a Unesp requisitando ao Tribunal de Contas informações sobre 

diárias pagas a alguns servidores de alto escalão da Universidade Estadual Paulista – 

Unesp, tal como foi veiculado pela grande imprensa e questionado pelo próprio 

Tribunal de Contas, segue:  

“Em sede de representação do Ministério Público de Contas que insurgiu contra 

o pagamento de diárias de deslocamento em caráter permanente pelos servidores da 

Unesp, em desacordo com o decreto estadual 48.292, de 2003, referente ao exercício de 

2018, nessa disposição, recebemos informações que de forma habitual e ininterrupta são 

pagas diárias a título de verbas indenizatórias a pretexto de ressarcimento pelas despesas 

com deslocamento cotidiano da lotação de origem até outros locais, mesmo quando 

sequer há locomoção, apenas no exercício de 2017 a soma dessas despesas realizadas na 

forma de diárias nos modelos acima descritos atingiu a cifra de um milhão 851 mil, 

quase dois milhões de reais em se tratando da Unesp. Em sua defesa a Unesp, em 

mesmo processo do Tribunal de Contas, trouxe de forma resumida que o decreto 48.292 

não é aplicável às universidades públicas, diferente do antigo decreto de número 28.262 

de 1988, que faz a remissão expressa às universidades”.  

Por todo o exposto, eu trago a seguinte pergunta: qual a natureza jurídica da 

Unesp? Ela não seria uma autarquia? Então, sendo assim, ela não estaria passível a 

submissão aos moldes do decreto 48.292 de 2003? Essa é a primeira, por favor. 

 

O SR. SANDRO ROBERTO VALENTINI - É um assunto, porque hoje 

denunciar, está fácil denunciar. Eu vejo uma situação e falo isso com tranquilidade para 
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o meu pai, tem 81 anos e ele vive no WhatsApp e no Facebook. E ele veio me falar da 

tal CPI, porque é claro que não vou falar para ele. Veio com muita preocupação. Eu 

falei: “Pai, esse é o estado que nós estamos vivendo”, as pessoas, a narrativa pune, ela 

culpa, e eu tenho que lidar com isso, e tenho que acalmar meu pai. 

 

O SR. PRESIDENTE - WELLINGTON MOURA - PRB - Mas quem está te 

trazendo isso é o Tribunal de Contas. 

 

O SR. SANDRO ROBERTO VALENTINI - Sim, nós conhecemos toda essa 

questão das diárias, isso não temos, desconheço – é melhor até por desconheço – porque 

é o próprio Tribunal de Contas que nos julgou todas as contas, mas eu desconheço 

apontamento do Tribunal de Contas. Do Ministério Público já veio, nós distribuímos 

tudo, enviamos tudo, caixas de material com documentação de todas as diárias pagas, a 

perícia já foi feita e já tem clareza de que não é pagamento contínuo.  

 

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

para quem isso? 

 

O SR. SANDRO ROBERTO VALENTINI - O Ministério Público. 

 

O SR. PRESIDENTE - WELLINGTON MOURA - PRB - Para o Ministério 

Público. 

 

O SR. SANDRO ROBERTO VALENTINI - Sim. 

 

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

não? 

 

O SR. SANDRO ROBERTO VALENTINI - Não, para o Ministério Público. 

Aqui eu estou falando de Ministério Público. 

 

O SR. PRESIDENTE - WELLINGTON MOURA - PRB - De Contas?  
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O SR. SANDRO ROBERTO VALENTINI - Não, Público. Nós temos uma 

representação. 

 

A SRA. CARLA MORANDO - PSDB - Sobre aquele pedido da semana 

passada, é isso? 

 

O SR. SANDRO ROBERTO VALENTINI - O assessor está colocando. Nós 

temos e estou falando da representação do Ministério Público. 

 

A SRA. CARLA MORANDO - PSDB - Da semana passada? Este. 

 

O SR. SANDRO ROBERTO VALENTINI - Essa daqui, nós desde o começo 

do ano lançamos respondendo isso, isso é do Ministério Público Estadual, já tem uma 

análise inicial de que não tem pagamento contínuo e – o Dr. Edson acabou de dizer – 

que na representação do Tribunal de Contas, que porventura com certeza do Ministério 

Público de Contas, também já foi respondido da mesma natureza. Então nós temos 

como comprovar que não existe pagamento contínuo, as pessoas – como que acontece?  

O pagamento de diária é feito em três grupos: a mobilidade de pessoas que vêm 

a São Paulo, porque os órgãos colegiados acontecem aqui, o pagamento de pessoas que 

se deslocam entre as unidades para participar de eventos, e o pagamento da equipe. Nós 

temos uma equipe móvel de cerca de 60 pessoas, são pessoas que não moram na capital. 

Nós temos um assessor de cultura, que é claro que veio do Instituto de Artes de São 

Paulo, não recebe diária. Esse é o modelo da universidade, ela é um modelo 

descentralizado, agora o que eu tenho aqui, que provavelmente é de 1988, que nós 

temos uma resolução interna da Unesp, a 31 de 1989, e a portaria que provavelmente 

adequou ao decreto, que deixa claro que é dessa forma. E o Dr. Edson sempre irá nos 

defender na direção que nós temos, sim, porque o Estado não disponibiliza alojamento 

para os servidores. 

Agora, eu acompanhei essa representação da promotora do Ministério Público de 

Contas, dizendo que eu deveria arcar com o meu salário. A minha lotação é Araraquara. 

Eu não me mudei para cá. O laboratório que eu construí com verbas de pesquisa e 

coloquei naquele laboratório investimentos pesados, formando pessoas, está formando 

pesquisadores, está formando cientistas, isso continua sendo produzido, deputado. 
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O SR. PRESIDENTE - WELLINGTON MOURA - PRB - Só me permite um 

aparte, deputada? 

 

A SRA. CARLA MORANDO - PSDB - Sim. 

 

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

Contas, pelo entendimento deles das diárias contínuas que são consideradas irregulares. 

Eu gostaria de saber o seguinte. 

 

O SR. SANDRO ROBERTO VALENTINI - Não temos deputado. 

 

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

falando que não tem. O Tribunal de Contas apontou que tem. Como que está sendo esse 

trâmite, você, judicialmente falando. O Tribunal aponta que tem, vocês rebateram para o 

Tribunal, deram que resposta para o Tribunal de Contas? 

 

O SR. SANDRO ROBERTO VALENTINI - Já foi, é que estou misturando do 

Ministério Público Estadual e aqui é do Ministério Público de Contas, que é justamente. 

 

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

do Tribunal de Contas, que julgou irregular. 

 

O SR. SANDRO ROBERTO VALENTINI - Sim, Ministério. Não julgou 

ainda, ele deu a palavra, porque eu sou muito defensor de que o conselheiro do Tribunal 

de Contas ele tem que ser um cão guia e não cão de guarda. Então ele foi, nós 

respondemos, e ainda não foi julgado. 

 

O SR. PRESIDENTE - WELLINGTON MOURA - PRB - Responderam o 

quê?  

 

O SR. SANDRO ROBERTO VALENTINI - Que nós não temos, o mesmo 

que nós respondemos para o Ministério Público Estadual, nós não temos diárias 

contínuas e nós não podemos transferir, porque o próprio decreto diz que acima de 120 

dias você deveria proceder à transferência. Como transferir pessoas se essas pessoas não 
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vão ficar aqui? Nós nem temos cargo, a reitoria da Unesp não é nem uma unidade de 

ensino. Como que eu vou colocar dentro de uma unidade administrativa, fazer essa 

transferência e depois de quatro anos devolver todas essas pessoas, e fazer a 

transferência de volta? 

 

A SRA. CARLA MORANDO - PSDB - Não seria muito mais prudente e muito 

mais econômico para o Estado ou no caso para a universidade? 

 

O SR. SANDRO ROBERTO VALENTINI - A questão é – isso aqui já é uma 

outra pergunta que caminha para um lado da reflexão que o próprio Arthur colocou, que 

está colocada na própria carta que Ademar de Barros escreve para o presidente do 

Conselho Estadual de Educação em 1963. Isso é custoso para o Estado, mas o Estado 

decidiu assim e criou um sistema extremamente distribuído, e se depender dos 

deputados e dos políticos nós teremos mais unidades distribuídas no estado de São 

Paulo.  

Por isso que eu vejo, Carla, o esforço conjunto, Arthur, de pensar o sistema vai 

ser importante. Agora não dá para punir, porque nós não estamos fora da legalidade, 

com esse argumento, porque foi o Estado que quis assim.  

 

O SR. PRESIDENTE - WELLINGTON MOURA - PRB - E diante do 

Ministério Público? 

 

O SR. SANDRO ROBERTO VALENTINI - Poderíamos, aquela ideia da 

universidade regional, lembra que eu comentei. A universidade, que tinha a regional de 

Campinas, a regional de Araraquara, a regional de Ribeirão Preto, a regional de Bauru. 

É claro que a Unicamp, que está com três campus a 100 quilômetros, não tem, não 

existe esse pagamento, porque você não tem a saída da sua residência. 

 

A SRA. CARLA MORANDO - PSDB - Então, mas o que na verdade a gente 

chega na questão, a partir de 120 dias esse professor deslocado deveria, se não for no 

caso transferido, ele ter um auxílio-moradia fixo sem pagamento de diárias que são 

muito maiores do que você ter uma residência. A pessoa, quando ela se dispõe a ir de 

São Paulo para o interior para fazer o trabalho lá durante três, quatro anos; para o 
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Estado pagar esse tipo de conta diariamente é muito maior do que a pessoa ser 

transferida. Então a questão toda é essa. É uma coisa de repente de a gente. 

 

O SR. SANDRO ROBERTO VALENTINI - Eu acho que se a deputada 

encontrar uma solução – eu vou falar entre aspas, porque eu nunca mais falei essa 

palavra auxílio-moradia, porque todas essas denúncias partem inclusive de um discurso 

de campanha onde eu caí na besteira, Carla, de falar sobre o auxílio-moradia que é 

utilizado por alguns entes públicos. Nós não temos. Se a deputada conseguir encontrar e 

propor uma solução para a gente ter algo, porque quem vai pagar, quem paga diária, 

quem paga auxílio-moradia vai ser o Estado. Concorda, deputada? Então, se tiver, 

sugira. 

 

O SR. PRESIDENTE - WELLINGTON MOURA - PRB - Agora eu peço 

desculpas, essa função não é nossa, essa função é do senhor. 

 

O SR. SANDRO ROBERTO VALENTINI - Não, sim. 

 

O SR. PRESIDENTE - WELLINGTON MOURA - PRB - Quem tem que 

fazer a boa gestão é V. Exa., não somos nós, nós deputados estamos aqui para fiscalizar 

a sua gestão, não para nós, eu acho.  

 

O SR. SANDRO ROBERTO VALENTINI - Eu vejo que nós estamos saindo, 

a palavra fiscalizar é um exagero, mas isto até comentei na questão, porque nós temos o 

Tribunal de Contas que é o nosso controle externo, nós temos um trabalho; não é isso 

que causou o desequilíbrio, o desequilíbrio foi causado por tudo isso que está mostrado 

na apresentação. Nós temos, nós buscamos. Agora não tem, nós já tentamos, não tem 

saída pelo auxílio-moradia, então nós temos a regulamentação pelo lado das diárias. E 

vamos, se o Legislativo quer ficar com a visão do cão guarda e não do cão guia, essa 

não é a visão; essa não é a visão quando eu comentei que todos nós somos atores 

sociopolíticos deste Estado em diversas esferas, eu sempre tenho um olhar de que nós 

podemos construir, inventar, mas podemos. Se está partindo daqui a solicitação do 

auxílio-moradia. 
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A SRA. CARLA MORANDO - PSDB - Eu não tenho nenhum problema de 

também sugerir, eu, a minha função é fiscalização, mas eu não tenho problema nenhum. 

Eu vou pensar numa ideia e eu encaminho para o senhor sem problema algum. 

 

O SR. SANDRO ROBERTO VALENTINI - Excelente, agradeço, deputada. 

 

A SRA. CARLA MORANDO - PSDB - Eu vou fazer a segunda pergunta. 

Segundo o ofício da Presidência do Tribunal de Contas do Estado São Paulo. 

 

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

 

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

deputado Paulo Fiorilo.  

 

O SR. PAULO LULA FIORILO - PT - Sr. Presidente, nós temos um 

combinado que o senhor propôs que é o tempo de cada deputado.  

 

A SRA. CARLA MORANDO - PSDB - Eu estou ainda no meu tempo. 

 

O SR. PAULO LULA FIORILO - PT - Desculpa, a senhora já ultrapassou o 

tempo da senhora mesmo combinando uma pergunta e uma resposta. Eu queria 

perguntar. 

 

O SR. PRESIDENTE - WELLINGTON MOURA - PRB - A pergunta do 

deputado acontece, nós paralisamos o tempo. 

 

O SR. PAULO LULA FIORILO - PT - E aí volta. 

 

O SR. PRESIDENTE - WELLINGTON MOURA - PRB - Volta. Quando a 

deputada. 

 

O SR. PAULO LULA FIORILO - PT - Isso, então, deixa só, deputado, é que 

assim. 
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A SRA. CARLA MORANDO - PSDB - Foram dois minutos a minha pergunta. 

 

O SR. PAULO LULA FIORILO - PT - Não, a senhora não fez uma, a 

senhora, além fazer a pergunta, já falou com ele, a senhora voltou a falar, o deputado 

interferiu. É só para a gente combinar porque tem mais perguntas a serem feitas, então 

queria combinar com o presidente isso. Quem está controlando o tempo da deputada, é 

o senhor?  

 

O SR. PRESIDENTE - WELLINGTON MOURA - PRB - Este presidente. 

 

O SR. PAULO LULA FIORILO - PT - Quanto tempo ela já usou? 

 

O SR. PRESIDENTE - WELLINGTON MOURA - PRB - Sete minutos. 

 

O SR. PAULO LULA FIORILO - PT - Então está bom. Obrigado 

 

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

 

A SRA. CARLA MORANDO - PSDB - Está contando com a resposta? 

 

O SR. PRESIDENTE - WELLINGTON MOURA - PRB - Com o meu 

relógio. O relógio deste presidente que é o relógio correto, que é o de todos ao mesmo 

tempo. Por gentileza, deputada. 

 

A SRA. CARLA MORANDO - PSDB - Bom, então vou pular uma outra 

pergunta aqui. Com base nos dados fornecidos pela Unesp é flagrante o número muito 

alto de servidores ativos e inativos que recebem remuneração acima do teto 

constitucional. Dos ativos são 510 servidores recebendo acima do teto e dentre os 

inativos, 648, sendo que os inativos não teriam no caso esse valor de deslocamento e 

nenhuma remuneração a mais do que eles deveriam do teto constitucional.  

Então, o Supremo Tribunal Federal em sede de repercussão geral pelo recurso 

extraordinário 606.358, com o intuito de sanar quaisquer dúvidas em relação ao teto 

remuneratório, lançou a seguinte tese: “computam-se para efeitos de observância do teto 

remuneratório do artigo 37, inciso 11, da Constituição da República, também os valores 
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recebidos anteriormente à vigência da emenda constitucional 41 de 2003, a título de 

vantagens pessoais pelo servidor público, dispensada a restituição dos valores recebidos 

em excesso e de boa-fé até o dia 18 de novembro de 2015”, portanto, desde novembro 

de 2015 não resta qualquer obscuridade quanto a interpretação do artigo 37, inciso 11, 

da Constituição Federal, de modo que todas as verbas de natureza remuneratória, 

incluindo as vantagens pessoais, estão limitadas ao teto estabelecido pela emenda 

constitucional 45 de 2003, ainda que adquiridas em regime legal anterior, sendo 

afastado congelamento e pagamento de quantias que sobejem o limite constitucional.  

Em reunião realizada nesta Casa no último dia 11 agora de junho, o secretário 

diretor-geral do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, Sr. Sérgio Siqueira Rossi, 

afirmou que o Tribunal observa o respeito ao teto salarial em todos os níveis de 

Governo e de administração, que vem constatando esses defeitos sistematicamente nas 

contas das universidades. Em relação ao pagamento de remuneração acima do teto, o 

que o senhor tem a dizer e quais são as medidas que o senhor está tomando? 

 

O SR. SANDRO ROBERTO VALENTINI - Deputada, é praticamente a 

mesma pergunta da Professora Bebel. Nós conhecemos tudo, tanto a questão do Teori 

Zavascki, da Rosa Weber, e nós seguimos o teto constitucional, respeitando uma 

sugestão que na prestação de contas de 2007 pelo Tribunal de Contas, existe ali um 

respeito, um entendimento de que com o congelamento seria uma solução, como 

respondi. Então os salários foram congelados, no caso da Unesp, em dezembro de 2014, 

dali para a frente nós temos o redutor constitucional funcionando. Deste, existia um 

grupo que ao longo desses últimos anos, de 2014 para o momento 2018, porque 2019 

ainda está acontecendo, teve uma redução de 50%, e é justamente isto, representa 1% na 

folha.  

Como – é praticamente a mesma resposta que eu dei – como é ter essa troca sem 

cortar, sair, ter uma saída grande de funcionários e professores que ainda estão na ativa 

e vão para a folha do inativo, nós vamos continuar custeando, nós continuaremos 

bancando a folha dos inativos, e ter que contratar para repor essas pessoas. Nós até o 

momento, a assessoria jurídica nossa trabalha com esse entendimento, que está esse 

parecer e que ainda não foi julgado, e que está documentado. Existe até uma 

manifestação do próprio Ministério Público de Contas que ainda não está julgado, e nos 

apoiamos no desdobramento importante, que a da Unicamp conseguiu, e que tem uma 

posição do Tribunal de Justiça reconhecendo o congelamento 
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Então, a decisão do congelamento ela é bastante interessante, porque, como já 

comentei, no passar de quatro, cinco anos já reduziu em 50%. O número que a deputada 

tem, que deputada falou – é 625.  

 

A SRA. CARLA MORANDO - PSDB - Seiscentos e quarenta e oito. 

 

O SR. SANDRO ROBERTO VALENTINI - Porque isso depende do 

momento, porque as pessoas vão se aposentando, ou seja, 400. 

 

A SRA. CARLA MORANDO - PSDB - Não estão na ativa. 

 

O SR. SANDRO ROBERTO VALENTINI - Nós temos hoje em 2 de abril de 

2019, atualizei os dados, nós temos 625, 428 aposentados, 197 na ativa. Desses 197 na 

ativa, o grosso é docente, 188. O que vai acontecer? Esses 188, praticamente 59 

milhões, comentei que é 1%, cinco milhões no ano. Se de 59 tirar cinco milhões no ano, 

nós vamos continuar pagando na folha dos inativos 59 menos 5, teremos que colocar 

mais 25 milhões para repor esse conjunto de professores, senão nós não vamos 

conseguir manter as aulas dentro da universidade. Então é uma escolha, é uma escolha 

que vai de cinco milhões para 80 milhões 

Agora, eu respondi, se o julgamento do que está em julgamento no Tribunal de 

Contas, o próprio Tribunal de Contas já deixou isso claro, nós teremos que seguir. 

Agora, nós lutaremos aqui para preservar esse sistema estadual de Ensino Superior nos 

apegando ao que nós temos do que está posto, que é esse entendimento do Tribunal de 

Justiça e dessa colocação que, porventura, o Tribunal de Contas pode colocar nessa 

prestação de contas a partir da manifestação do Ministério Público de Contas e ter numa 

decisão. O reitor vai fazer isso, Carla, não tem problema. 

Agora nós prejudicaremos o sistema que foi construído nesse estado de São 

Paulo, é isso que eu respondi para a Bebel e estou respondendo novamente para a 

deputada Carla.  

 

A SRA. CARLA MORANDO - PSDB - Acabou meu tempo? 

 

O SR. PRESIDENTE - WELLINGTON MOURA - PRB - Acabou V. Exa. 
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O SR. PAULO LULA FIORILO - PT - Presidente, para ser correto ela ainda 

tem um minuto e dez. Se ela quiser fazer outra pergunta dá tempo. 

 

A SRA. CARLA MORANDO - PSDB - Muito obrigada. 

 

O SR. PAULO LULA FIORILO - PT - Eu estou aqui ajudando o presidente, 

vim para isso. 

 

O SR. PRESIDENTE - WELLINGTON MOURA - PRB - Nada melhor que 

bons auxiliadores. 

 

A SRA. CARLA MORANDO - PSDB - Perfeito.  

 

O SR. PAULO LULA FIORILO - PT - A hora que chegar a minha hora eu 

também vou ajudar o senhor. 

 

O SR. PRESIDENTE - WELLINGTON MOURA - PRB - Muito obrigado, 

deputado Paulo Fiorilo. 

 

A SRA. CARLA MORANDO - PSDB - O que o senhor pode falar sobre o 

repasse do ICMS cota-parte do Estado, salvo engano, o montante de 2,347% do valor 

total repassado para as universidades, que vai só para a Unesp. Sendo assim, quanto 

desse valor é despendido para pagamento de diárias e quanto é despendido para o 

custeio de pesquisa? O senhor possui esse indicador? Poderia me passar? 

 

O SR. SANDRO ROBERTO VALENTINI - O de pesquisa é o mais fácil de 

responder aqui porque eu não vou precisar do modelo, do número. A pesquisa é 

majoritariamente financiada com recursos extraorçamentários, felizmente dentro desse 

sistema nós temos a própria Fapesp, e através da Fapesp, através da Finep, através do 

CNPq que nós captamos recursos para pesquisa.  

Agora das diárias, é aquele valor que nós, que está naquele gráfico, que pode 

ficar disponível, que é hoje 6,8 milhões arredondando, hoje não, no ano de 2018. Então 

é só ver quanto que sete milhões representam dentro do orçamento, aí é o assessor de 
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orçamento ali. Se é essa a pergunta, se eu entendi a sua pergunta. Deu quantos por 

cento? 

 

A SRA. CARLA MORANDO - PSDB - Esse é o das diárias? 

 

O SR. SANDRO ROBERTO VALENTINI - Sim. Diárias pagas com esses 

três para manter uma universidade descentralizada em funcionamento, quer seja 

deslocamentos entre as unidades, deslocamentos interior-São Paulo, e deslocamento da 

equipe que mantém sua sede e não pode ser transferida para a unidade. Por quê? Porque 

as pesquisas continuam funcionando lá no interior: 0,03%. Era isso? 

 

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

deputado Douglas Garcia. 

 

O SR. DOUGLAS GARCIA - PSL - Muito obrigado, Sr. Presidente, gostaria 

de desejar um bom, uma boa tarde, já passamos do meio-dia, uma boa tarde a todos e 

agradecer ao Sr. Reitor Sandro Roberto Valentini. Primeiramente, agradecer a sua 

presença aqui na Assembleia Legislativa, em segundo lugar, agradecê-lo, pela primeira 

vez na minha vida ter a oportunidade de utilizar o pronome de tratamento Vossa 

Magnificência, então muito obrigado por isso.  

 

O SR. SANDRO ROBERTO VALENTINI - Derrubaram, o atual presidente 

derrubou. Agora é apenas Sandro, de boa.  

 

O SR. DOUGLAS GARCIA - PSL - Apenas em questão federal, aqui a gente 

está em estadual, por enquanto eu posso utilizá-lo. 

 

O SR. SANDRO ROBERTO VALENTINI - É uma coisa boa ser chamado de 

magnífico, não é?  

 

O SR. DOUGLAS GARCIA - PSL - Queria parabenizar inicialmente essa 

proximidade que a Unesp tem com a iniciativa privada para poder sanar os problemas 

da faculdade, para conseguir não depender 100% do Estado. Então é uma atitude 

louvável por parte da Unesp e fica aqui registrado meus parabéns. 
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Eu vou direto à minha pergunta. Sr. Reitor, em setembro de 2018 houve um 

escândalo acerca das bolsas de pesquisa. Ocorreu que cerca do montante de 2,4 milhões 

de – aqui o senhor acabou de dizer que as pesquisas geralmente são pagas por valores 

extraorçamentários, também gostaria que o senhor depois me dissesse exatamente o que 

é um valor extraorçamentário – 2,4 milhões de reais foram concedidos sem a devida 

transparência, ou seja, são trabalhos acadêmicos. Nós sabemos que, infelizmente, hoje 

em dia os trabalhos acadêmicos brasileiros a gente tem teses, temos pesquisas.  

Por mais que alguns trabalhos acadêmicos – trouxe até aqui o exemplo de um 

que aconteceu na Unesp: “Aspectos éticos em representação do conhecimento em 

temáticas relativas à homossexualidade masculina”. Por mais que alguns trabalhos 

acadêmicos sejam repulsivos, seja gasto dinheiro com esse tipo de besteira, eu acredito 

que é importante ser exibido, é importante que haja transparência naquilo em que são 

gastos os recursos públicos.  

E o que acontece é que nessa matéria veiculada pelo jornal “O Estado de S. 

Paulo”, esses trabalhos acadêmicos, que teriam sido produzidos nos anos de 2014, 2015, 

2016 que totalizam mais de dois milhões de reais, geraram questionamentos. Inclusive, 

pasmem os senhores, dos próprios funcionários da Universidade, da Unesp, porque o 

Sindicato dos Trabalhadores da Unesp, o Sintunesp, chegou a publicar um boletim em 

que chamava esses pagamentos de ilegais, vejam só. Aqueles que costumeiramente 

utilizam dos recursos públicos para fins não acadêmicos estavam reclamando porque 

não foi transparente a utilização desses recursos na aplicação dessas pesquisas. 

A minha pergunta é: quais são as medidas que estão sendo adotadas para a falta 

de transparência referente ao pagamento das bolsas de pesquisa? Existe algum site de 

consulta simples para que qualquer cidadão comum tenha acesso a esses dados, temas e 

valores que são concedidos para pesquisa? E, por último, qual o percentual de pesquisa 

por área? 

Muito obrigado. 

 

O SR. SANDRO ROBERTO VALENTINI - Bem, eu começo pela 

transparência. Eu já comentei que nunca eu vi um reitor disponibilizar saldo de extrato 

bancário de conta corrente, e isso nós fazemos rotineiramente. No nosso portal da 

transparência você acha rapidamente na primeira página ou você vai diretamente na 

questão da gestão, lá você vai encontrar o sublink ou na própria página se rolar até lá 

embaixo.  
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Então nós temos tranquilidade no portal da transparência. Lá você acha tudo, 

salário e tudo mais. O que eu tenho a dizer, é porque é muito interessante esse recorte 

temporal, é um recorte temporal que não tem nada a ver com a atual gestão. Digo a 

Unesp não, nesse mandato de 2017 para cá, nós não pagamos bolsas com recurso 

público de nenhuma natureza. Todas as bolsas que nós temos são obtidas nas agências 

de fomento à pesquisa.  

Esses valores que nós colocamos ali de bolsas, são bolsas vindas da Fapesp, 

CNPq e assim por diante. Essa é uma clareza que eu tenho para dizer, porque me 

preocupa muito o recorte temporal, um recorte temporal que não é o recorte temporal 

desse reitorado. Lembra que eu comentei que estive em campanha como candidato de 

oposição. Porque eu sou filho da Unesp, fiz graduação, embora eu tenha passado muito 

tempo fora da instituição, no meu processo formativo, eu sou daqui. E eu estava 

insatisfeito com muita coisa, deputado, então tem transparência, sim, não utilizamos 

recursos públicos para pagar bolsa de nenhuma natureza da forma como o deputado está 

colocando. 

 

O SR. DOUGLAS GARCIA - PSL - Eu acredito. Faltou a parte do que são 

valores recebidos de forma extraorçamentária.  

 

O SR. SANDRO ROBERTO VALENTINI - Então, ainda concluindo, esse 

material desse recorte temporal é totalmente disponibilizado, está à disposição, já foram 

disponibilizadas coisas do passado que nós assumindo, eu falei: nós temos que dar 

transparência. E foi dado transparência e foi disponibilizado. 

O extraorçamentário é justamente aquilo que não está no nosso conjunto, por 

exemplo, esses recursos da pós-graduação – eu não estou enxergando lá –, cento e 

tantos milhões na forma de bolsas – o próximo, Carlinhos, por favor – mais esses 50 

milhões de pesquisa, você viu que deu uma baixada porque está todo mundo em crise, 

isso não é veiculado pelo orçamento da universidade.  

Então sou coordenador – vou dar um exemplo – coordenador de um programa de 

pós-graduação. Se ele for de excelência, nota seis, nota sete, a Capes transfere isso por 

uma própria conta-corrente vinculada, e você tem o gasto. Então tudo isso não se 

computa no sistema, não tem como, é muito diferente, por exemplo, no sistema 

universitário americano que eu mais conheço. Lá o ingresso é feito tudo dentro da 
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instituição, e aí o coordenador daquele projeto de pesquisa dá o destino, então fica 

muito mais fácil de dizer e responder exatamente onde foi gasto e o que foi gasto. 

Então hoje nós contratamos na sua maioria docentes que têm de se dedicar 

integralmente à docência e à pesquisa, esse é o nosso contrato, seria o contrato maior. 

Esse docente vai captar seu recurso na Fapesp, vai trazer esses recursos, comprar os 

equipamentos, montar seu laboratório, captar as bolsas para os seus alunos, mas isso 

não tem nada a ver com orçamento do Estado. Por isso, principalmente a Unesp, que 

por muitos anos a Unesp não tem conseguido aportar parte do seu orçamento para 

pesquisa, que acho que é uma demanda até da Carla. Essa será fácil de responder porque 

é muito pouco, porque nós estamos sufocados com a questão salário e a manutenção, 

pagar água, luz e tudo mais. 

Agora, a outra parte. Respondi essa, não é? A outra é um pouco mais difícil, não 

eu teria que pedir para pesquisar, a porcentagem de pesquisa realizada nas três grandes 

áreas. Vamos pesquisar e encaminho com facilidade. 

 

O SR. DOUGLAS GARCIA - PSL - Eu vou fazer o seguinte. Se o senhor 

puder fazer a gentileza, como hoje eu estou substituindo a deputada Valeria Bolsonaro 

que é titular nesta CPI, ela também fez uma pergunta muito específica, então eu gostaria 

de pedir a gentileza, se possível, de o senhor conversar com sua assessoria e depois 

mandar essa informação por escrito, por e-mail, qualquer outro tipo de coisa. 

 

O SR. SANDRO ROBERTO VALENTINI - Qual é a pergunta?  

 

O SR. DOUGLAS GARCIA - PSL - Essa que eu acabei de fazer e exatamente 

quanto são, ela colocou dessa forma, acho que é muito complicado para o senhor poder 

responder agora, mas nós aguardamos retorno. Quantos são e como estão compostos os 

salários constitucionalmente considerados extrateto? E quais – eu acho que essa 

segunda pergunta dentro da primeira – quais as carreiras que estão neste rol? Eu acho 

que essa já é mais tranquila para poder ser respondida. 

 

O SR. SANDRO ROBERTO VALENTINI - É um conjunto, é claro que é só 

oficiar que nós respondemos, que é o que a Bebel colocou que dá 1%. O que faz isso? É 

o crescimento vegetativo da folha. Acho que o deputado tem conhecimento que 
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constitucionalmente a cada cinco anos você tem um quinquênio e isso dá cinco 5% do 

salário, e a cada vinte anos você tem a sexta parte, que está 20% acima. 

Então, esse crescimento vegetativo, mais pessoas que progridem na carreira 

acadêmica, na carreira acadêmica que vai do MS1 ao MS6, que é o professor titular, 

isso te dá incrementos nessa carreira, e ainda temos professores, como é o meu caso, 

que além da carreira acadêmica, eu já cheguei no MS6, eu fiz a carreira administrativa. 

Então estive vice-diretor da Faculdade Ciências Farmacêuticas de Araraquara, diretor e 

agora pulei para este. Isso teria uma gratificação de representação, que em holerite nem 

vem. Hoje o meu redutor constitucional, se não estou errado, em torno de seis mil, sete 

mil reais. 

A GR, uma gratificação de representação que eu deveria receber em holerite 

para isso, é de 6.057, mas nós temos esses dados e basta oficiar que nós encaminhamos, 

mas o debate importante, deputado, é aquele que nós fizemos quando da resposta da 

Professora Bebel. O que queremos? 

 

O SR. DOUGLAS GARCIA - PSL - Maravilha.  

 

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

deputado Caio França. Sobraram quatro minutos. O senhor me concede esse tempo? 

 

O SR. DOUGLAS GARCIA - PSL - Presidente, fique à vontade. 

 

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

deputado Caio França. 

 

O SR. CAIO FRANÇA - PSB - Bem, primeiro queria enaltecer aqui a presença 

do reitor, dizer que a gente em São Vicente tem um campus, que é um orgulho muito 

grande para todo povo do litoral ter o campus de São Vicente, estive visitando eles essa 

semana também, então reforçar a importância da Unesp assim como o senhor falou na 

exposição. 

Vou fazer três perguntas também, da mesma maneira que os demais, se for 

possível a gente fazer um bate-bola para poder ficar mais fácil as perguntas. 

Sabemos que as universidades públicas de São Paulo têm seu principal 

financiamento do ICMS, que é um tributo de consumo, são 9,57% do ICMS, sendo que 
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2,3 ficam para Unesp, que tem 50 mil alunos, que o senhor colocou, entre graduação e 

pós-graduação. Eu queria entender se o senhor defende um modelo de repactuação 

desses valores devido à quantidade de alunos e a expansão que a Unesp tem em todo o 

interior e outras cidades do estado São Paulo, diferente das demais que tem uma 

concentração maior de campus, enfim, de reitoria. Se o senhor defende, se já existe 

alguma proposta nesse sentido de fazer uma repactuação desses valores? A ideia seria 

que fosse feito algo por aluno que está na graduação e na pós-graduação. 

 

O SR. SANDRO ROBERTO VALENTINI - Ah, já respondo? 

 

O SR. CAIO FRANÇA - PSB - Vamos fazer assim, acho que fica mais fácil 

para mim e para o senhor também. 

 

O SR. SANDRO ROBERTO VALENTINI - Nunca, já respondendo, nunca foi 

discutido, mas podemos levar ao Cruesp, porque o Cruesp é que deveria discutir, que é 

o Conselho e que oficialmente contaria com mais dois secretários de Estado. Agora, eu 

vejo que, o que não pode, Caio, é – projeta o slide de custo-aluno, Carlinhos, fazendo o 

favor – é a distorção que nós estamos gerando no seio da universidade.  

Eu já comentei aqui que a correção feita na primeira cota-parte estabelecida na 

época do Mário Covas, a Unesp ficou com a menor cota-parte, sendo que ali o reitor à 

época facilitou a lado político de Orestes Quércia, porque existia uma universidade 

privada, a Universidade de Bauru, querendo ser a quarta universidade. E para evitar 

esses atritos encampou e trouxe 7.500, e nós ficamos com a menor cota-parte. Tudo isso 

se pode responder, mas quem estava na mesa de negociação que deveria ter batido o pé. 

E isso se estendeu, e hoje é novamente a expansão – que, aliás, seu pai era prefeito de 

São Vicente quando criou o campus São Vicente –, outros prefeitos, outros deputados 

participaram, Samuel Moreira era prefeito de Registro, o próprio Sidney Beraldo estava 

na Casa Civil quando criou a São João da Boa Vista e assim por diante. 

Então, houve um crescimento muito estimulado, mas que nunca foi renegociado, 

porque, por exemplo: o Alckmin colocou recursos para essa expansão, foi a criação de 

oito campus e 35? Colocou 97 milhões. Hoje 97 milhões não pagam a folha de 

pagamento dos que estão aí nos nove campus, incluindo São João da Boa Vista, e o 

custeio que vai para essas unidades. Uma coisa é você fazer um aporte financeiro agudo 
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que vai ser utilizado para construir prédios, outra coisa é você suportar o impacto no 

orçamento de forma permanente.  

Então, é uma pergunta que é difícil, eu me sinto muito constrangido até com a 

pergunta porque, sem dúvida, a Unesp está numa situação muito frágil. E eu estou 

falando com muita sinceridade, Caio, como eu sempre fui com o seu pai. Não é uma 

situação tranquila, é uma situação que se tiver, ela tem que ser discutida com muita 

maturidade, porque os desejos foram atendidos. Então se eu pego esse gráfico, que a 

gente pode disponibilizar. Isso aqui é o quê? Uma coisa muito simples, gostaríamos de 

ter esse dado muito mais perfeito, mas não temos justamente porque não temos uma 

contabilidade que apura com clareza a célula de custo. 

Isso aqui é simplesmente pegando folha de pagamento de cada unidade e custeio 

que vai para cada unidade, descontando a folha dos inativos que a gente paga, então 

aqui só tem atividade e o custeio que vai para essas unidades. Então, observa a distorção 

que nós temos, vamos pensar as oito, vamos apontar os oito, as nove criadas no século 

XXI. Vale do Ribeira, Registro, o que lá tem? São unidades que têm poucos alunos, mas 

observa que para manter o aluno lá não é o mais barato, já está no amarelo. Então você 

passa por Itapeva, você passa por Ourinhos, você passa por Rosana, você passa por 

Dracena, agora pula, vamos pegar Araraquara.  

Araraquara tem duas com bolinha amarela e com o tamanho de alunado aqui 

muito maior, que é o Instituto de Química e a Faculdade de Ciências Farmacêuticas de 

onde eu venho. Então, comparar coisas incomparáveis é muito difícil, porque a 

produção científica do Instituto de Química e da Faculdade de Farmácia, de Ciências 

Farmacêuticas, é muito expressiva em relação às nascentes. Era isso que eu estava 

tentando dizer.  

Quando um deputado, quando um prefeito, faz a solicitação, tem que ficar claro 

que construir uma estrutura mínima, que são aqueles prédios estão aqui, e colocar um, 

dois cursos tem um custo muito grande e gera uma distorção no seio da universidade 

perigosa, porque hoje o diretor do Instituto de Química de Araraquara e da Faculdade de 

Ciências Farmacêuticas de Araraquara, vamos pegar o da Medicina, vamos pegar o 

curso mais caro da Medicina, que é o da Medicina, que é onde está essa bolinha 

vermelha, ou seja: existe o quê? O incômodo. Sabe do incômodo do que nós estamos 

falando aqui, esse incômodo existe internamente de debater isso com bastante 

propriedade, procurar olhar com empatia e vestir o calçado do outro. É isso que nós 

temos hoje. 
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Agora, não somos favoráveis a fechar, jamais gostaria de fechar, ainda mais São 

Vicente, que já foi classificada como comunidade, ela não é ainda campus experimental, 

porque isso é perder um patrimônio gigantesco. E o que nós vamos fazer lá no Vale do 

Ribeira que é superpobre? O estado de São Paulo vai fechar os olhos? A Unesp foi lá, 

mas isso tem custo, Caio, isso tem custo. E é esse sistema, que acho que o Arthur 

apontou na primeira fala dele, e que Ademar de Barros já apontava na década de 1960, 

isto é custoso para o Estado. 

Agora, nós não podemos, fizemos tudo que o Estado fez, quis e agora deixar 

morrer. Essa é a posição enquanto reitor. 

 

O SR. CAIO FRANÇA - PSB - Até porque, reitor, só para reforçar, os 

servidores continuarão, até porque pode fechar o campus eventualmente se for a 

decisão, que vai ter muita repercussão, mas os servidores continuarão. Então você acaba 

reduzindo despesas mais com a organizacional física do campus. Só dando 

continuidade. 

 

O SR. SANDRO ROBERTO VALENTINI - Só complementando, nesse caso 

nós temos muitos celetistas, a extinção poderia fazer a transferência, é possível, mas nós 

não queremos. Nós não gostaríamos, só que está difícil. 

 

O SR. CAIO FRANÇA - PSB - Sim, uma das perguntas era sobre isso também, 

até reforçando a importância da manutenção, até porque o do Vale do Ribeira foi muito 

falado no início do ano que seria fechado por ser um campus experimental, o senhor já 

falou que não é o interesse, nem tem esse estudo nesse momento colocado. Então eu 

fico até um pouco tranquilo. E fazer mais duas perguntas apenas. 

O senhor falou sobre a evasão escolar, da dificuldade que tem em especial com 

relação aos alunos vindos do ensino público, o que eu considero um grande ganho, 50% 

dos atuais alunos da Unesp serem do ensino público, eu considero muito importante 

isso. Eu pergunto: existe a bolsa permanência. Essa bolsa é para todos os alunos vindos 

da escola pública ou tem alguns critérios? Qual o valor dessa bolsa? Se é possível o 

aluno, dependendo do curso, conciliar o estudo com o trabalho e, se não, qual é a outra 

possibilidade que a Unesp vem pensando para poder garantir a manutenção desse aluno 

até ao final do curso? 
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O SR. SANDRO ROBERTO VALENTINI - Excelente essa pergunta. Só 

passar pela questão da manutenção de Registro. O que aconteceu ali foi um debate, 

internamente nós temos que debater o assunto, e esse assunto saiu sem controle nosso. 

Por outro lado, foi muito bom porque eu tenho tanta tranquilidade de falar, porque eu 

tenho uma proximidade muito com o Samuel Moreira.  

O Samuel Moreira foi na Secretaria de Estado, foi falar com a Patrícia Ellen, foi 

falar comigo, recebi o Samuel Moreira, conversamos longamente. Eu falei: “Samuel, 

então venha ajudar no processo”, e falei isso com tranquilidade, enquanto estava na 

Casa Civil no governo Alckmin não foi possível, agora o deputado está deputado 

federal, retornou deputado federal, e ele tem feito o movimento nessa direção porque 

nós gostaríamos de agregar os outros também que participaram. Estou citando o Samuel 

porque é o caso de Registro, mas seu próprio pai, no caso de São Vicente e assim por 

diante.  

Essa questão da autonomia que sempre é dita, é que nem a questão do conceito 

de liberdade até onde todos nós temos a liberdade, é bem filosófico. A autonomia é a 

mesma coisa, então nós chamamos de auxílio, não é bolsa, é pago para os alunos que 

atendem ao perfil de vulnerabilidade socioeconômica proposto pelo governo federal, 

que é até um salário mínimo e meio. Então esses são os prioritários. Não basta vir, ser 

egresso da escola pública, porque tem muito egresso da escola pública, Caio, que não 

entra pela cota, ele entra pelo sistema universal.  

Então ele entra em torno de 450 reais, isso oscila porque, se naquela unidade tem 

moradia ou tem restaurante universitário, você faz uma compensação que o Mário 

Sérgio da Cope que cuida dessa questão. Mas o auxílio é em torno de 450. Essa 

sugestão é uma sugestão complexa e enviesada, eu não sei quem mais quem fez a 

pergunta, se foi o Arthur, porque eu falando enquanto reitor, enquanto professor, 

enquanto já acompanhei. Nós tivemos um passado, ter algum tipo de retorno do aluno, 

ou seja, guarda livro de volta na prateleira da biblioteca, não vejo, todo trabalho para 

mim é sagrado, e por isso que eu falei do meu pai como funileiro mecânico, que eu 

tenho muito orgulho. 

Então, todo o trabalho, só que existe todo esse questionamento, não pode ser 

configurado como um trabalho, mas levo, levarei, rebaterei essa sugestão dentro da 

própria Cope da questão de ter alguns, principalmente num momento em que as 

bibliotecárias estão reclamando que não têm mais pessoas para guardar o livro, para 

fazer o serviço dentro de uma biblioteca das universidades. Respondi tudo? 
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O SR. CAIO FRANÇA - PSB - Sim. Para concluir. 

 

O SR. SANDRO ROBERTO VALENTINI - E a evasão é baixa, felizmente a 

nossa evasão e isso que vai estar no estudo, porque essa era a grande preocupação, então 

simplesmente atendendo o Governo, os sindicatos falam no sentido de trazer o egresso 

de escola pública para mascarar como está o ensino público ou não. E eu estou torcendo 

para que esse estudo mostre com clareza que ele vai muito mais na direção se é uma 

profissão que vai empregar, vai dar emprego, se é um outro tipo de profissão que não 

vai dar essa direção. 

Por exemplo, a Unesp ela tem uma contribuição à formação de professores 

gigantesca, falei isso no Conselho Estadual de Educação, mas formal, olha o círculo. 

Qual seria o círculo perfeito? Forma o professor, o professor alimenta a rede pública do 

Estado. Não seria isso?  

 

O SR. CAIO FRANÇA - PSB - Claro. 

 

O SR. SANDRO ROBERTO VALENTINI - O que está acontecendo? Você 

forma o professor nas licenciaturas, a grande maioria vai para o setor privado, por 

razões óbvias, que é um debate que já comentei aqui, o que fizeram com os professores, 

os nossos colegas do Ensino Fundamental e Médio, e os egressos das licenciaturas do 

sistema privado injetam professores no sistema público. Olha que maluquice. E eu 

tenho tranquilidade porque conversei isso abertamente com os conselheiros do 

Conselho Estadual de Educação na semana passada ou retrasada. 

 

O SR. CAIO FRANÇA - PSB - Reitor, para concluir da minha parte, ainda 

sobre financiamento da Unesp, o senhor sabe que em 2016 a Unesp entregou o Instituto 

do Mar lá em São Vicente. Ele foi criado na época para ser referência nacional e 

internacional de estudos estratégicos relacionados à exploração do mar. Foi uma luta lá, 

diversos deputados da bancada paulista em colocar um recurso, um aporte considerável 

nesse instituto. Alguns exemplos de equipamentos que lá existem, eu não sou cientista, 

mas o senhor deve saber que são caríssimos: espectrômetros de massa, cromatógrafos, 

sequenciadores de DNA. Algumas análises que poderiam ser feitas lá que eu fui 
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pesquisar: análise de qualidade da água, análise de qualidade das praias, análise do 

petróleo; acontece que hoje o Instituto do Mar é pouquíssimo utilizado. 

Eu gostaria de saber se o Instituto do Mar não poderia ser repensado, claro que 

vai precisar muito da ajuda da reitoria, mas se existe algum estudo da reitoria para 

utilizar melhor, usar na sua plenitude o Instituto do Mar, que foi tão caro para os cofres 

públicos e que hoje está subutilizado ainda na cidade de São Vicente. 

 

O SR. SANDRO ROBERTO VALENTINI - Bom, concordo plenamente. Eu 

acho que quando – e vou fazer da forma mais tranquila para não ser crítico com o 

passado –, eu não gosto disso, quando você cria uma coisa você tem que dar a vida para 

coisa, você tem que dar sustentabilidade. O que aconteceu ali foi justamente, foi 

pensado o Instituto do Mar do ponto de vista de equipamento, o dia que equipamento 

funcionar sem seres humanos está resolvido.  

Então, foi isso que aconteceu, Caio, investiu-se, conheço muito o trabalho – 

você é filho – de seu pai no Ministério para conseguir essa verba, comprou, mas não 

previu gente, não previu aquilo que defendo muito, porque a universidade vive das 

pessoas que ensinam. Então paralisou, a crise veio como nós vimos, não tem condições, 

imagina contratar alguém para tocar o Instituto do Mar – vou usar um que não está aqui 

–, se Jaboticabal está a ponto de interromper cursos tão importantes como de 

Agronomia, Zootecnia. Então é uma decisão difícil. 

O que nós estamos pensando, Caio? Duas: houve um exercício muito 

interessante com a unidade, de convencer a unidade talvez mudar para dentro do prédio 

que foi construído, isso acho que está caminhando bem, só estamos gastando pouco 

dinheiro que nós temos para adequar, nem aquele prédio tinha sido construído por 

completo, tinha problema ainda de esgoto, tinha que fazer uma fossa, levantamento para 

bombeamento do esgoto, rede elétrica, então isso nós estamos finalizando, já tem um 

desenho de reforma do prédio, porque já existe um grupo de docentes que migraria para 

lá, a gente teria mais seres humanos naquele prédio construído. Porque nós temos o 

prédio alugado, que você deve conhecer. É uma proposta, que então esse é um aspecto 

para enquanto a crise não passar e a gente conseguir contratar mais pesquisadores para 

isso.  

A outra proposta que já está encaminhada, mas nós temos uma agenda com o 

secretário da Ciência e Tecnologia, que está sendo adiada, se a gente conseguir evitar 

esse adiamento, que é tentar dar um perfil muito parecido ao Instituto Bioenergia, que é 
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um instituto que na Unesp está em algumas unidades, mas é centralizado em Rio Claro. 

E isso envolvendo as outras duas, porque é um projeto que envolve a USP e Unicamp. 

Então isso é algo que nós gostaríamos de viabilizar, mas nós precisamos pedir 

autorização para o ministro e o secretário. Nós teríamos a sede naquele prédio 

construído, que nós estamos investindo, do Instituto do Mar, conseguiríamos deslocar 

mais equipamentos para aquele prédio e abrir mão do prédio alugado e criar mais polos. 

Nós já temos um polo, porque essa parte de microscopia que você citou, essa parte está 

no polo de São José dos Campos, inclusive dentro do Parque Tecnológico. 

Poderíamos ter mais um ou outro polo redistribuir um pouco, porque tem 

duplicação de equipamentos, e você manteria o centro do Instituto de Mar lá, e você 

poderia pegar mais pesquisadores das outras unidades porque essa ideia de ir até lá não 

vai ocorrer, você sabe disso. Deslocar, por isso que ele está pouco eficiente, deslocar, 

para eu deslocar docente eu tenho de pagar diária para ir fazer um experimento lá em 

São Vicente, então eu enxergo que esse é o modelo sustentável, e quando passar a crise, 

aí a gente contrata mais pessoas e técnicos para fortalecer o campus de São Vicente 

junto com Instituto do Mar, porque eu nunca vi o Instituto do Mar desvinculado do 

campus de São Vicente na minha cabeça. 

 

O SR. CAIO FRANÇA - PSB - Sim. O.k. Obrigado. 

 

O SR. SANDRO ROBERTO VALENTINI - De nada, Caio. 

 

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

tem ainda quatro minutos. Vossa Excelência passa o tempo para mim, se for possível?  

 

O SR. CAIO FRANÇA - PSB - Repassado o tempo, presidente.  

 

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

deputado Caio. Caso eu precise. Próxima palavra, deputado Daniel José. 

 

O SR. DANIEL JOSÉ - NOVO - Bem, em primeiro lugar gostaria de agradecer 

até o convite que foi feito para a reunião que a gente teve na Unesp alguns dias atrás, eu 

gostei muito da conversa, já mencionou várias dúvidas que eu tinha, enfim, mesmo 

assim eu tenho várias perguntas aqui para fazer, vou tentar ser breve. Também saudar os 
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professores da Unesp que estão presentes, vou tentar ser rápido porque o pessoal já deve 

estar com fome nessa altura do campeonato, e ainda tem gente para perguntar, é 

verdade, o deputado Paulo. 

E também dizer que eu fiquei muito impressionado com a qualidade da 

apresentação e a qualidade do preparo, isso mostra o nível de seriedade das discussões 

que a gente tem aqui, eu tenho uma expectativa, e falando diretamente ao professor 

Poveda, que os outros reitores, o professor Vahan, o professor Knobel também quando 

vierem aqui que sigam esse modelo, eu acho que é uma maneira muito bacana de a 

gente começar uma conversa estruturada, abordando diversos tópicos das universidades 

estaduais. 

Gostei de diversos pontos da apresentação, parabenizar também pelo ranking 

entre as dez melhores da América Latina, eu gostei muito do direcionamento na busca 

de diferentes fontes de receita, eu acho que esse é um passo muito importante, que as 

universidades estaduais se modernizem, a preocupação demonstrada não só sobre a 

sustentabilidade financeira, mas também sobre como que a expansão dos campi 

universitários acontece.  

E eu gostaria de fazer uma pergunta inicial, eu vi que foi mencionado no 

contexto histórico a inspiração no modelo da Universidade da Califórnia como um 

pontapé inicial aqui para as universidades estaduais, e sobretudo pela Unesp. Eu acho 

que essa comparação é uma comparação muito feliz porque o estado, na verdade, da 

Califórnia tem um sistema que junta excelência com abrangência de uma forma que 

gente a deveria se inspirar mesmo aqui em São Paulo.  

Então sendo um sistema tripartite, as universidades da Califórnia são aquelas 

que são voltadas para pesquisa de ponta e elas custam mais caro mesmo, mas ensinam 

um número menor de alunos, são 150 mil alunos, por volta. Aí tem um nível abaixo 

voltado mais para ensino mesmo, que é ali que formam as classes trabalhadoras e 

técnicas do Estado, então enfermeiros, contadores e por aí vai, que são as universidades 

estaduais da Califórnia que ensinam por volta de 500 mil alunos, e o nível abaixo ainda, 

que tem as universidades, que na verdade são os community colleges, que são ensinos 

técnicos que têm uma abrangência de dois milhões de alunos na Califórnia.  

E esse é um modelo que eu acho que é muito bem-sucedido e que consegue 

ensinar muito mais alunos e fazer pesquisa de ponta de maneira mais concentrada. E 

nesse contexto, eu acho que aqui no Brasil a gente tem uma síndrome de Harvard, todo 

mundo que ser Harvard, todos os departamentos querem fazer pesquisa de ponta, quer 
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ganhar prêmio Nobel e tal, e quando a gente não prioriza e aloca recursos de maneira 

eficiente a gente acaba jogando o recurso no lixo. 

E no final de contas, eu gostaria de fazer a primeira pergunta é sobre o espaço. 

Se o senhor acha que: existe um espaço para repensar a vocação dos campi, das 

unidades, dos departamentos? Sobre onde focar, ensino ou pesquisa, sobretudo voltado 

para o tempo dos professores, que é o maior custo da universidade. Não valeria a pena a 

gente ter também professores 100% voltados para dar aula? E não todos voltados para, 

com um espaço relevante da sua carga horária voltado para a pesquisa.  

A gente tem, no meu ponto de vista, eu acredito que a gente deveria repensar até 

porque a Unesp está em 2009, dentre as 1.000 universidades do mundo em quantidade 

de pesquisas. Então tem um número de pesquisas muito bom, mas quando a gente 

considera a qualidade dessas pesquisas: quanto, qual é o percentual dessas pesquisas 

que tenham um alto nível de citação? Tem até os dados mostrados em um dos slides, 

mas ela está em 831 entre as 1.000 principais universidades, isso no ranking da 

Universidade Leiden, que é uma universidade holandesa que mede a qualidade das 

pesquisas realizadas nas universidades. 

Fica muito claro que a gente pesquisa muito, mas a qualidade da pesquisa não é 

boa, pelo menos na média não é boa. Isso é um ponto que eu acho que é o fruto dessa 

síndrome de Harvard que a gente tem, e que eu acho que a gente deveria, e como a 

vocação, como o desenho da Universidade da Unesp é bem mais descentralizado, ele 

tem um nível de capilaridade muito maior, ele poderia também em diversos pontos focar 

mais no ensino do que na pesquisa. 

Eu gostaria de saber qual a opinião do senhor sobre isso. 

 

O SR. SANDRO ROBERTO VALENTINI - Muito boa. Eu vejo que, eu 

gostaria que nós saíssemos desta CPI apontando o que tem que ser corrigido, mas 

abrindo um espaço para essa discussão. Até é uma pergunta que... Foi inspirado, nós 

temos conhecimento de que na história houve uma inspiração no modelo da 

Universidade da Califórnia e ela congrega muito.  

As estaduais elas estão muito presas no modelo de universidade napoleônico, 

que é um modelo que prevaleceu aqui antes da USP, que era a formação. Nas Grandes 

Écoles você tinha a formação de profissionais, então, o sistema californiano mantém o 

modelo napoleônico, ou francês, e mantém nas de ponta um modelo humboldtiano que é 

o alemão, e pós-humboldtiano, que é quando nós temos, praticamente traz a questão do 
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MIT com a questão da inovação, que seria uma terceira fase da universidade, da história 

da universidade. E ela tem o técnico que nós temos aqui, tem uma matéria fantástica do 

Paula Souza, que a Laura Laganá está fazendo, ou seja, com índices belíssimos. 

Então junto com a sua síndrome de Harvard, eu coloco o mito do canudo. Eu 

vejo que o Estado americano ele não despreza a formação técnica, você sabe disso, você 

estudou lá. Ou seja, eu vejo aqui – isso tem que ser repensado. Todos nós com qualquer 

trabalho que nós fazemos, o trabalho é digno, então você pode ter, mas todo mundo 

agora você vê que vai; você pega dos oito milhões de brasileiros que estão no Ensino 

Superior, 75% estão no sistema privado, 25% estão no sistema público, e aqui no 

público ainda consideram as municipais, que são públicas bem entre aspas, não nas 

estaduais e federais. 

Então eu vejo que é um debate interessantíssimo, se você olhar a Unesp no 

momento em que ela foi concebida pelo Paulo Egydio Martins ela estaria no modelo 

francês formativo. A Unesp depois de 40 e tantos anos eu tenho uma mescla. Por que 

tem a mescla, que eu tentei adiantar lá? Foi bom você colocar porque eu posso me 

explicar melhor. Por que é que eu tenho uma mescla? Porque aquelas que evoluíram do 

modelo francês para o modelo humboldtiano e até para o de inovação, porque que nós já 

temos muitas das unidades fazendo inovação, mas nós criamos. E as que estão sendo 

criadas tendem a ficar muito mais com o modelo francês de formação.  

Então eu vejo que isso é um debate que pode evoluir daqui, eu comentei contigo 

do manifesto dos pioneiros de 1932 que desembocou na Universidade de São Paulo. Por 

que não criar um manifesto novo? Ou seja, selecionar intelectuais, professores, 

representantes da sociedade, políticos, com a intenção de repensar o sistema de Ensino 

Superior no estado de São Paulo, na perspectiva de não o desconstruir, porque tenho 

certeza que ninguém aqui quer ficar na contramão da história mas ir na direção positiva.  

Então, se a sua pergunta é essa. Agora, novamente aí com os rankings, eu até 

peguei aqui para me apoiar, porque nós estamos fazendo 30 anos de autonomia. Cresceu 

muito a Unesp em quantidade, a ponto de estar refletido como a segunda maior, mas ela 

ainda, e muito bem colocado pelo deputado, ela não acompanha o índice de impacto da 

forma como o deputado gostaria, que é o que ele colocou. Nós temos que separar, por 

isso que temos essa assimetria interna. 

Então, pegando em média, lá atrás, deputado, em 1989 o impacto médio da 

produção da unidade da Unesp era 0,46, vamos arredondar para 0,5. Nós estávamos 

50% abaixo da média mundial, porque a referência é 1, que é baseada assim. O ano 
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passado nós saímos desse, nós fomos para 0,92, ou seja, nós estamos agora abaixo 

apenas 8% da média mundial, nós seguimos no fundo a média. E se eu separar a 

produção, por exemplo, de algumas unidades da Unesp, eu vou a 1,3, eu fico 30% 

acima da média mundial. Então, a Unesp é assimétrica inclusive nessa questão.  

O debate tem que ocorrer com bastante maturidade porque é isso que está 

acontecendo na Unesp. No fundo, no fundo, nós trabalhamos com a média, a média da 

produção de todos que estão colocados; agora, essa colocação sua, de ter uma 

flexibilidade de regimes de trabalho, é o que a Carminha com o Gilson estão fazendo na 

reforma departamental da universidade.  

Eu fico tranquilo porque eu falei em debate, eu vou pegar o exemplo da unidade 

do meu chefe de gabinete, de novo, que é a Odontologia. Nós precisamos de ter 

professores fazendo pesquisa na área da Odontologia, desenvolvendo novos materiais 

para próteses que eu coloco na boca e não desenvolvo nenhuma lesão devido àquela 

prótese? Claro que temos, mas não podemos mesclar com outros regimes ou com outros 

profissionais. Será que o próprio dentista, se nós não contratarmos um dentista na 

carreira de servidores técnico-administrativos, ele não pode dar suporte na hora de 

orientar o aluno na fixação, na disciplina de prótese? 

Vou dar o exemplo da Medicina, o diretor da Medicina está aqui. Nós temos 

médicos que não são contratados na carreira RDDP, de professor, que estão fazendo o 

transplante, ensinando aluno a fazer transplante. Essa, que é um enviesamento muito 

grande, tem que acabar. Nós temos que buscar a melhor composição dentro do 

departamento que atenda ao ensino de qualidade e atenda à pesquisa de qualidade. O dia 

que nós conseguimos, eu desejo muita sorte que a nossa gestão consiga implantar isso, 

nós teremos tudo o que é idealizado na cabeça do deputado. 

 

O SR. DANIEL JOSÉ - NOVO - Muito bacana. Essa segunda pergunta é 

voltada para a expansão dos campi universitários. No passado o senhor disse que o 

critério era muito paroquiano, eu gostaria de saber se: existe um critério estabelecido 

hoje, regras claras e quais seriam elas? E se não valeria a pena, caso não existam, 

desenvolver essas regras. Justamente para deixar de ser um critério político. 

 

O SR. SANDRO ROBERTO VALENTINI - Não sei até se fui ofensivo na 

questão do olhar paroquiano, porque eu vim de Martinópolis, então eu nasci no meio do 

nada. Então o que eu coloquei foi justamente isto, o grande movimento foi um 
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movimento político, de levar o deputado, o prefeito levar uma unidade da Unesp. Se 

esse movimento político fosse pelo menos atrelado ao técnico, nós teríamos unidades 

implantadas em regiões onde você realmente tem o perfil. Como nós temos várias. 

Jaboticabal está bem implantada numa região? Claro. Está numa região de amendoim, 

uma região de suco de laranja, uma região que acabei de falar de goiabeira, está ótimo. 

Agora pôr o posto de Turismo na ponta do Paranapanema, onde você não tem 

hotéis, rede hoteleira para o aluno de Turismo, então houve um movimento muito mais 

político-paroquial do que técnico. E como eu comentei, eu fiz essa colocação no 

Conselho Estadual, nós temos o Saresp. O Saresp avalia as escolas do Estado, nós já 

fizemos essa proposta para três secretários de Estado: será que a gente não podia fazer 

um Saresp diferenciado e avaliar o aluno do último turno e gerar um porcentual, um 

Enem do estado de São Paulo. Daria um debate muito grande se isso está certo ou 

errado, mas o contra-argumento foi esse. Seria muito bom se lá na região tivesse os 

cursos que são interessantes para aquela região, senão não resolveria dessa forma. 

Claro, novas regras nós tentamos, mas sempre existe o atropelo político e 

paroquial. O dia que nós tivermos – e por isso é importante – delineados quais são os 

parâmetros exatos, vamos imaginar que agora não preenchemos ainda o Vale do 

Ribeira, dei exemplo para você. Foi criado o curso de Agronomia no Vale do Ribeira, e 

começou a surgir uma demanda que precisava de uma fazenda em São Arcanjo, em São 

Miguel do Arcanjo, que fica a 100 quilômetros de Registro, porque a terra – estou 

reproduzindo, eu não sou agrônomo – a terra não é boa para monoculturas, imagina a 

complicação. 

 

O SR. DANIEL JOSÉ - NOVO - Você tem que fazer curso de banana. 

 

O SR. SANDRO ROBERTO VALENTINI - Porque aí me responderam: a 

ideia desse curso seria um curso mais para a agricultura familiar. Mas você não pode 

impor isso para o jovem que quer crescer implantar soja nos outros Estados. Observa 

que a concepção, muitas vezes, você atira por um lado, o tiro sai por outro lado, mas 

concordo plenamente deveríamos ter o acoplamento de no mínimo político com perfil 

técnico daquela região, isso é levar desenvolvimento para o estado de São Paulo, e acho 

que é desejo de todo deputado e de todo o governador. 
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O SR. DANIEL JOSÉ - NOVO - Sobre a estruturação ainda dos campi 

universitários, vejo uma série de sobreposição entre as três universidades, USP, Unesp e 

Unicamp, por exemplo, USP Lorena ensinando Engenharia e ali do lado a Unesp 

ensinando também engenharia em Guaratinguetá. O senhor não acha também que existe 

uma maneira, um espaço para repensar essas atribuições? 

 

O SR. SANDRO ROBERTO VALENTINI - É novamente algo que acaba não 

tendo uma discussão. Eu tenho, vejo hoje que para os três reitores que estão postos, 

existe uma harmonia muito grande, ou seja, hoje o Cruesp se reúne todo mês, dentro da 

agenda complicada de três reitores, e nós estamos evoluindo com certeza para isso.  

Agora, o que aconteceu aí? Existe sobreposição, você deu um exemplo, o diretor 

de Guaratinguetá está aqui. Agora, Lorena, a Faenquil foi encampada pela USP no 

mesmo momento que a Unesp criou os oito campos e seus 35 campos. Talvez deveria, 

nós não estávamos aqui nessa discussão, mas talvez seria muito mais interessante a 

Unesp encampar a Faenquil porque está do lado de um polo industrial que tem um 

parque tecnológico fantástico que está se fazendo uma cidade inteligente do lado do 

parque tecnológico, para ver se um dia a gente tem um efeito da Kendall Square, que 

você comentou, ali do lado do MIT, ou do Vale do Silício. 

Essa questão técnica não prevalece, porque o político atravessa. E acabou sendo 

isso, a Unesp ficou nessa, acabou a USP, além de fazer o que antigamente foi chamado 

de USP da zona leste, encampou Lorena, e a Unicamp foi para fortalecer o campus de 

Limeira. Concordo plenamente, deveríamos ter, por isso que estou muito animado com 

essa questão de fazer um manifesto novo para repensar, ou uma reflexão profunda, 

inclusive do País como um todo, da política do País como um todo. 

 

O SR. DANIEL JOSÉ - NOVO - Sobre a estrutura física, o senhor mencionou 

que a Unesp tem cinco mil hectares de fazenda, um milhão de metros quadrados. Não 

faria sentido tentar se desfazer de áreas que não são utilizadas ou propriedades que não 

são utilizadas pela universidade? 

 

O SR. SANDRO ROBERTO VALENTINI - São, e muitas vezes eu devo, um 

dia eu presenciei um conflito, eu estava na sala do Alckmin e o governador do Mato 

Grosso do Sul ligou para ele bem na hora que eu estava lá dentro, olha como é 

coincidência, uma reclamação muito grande porque do outro lado, atravessou o rio, 
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atravessou a barragem, eu não sei se você esteve por essa região já, a grande fazenda de 

Ilha Solteira fica no Mato Grosso do Sul. E o prefeito de Selvíria ele quer, queria, ainda 

não conseguiu, pegar o filé-mignon das terras, porque ali você tem na beirada um monte 

de terra, mas é uma terra que não serve para plantar, porque veio justamente da 

construção da barragem. Ele queria pegar justamente a região onde nós temos os 

núcleos zootécnicos de produção de gado e outras pesquisas de gado. 

A Unesp vai continuar resistindo. Quer a terra para fazer o seu polo de Selvíria 

pega essa área que não dá para cultivar e não dá para fazer pasto para os animais. Então, 

agora, vender, nós temos muito dessas terras. Por exemplo, nessa fazenda; na fazenda, 

estou olhando lá para o de Botucatu para não falar besteira, nós temos três fazendas, 

mas eu já visitei essas três fazendas, porque eu participei de uma comissão para analisar 

muito essas fazendas, mesmo não sendo fazendeiro agrônomo. Mas nós temos lá um 

desnível violento numa das fazendas, eu não sei por quanto que aquela terra poderia ser 

vendida a ponto de gerar recursos, mas fica a dica aí para os vários diretores que são 

agrônomos, entendem muito mais do que eu nessa proposta de venda, porque cinco mil 

hectares, gente, são 50 milhões de metros quadrados. 

 

O SR. DANIEL JOSÉ - NOVO - Ótimo. Um outro ponto que me chamou 

muito a atenção, o estímulo a outras fontes de receita. Dentre eles, os que me chamaram 

mais a atenção, o fundo patrimonial, que parece ter um estímulo por parte na Unesp de 

desenvolver, e a abertura doações. Eu gostaria de saber um pouco mais detalhes sobre 

esses planos, não só do fundo patrimonial mas também de doações. E se tem no escopo 

a venda de naming rights e outras formas de estimulação. 

 

O SR. SANDRO ROBERTO VALENTINI - Como eu comentei na 

apresentação, o fundo patrimonial teve que ser desacelerado porque não tinha 

regulamentação, então nós estamos com a questão das doações de forma redonda, neste 

exato momento nós estamos com o desenvolvimento do logotipo e do site, e a ideia é 

que você tenha, que nós vamos fazer no nosso Aluminai a divulgação das doações, eles 

vão entrar no site que está em construção, imediatamente ali já sai o formulário de 

doação e o ingresso dessa receita.  

Pretendemos, espero que o ano que vem, conseguir organizar um jantar para 

egressos do, chamar, por exemplo, o rei da goiaba, é claro que ele vai estar na lista, a 

Ana Maria Braga, que fez Biologia no IB-USP, e outros. Para quê? Para conversar sobre 
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isso, pretendo fazer essa apresentação para esse grupo, porque para constituir o fundo 

você precisa de ter um valor mínimo, você sabe muito bem disso. Então para as doações 

já vai funcionando, mas para doações que vão sustentar um fundo patrimonial que vai 

servir para um reitor daqui 30, 40 anos, você precisa, tem um mínimo que está 

estabelecido na lei. 

Fiquei muito feliz, você deve ter acompanhado, que o Congresso derrubou os 

vetos impostos na lei do patrimonial, porque é dos impostos, é que não trazia a questão 

da isenção fiscal, porque é claro que o País está numa situação que abrir mão de receita 

ninguém quer. Mas com a derrubada, se isso prevalecer, eu tenho um espaço muito 

grande, porque aí você pode realmente tratar e evoluir para alguma coisa mais 

sustentável no fundo patrimonial. 

Então é isso que nós temos, e eu acredito que vai ser um legado, esse quase 

martírio messiânico que eu estou sofrendo de pegar o barco em águas turbulentas e 

segurar firme com as equipes, sendo apedrejados porque não tem outra coisa. Somos 

apedrejados por todo lado que você possa imaginar, mas tenho tranquilidade agora, cada 

vez mais, de que vamos entregar uma Unesp mais organizada, mais sustentável, mais 

pensando no futuro, mais reorganizada e disposta a fazer toda essa discussão de 

reorganização que você e outros colocaram, até o próprio Caio França. 

 

O SR. DANIEL JOSÉ - NOVO - Sobre naming rights? 

 

O SR. SANDRO ROBERTO VALENTINI - Desconheço, você pode até me 

explicar. 

 

O SR. DANIEL JOSÉ - NOVO - Bem, seria o estímulo de doação para dar o 

nome do doador para salas de aula, departamentos. 

 

O SR. SANDRO ROBERTO VALENTINI - Ah, sim, é que você falou em 

inglês.  

 

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

concluir, deputado. 

 

O SR. DANIEL JOSÉ - NOVO - Eu nem sei se tem tradução. 
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O SR. SANDRO ROBERTO VALENTINI - Eu nem sei como está na 

tradução isso. 

 

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

concluir. 

 

O SR. SANDRO ROBERTO VALENTINI - Temos tudo isso estabelecido 

naquela resolução, está estabelecida toda essa questão dos direitos, se é sala, se é nome 

de sala, se é uma placa, e tudo baseado, claro, na oferta, então isso está legitimado e 

aprovado. Tudo bem? 

 

O SR. DANIEL JOSÉ - NOVO - Bacana. O próximo ponto é sobre as 

despesas, que é uma preocupação constante dos reitores, a USP em 2017 lançou uma 

resolução, a 7.344, que cria uma espécie de lei de responsabilidade fiscal das 

universidades. Eu acho que é um modelo que é muito interessante, que poderia ser 

levado também para as outras estaduais. Gostaria de saber: qual é a sua perspectiva 

sobre isso, se já tem algo nessa linha na Unesp? 

 

O SR. SANDRO ROBERTO VALENTINI - Sim, nós temos. Eu venho aí, 

além de ter o gênio do bandeirante, e vejo muito a questão do reformista. Agora, isso 

não se impõe, isso tem que ser construído, isso não é fácil. Nós temos uma minuta 

prontinha, ela foi debatida, ela foi regurgitada, ela foi melhorada, o pró-reitor de 

planejamento estratégico e gestão está ali, ele tem intenções de – porque eu concordo. 

Porque é preferível você ter uma parametrização do que fazer com seus recursos, quer 

sejam, aqueles que impactam o crescimento da folha, aqueles que impactam também na 

folha mas com a contratação de novas pessoas e assim por diante. 

Então nós temos. Não está provada, e torço para que o pró-reitor consiga aprovar 

isso. Agora, a USP também teve um movimento muito interessante, que pensei até que a 

pergunta fosse nessa direção, de ter as demissões voluntárias, e nós não temos como 

fazer isso. A USP gastou, isto talvez com certeza o Vahan vai responder com mais 

propriedade, cerca de 600 milhões para demitir dois mil, três mil, estou pegando a cola 

do Inácio, mas o número de servidores da USP é bem diferente, a USP, desde a década 

de 1980, só contrata celetista; na Unesp não dá para fazer. 
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Primeiro, não temos os milhões para fazer as demissões, nós temos muito mais 

estatutários do que celetistas, mas isso também, para a Unesp isso não serve. Todo 

mundo vem com essa sugestão, inclusive a Patrícia Ellen, eu falei: “Patrícia”, já está 

convencida, “não dá para a Unesp”; pelo número de servidores que nós temos e a 

situação desses servidores. Contanto que, quem tem das três o maior número de pessoas 

na folha dos inativos é a própria Unesp, porque ela continuou por muito tempo com os 

estatutários, isso é sempre escolha. 

 

O SR. DANIEL JOSÉ - NOVO - Bacana, eu vou pular meu penúltimo ponto.  

 

O SR. PRESIDENTE - WELLINGTON MOURA - PRB - Faltam 30 

segundos. 

 

O SR. DANIEL JOSÉ - NOVO – Não, faltam quatro, três minutos e quarenta 

segundos. 

 

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

contando. 

 

O SR. DANIEL JOSÉ - NOVO - Desculpa, eu estou medindo aqui cada vez 

que eu falo. 

 

O SR. PRESIDENTE - WELLINGTON MOURA - PRB - Fique à vontade, 

quem é o presidente sou eu. 

 

O SR. DANIEL JOSÉ - NOVO - Tudo bem. Então eu vou fazer minha última 

pergunta, pulando a minha penúltima, que era relacionada à governança. Eu acho muito 

interessante a sua aritmética da Presidência desta Comissão, inclusive, mas partindo 

para o meu último ponto. Esses sete aspectos que mencionei relacionados à Unesp, a 

vocação dos campi, a estruturação junto à USP, à Unicamp, a estrutura física, as regras 

para a expansão, o estímulo de outras fontes de receita, a lei de responsabilidade fiscal 

para as universidades ou algo análogo, e regras de governança.  

Eu acho que poderiam ser utilizadas, e a melhoria de cada um desses pontos com 

uma contrapartida ao ponto dos inativos. Então, eu gostaria de saber qual seria a opinião 
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do senhor sobre a criação de algum tipo de programa ou de incentivo para que 

cumprindo ou melhorando este e outros aspectos da gestão das universidades, ao longo 

do tempo a conta de inativos pudesse ser passada a SPPREV, de maneira ordenada, isso 

não só para a Unesp. 

 

O SR. SANDRO ROBERTO VALENTINI - Deixando o orçamento com a 

gente.  

 

O SR. DANIEL JOSÉ - NOVO - Sim.  

 

O SR. SANDRO ROBERTO VALENTINI - Que é o sonho. Muito disso nós 

já fazemos, quando eu comentei isso, provavelmente você vai fazer a pergunta para os 

outros dois, e nunca a USP, a Unesp e a Unicamp hoje, por exemplo, o programa de 

bioenergia, programa de pós-graduação em bioenergia, é um programa de pós-

graduação das três. Nós já discutimos a possibilidade dos créditos: por que não, os 

créditos de graduação, o aluno poder fazer nas outras duas?  

É uma pauta interessante, é uma pauta que podemos levar ao Cruesp, sim, e 

buscar a maior integração, que é a sua sugestão, buscar uma maior integração, evitar 

redundância no sistema, repensar muito o custo de uma implantação, se vale a pena 

numa região que não tem um perfil. Totalmente favorável e ainda mais com esse 

sinalizador de que isso possa vir ser um ponto de negociação com o Governo do Estado 

de São Paulo, seria fantástico, Daniel. 

 

O SR. DANIEL JOSÉ - NOVO - Mais uma vez gostaria de agradecer pela sua 

presença, reitor, de toda sua equipe, dizer que eu acho que é esse tipo de discussão que a 

gente tem que levar para a frente nesta CPI e não uma caça às bruxas, tentar encontrar 

um ponto ou outro de regularidade porque o tamanho, a dimensão dessas três 

universidades estaduais é tão grande, e o que mais a gente precisa no estado de São 

Paulo é melhorar a gestão, tentar reorganizar a rede das universidades e tentar fazer com 

que ela consiga fazer pesquisas de mais qualidade e ensinar mais jovens paulistas. 

Então mais uma vez muito obrigado. E obrigado pelos dez minutos, Sr. 

Presidente. 
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O SR. PRESIDENTE - WELLINGTON MOURA - PRB - Dez e cinquenta e 

três, para ser mais exato. 

 

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

 

O SR. SANDRO ROBERTO VALENTINI - Wellington é rigoroso. O senhor 

é bravo, Wellington? 

 

O SR. PRESIDENTE - WELLINGTON MOURA - PRB - Não sou bravo, 

não. Sou calmo, o senhor não me viu bravo ainda não. 

 

O SR. PAULO LULA FIORILO - PT - É melhor o senhor nem ver. Pela 

ordem, Sr. Presidente. 

 

O SR. PRESIDENTE - WELLINGTON MOURA - PRB - Deputado, agora é 

minha, se o senhor me permite, por gentileza, na lista eu sou o próximo. 

 

O SR. PAULO LULA FIORILO - PT - Sr. Presidente, o senhor sempre disse 

que o presidente é o último, agora o senhor mudou a lógica. 

 

O SR. PRESIDENTE - WELLINGTON MOURA - PRB - Eu não disse isso. 

 

O SR. PAULO LULA FIORILO - PT - O senhor falou outro dia, é que eu 

presto muita atenção no que o senhor fala, que eu não esqueço. 

 

O SR. PRESIDENTE - WELLINGTON MOURA - PRB - Ainda bem que eu 

não sou rei, então eu posso voltar atrás. Desde o momento que eu não fuja do 

Regimento, eu posso. 

 

O SR. PAULO LULA FIORILO - PT - É que assim, o senhor inscreveu os 

deputados e o senhor ficou por último, o senhor disse que se inscreveu naquela lista. Eu 

queria só fazer um diálogo com o senhor. 
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O SR. PRESIDENTE - WELLINGTON MOURA - PRB - A última vez eu 

não fiquei por último. 

 

O SR. PAULO LULA FIORILO - PT - O senhor não vai perder tempo. Eu 

tinha uma pergunta para o reitor e eu preciso me retirar. Aí o senhor faz uso dos meus 

cinco minutos. Podemos fazer esse acordo? É uma pergunta e o senhor usa os cinco. 

 

O SR. PRESIDENTE - WELLINGTON MOURA - PRB - Esse acordo, se eu 

fizer com o senhor, eu vou ter que fazer, acabar tendo que fazer para todos e todas. 

 

O SR. PAULO LULA FIORILO - PT - Só tem mais um. 

 

O SR. PRESIDENTE - WELLINGTON MOURA - PRB - Em todas as outras 

vezes. 

 

O SR. PAULO LULA FIORILO - PT - Sr. Presidente, de fato eu fiquei na 

lista aqui de espera, o senhor vai me impedir de fazer uma pergunta que o senhor vai 

perguntar. 

 

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

gentileza. 

 

O SR. PAULO LULA FIORILO - PT - Obrigado, eu sabia que o senhor era 

uma pessoa sensível. 

Reitor, primeiro queria, vou gastar 30 segundos. Olha lá, eu já perdi meus 30. Os 

caras vão fazer salamaleque. É, reitor, eu queria dizer ao senhor que eu sou de 

Araraquara e ao longo da minha vida sempre tive a Unesp de Araraquara como uma 

referência acadêmica, em que pese eu não ter estudado lá. Eu tive a oportunidade de 

olhar a proposta que o senhor apresentou na disputa para a reitoria de 2017 a 2021, eu 

tenho uma pergunta. No que diz respeito à questão financeira, em que o senhor 

apresenta que o País vivia uma crise, vive ainda. O que o senhor conseguiu implementar 

e o que o senhor não conseguiu? De forma muito objetiva nos meus 30 segundos. 
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O SR. SANDRO ROBERTO VALENTINI - O que consegui, porque eu tenho 

que já fazer no preâmbulo, a mudança da cultura de uma organização não é um processo 

simples, deputado, e eu fui orientado nisso num curso, eu fiz um curso de mudança de 

cultura organizacional. Você sabe muito bem que a Kodak entrou em falência mesmo 

sendo dona do primeiro processo digital de fotografia.  

A instituição com uma história como essa, com culturas distintas, identidade 

fragmentada, que foi o alinhavo do Paulo Egydio Martins, dificulta muito, mas eu tenho 

garantia que na questão da reforma acadêmica está evoluindo muito, começando pelo 

departamental, que cada vez mais os diretores, chefes de departamento estão evoluindo, 

nós temos uma reforma administrativa também na praça quebrando resistências, 

deputado. Justamente, hoje a Unesp tem 37 centros administrativos, ela tem 37 seções 

de RH. Há necessidade disso?  

Então nós temos uma proposta que está avançando, que é implantar centros de 

serviços compartilhados no seio da universidade, reduzindo, a proposta é reduzir de 37 

para 12 centros de serviços compartilhados. Talvez não consigamos 12, mas nós já 

temos aí um estado bem avançado em Botucatu. Tem quatro unidades em Botucatu. 

Para que ter quatro ou cinco RHs porque ele tem administração geral? Então esse 

aspecto vai ficar, espero que o próximo ou a próxima não desconstrua a reforma do 

departamento.  

Todo esse movimento de diversificar receitas vai ser um legado muito 

importante – o que mais aí... 

 

O SR. PAULO LULA FIORILO - PT - Eu podia ajudar o senhor? 

 

O SR. SANDRO ROBERTO VALENTINI - Pode. 

 

O SR. PAULO LULA FIORILO - PT - É que meu tempo é curto. O senhor 

disse assim: investir na retomada da unidade do Cruesp. 

 

O SR. SANDRO ROBERTO VALENTINI - Ótimo. 

 

O SR. PAULO LULA FIORILO - PT - Repactuar as bases de financiamento 

sustentável das universidades estaduais paulistas no contexto da autonomia 

universitária; desenvolver mecanismos facilitadores para aumentar a captação de 
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recursos suplementares. Eu podia ler todas as outras 15 propostas, mas o que eu 

insistiria aqui é saber o que de 2017 para cá já foi implementado. 

O senhor falou do fundo patrimonial, eu sei da dificuldade e sei que o tempo 

para quem está numa gestão às vezes é insuficiente, cinco. O senhor está desde 1987 na 

Unesp. Estou certo ou estou errado? 

 

O SR. SANDRO ROBERTO VALENTINI - Certo. Contratado em 1987. 

 

O SR. PAULO LULA FIORILO - PT - O senhor foi contratado, portanto o 

senhor conhece muito mais do que qualquer um dos deputados a estrutura da Unesp. E o 

senhor fez propostas que na minha opinião são propostas interessantes, importantes, 

factíveis até. O que eu queria era saber, de 2017 para cá, o que já andou. Só isso, porque 

isso ajudaria inclusive a dizer: olha, as propostas que eu apresentei em 2017 eram 

propostas boas, eu ganhei a reitoria, mas ainda foram impossíveis de serem executadas. 

Era essa a discussão que a gente podia ter inclusive para ajudar.  

Eu, diferentemente do deputado Wellington – eu vou encerrar –, eu acho que a 

Assembleia tem, sim, o papel. Aliás, o senhor escreve isso, de dialogar com o 

Executivo, com o Legislativo para buscar saída. Eu acho que talvez esteja faltando um 

pouco isso, independentemente da posição do deputado Wellington. 

 

O SR. SANDRO ROBERTO VALENTINI - Excelente, deputado. Acredito 

que isso vai estar pronto ano que vem, que é o balanço, mas já estamos em época de 

balanço, no segundo semestre nós queremos escrever um livro colocando tudo isso. E o 

balanço e com certeza o nosso vínculo é com a Comissão de Ciência Tecnologia, já fui 

chamado, vou me preparar mais para responder essa pergunta na Ciência e Tecnologia.  

Mas o que eu queria dizer é o seguinte: alguns falam quem fui a pessoa certa 

para pegar essa missão, outros dizem que eu estaria muito melhor de reitor no período 

de 2003 a 2013, que é onde tinha dinheiro, onde eu poderia realmente utilizar muito 

mais a minha criatividade para jogar a Unesp num patamar muito maior, mas caiu essa 

minha missão. Muito do que nós fizemos foi segurar o timão dentro de uma crise – não 

o timão time de futebol, mas o leme do navio – antes que.  

 

O SR. PAULO LULA FIORILO - PT - Tem palmeirenses e os corintianos.  
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O SR. SANDRO ROBERTO VALENTINI - E eu vejo que talvez fosse isso, 

eu tinha estrutura, resiliência para suportar tudo que eu tenho suportado e entregar para 

o próximo, e espero que seja uma pessoa que consiga pegar as bases e prospectar mais. 

Mas para a Comissão de Ciência e Tecnologia que eu vou apresentar, acho que 4 de 

setembro. 

 

O SR. PAULO LULA FIORILO - PT - Se o senhor me convidar vou lá para 

poder. 

 

O SR. SANDRO ROBERTO VALENTINI - Vamos, sim, vou responder 

melhor qual o porcentual de tudo isso que está no plano de expansão. 

 

O SR. PAULO LULA FIORILO - PT - Eu queria agradecer a sua presença, 

dos professores, dizer que eu tenho todo interesse de conhecer a Unesp, que eu não 

conheço. Eu estive em Bauru, tive a oportunidade de conhecer o estúdio que eles 

montaram lá, e em Araraquara que eu conheço lá. Obrigado, Sr. Presidente, desculpa ter 

ultrapassado meus 30 segundos. 

 

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

deputado Paulo.  

 

O SR. SANDRO ROBERTO VALENTINI - Obrigado, deputado. 

 

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

questões. Durante – abraço, deputado. Eu gostaria de saber, o senhor pode ser bem 

rápido, acho que as perguntas são rápidas. Durante os últimos oito anos a universidade 

concedeu aumento salarial para os funcionários? Se houve, em qual ano ocorreu e se foi 

acima da inflação? 

 

O SR. SANDRO ROBERTO VALENTINI - Oito anos, estamos falando de 

2019. 

 

O SR. PRESIDENTE - WELLINGTON MOURA - PRB - É o tempo que 

CPI está, desde 2011. 
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O SR. SANDRO ROBERTO VALENTINI - Desde 2011 para cá. Espero que 

a resposta venha. Você sabe que a discussão do dissídio é uma discussão do Cruesp, 

especificamente – Rogério, eu vou precisar dos dados –, nós temos uma discussão com 

a questão do tratamento isonômico entre as três. Você sabe muito bem, deputado, que 

eu herdei isso, é uma reclamação justa das lideranças sindicais os 3% de 2016. No 

último ano da gestão passada a Unesp não conseguiu concretizar os 3%; em 2017, 

enquanto ele está calculando ali eu vou passar, 2017 nenhuma das três, nós não tivemos 

dissídio.  

No ano posterior, foi 2017, foi 2018, foi 1,5, as três; eu estava muito animado, e 

foi por isso que me aventurei no e-mail porque o Executivo tinha mostrado ajudar, e no 

fim não se concretizou até no final, e foi por isso que eu não consegui. Tem um 

problema com 13º, e este ano que foi decidido 2,2, e a Unesp também não dará 2,2. 

A Unesp não tem respeitado – no período de 2011 para cá, a gente pode mandar 

essa tabela. 

 

O SR. PRESIDENTE - WELLINGTON MOURA - PRB - Tudo bem. 

 

O SR. SANDRO ROBERTO VALENTINI - O que eu tenho para colocar é a 

Unesp tem desrespeitado essa questão do tratamento isonômico, temos conversado e 

discutido e sem dúvida, deputado, o que eu herdei, que foi a falta de um 13º, a 

prioridade da Unesp esse ano é, como já fez, pagar o 13º do ano passado devido para os 

estatutários, isso foi possível porque o Governo antecipou parte do duodécimo de 

dezembro, nós pagamos próprio, com o dinheiro nosso.  

 

O SR. PRESIDENTE - WELLINGTON MOURA - PRB - Dinheiro próprio. 

 

O SR. SANDRO ROBERTO VALENTINI - Sim. E uma possibilidade agora 

que está se descortinando e está em estágio bem avançado, que é o entendimento da 

Secretaria da Saúde de ressarcir pelo menos os ativos nesse momento de grande crise, e 

que com isso nós honraremos os dois 13º
s
 e ficaremos livres da herança. E, claro, fica o 

compromisso de que consigamos atender os 2,2%, mas nós mandamos a tabela. 
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O SR. PRESIDENTE - WELLINGTON MOURA - PRB - Quem já está no 

salário no teto não vai ultrapassar com o aumento. 

 

O SR. SANDRO ROBERTO VALENTINI - Com certeza, não. 

 

O SR. PRESIDENTE - WELLINGTON MOURA - PRB - Com o aumento. 

Perfeito. 

 

O SR. SANDRO ROBERTO VALENTINI - Basicamente de 2011 a 2014 

existia um outro entendimento do teto, que com Teori Zavascki foi, e com o Tribunal de 

Contas veio a ideia do congelamento, mas, por exemplo, no caso específico do reitor, 

desde 2011, mesmo que tenha procedido reajuste, nunca tive reajuste em holerite. 

 

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

a matéria do “Estadão” de 14 de setembro de 2018, repasso para V. Exa. acompanhar, a 

fundação Fundunesp é mantida com recursos públicos da Unesp, repassados pelo ICMS, 

foi ela a responsável pelo pagamento da quantia de 2,4 milhões a servidores para 

realização de pesquisas que não foram realizadas. Todas as pesquisas realizadas são 

obrigatórias de serem publicadas? 

 

O SR. SANDRO ROBERTO VALENTINI - Sim, o senhor já terminou a 

pergunta?  

 

O SR. PRESIDENTE - WELLINGTON MOURA - PRB - Desculpa. Há a 

necessidade de se publicar em órgão oficial específico, além do portal de transparência? 

E qual o teor das pesquisas que foram mencionadas nessa matéria? 

 

O SR. SANDRO ROBERTO VALENTINI - Esse é o recorte temporal, que a 

meu ver é enviesado, mas nós respondemos tudo, deputado. Foi entregue, porque não é 

um período do atual mandato, isso que eu falei, a verdade é que nós não utilizamos 

recursos públicos para pagar bolsas. Então todo esse material é um conjunto muito 

grande que está à disposição, porque isso se tornou público com a assinatura de um 

termo de compromisso por causa da confidencialidade das pesquisas.  
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Isso gerou talvez uma certa insatisfação porque você tem uma grande quantidade 

de pesquisas, inclusive pesquisas que já foram publicadas. 

 

O SR. PRESIDENTE - WELLINGTON MOURA - PRB - Fiz uma vasta 

pesquisa e não encontrei, infelizmente, essas pesquisas da matéria mencionada.  

 

O SR. SANDRO ROBERTO VALENTINI - Mas nós podemos. 

 

O SR. PRESIDENTE - WELLINGTON MOURA - PRB - Na transparência 

de vocês não está. 

 

O SR. SANDRO ROBERTO VALENTINI - No portal da transparência talvez 

eu preciso checar, mas quem solicitou isso no nosso portal, no nosso SIC, foi 

disponibilizado o acesso e está à disposição do deputado, nós podemos encaminhar. 

 

O SR. PRESIDENTE - WELLINGTON MOURA - PRB - Só uma pergunta, 

por gentileza. As pessoas têm que solicitar? Ou já não teria que estar.  

 

O SR. SANDRO ROBERTO VALENTINI - É que no fundo, no fundo, 

novamente, eu nem sei todos os itens das pesquisas, porque nós estamos trabalhando, o 

reitor não consegue saber de todas as pesquisas realizadas, mas nós podemos pegar 

pesquisa por pesquisa do passado e mostrar os artigos que aquilo foi publicado. Agora, 

preste atenção, se tem alguma pesquisa. 

 

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

oficial para ser publicado? No site de vocês da Unesp ou no “Diário Oficial”. 

 

O SR. SANDRO ROBERTO VALENTINI - Não, em nenhum desses locais, a 

pesquisa é assim, você faz a pesquisa, quanto maior risco talvez nem saia resultado 

publicado, e você manda para os artigos. Esses artigos científicos que depois o Daniel 

colocou que a Unesp tem, é a segunda em número de artigos científicos, mas que ainda 

não está no ideal de impacto. Então é aí que nós publicamos, a academia, nós 

publicamos os resultados de nossas pesquisas em periódicos ou journals, em revistas 

científicas, ou capítulo de livro em livro, principalmente no caso respeitando as diversas 
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áreas; ciências humanas faz muito mais pela questão de livros; uma ciência dura como a 

minha vai muito mais para artigo. 

Então nós temos isso, essa pesquisa você não publica em “Diário Oficial”, você 

não tem relatórios, o que nós temos é isso, publicou hoje a Unesp, nesse caso a Unesp 

está entre as top ten na América Latina, é o resultado dessas pesquisas que foram 

publicadas, mas não em “Diário Oficial”. Tudo bem? 

 

O SR. PRESIDENTE - WELLINGTON MOURA - PRB - E como quê?  

 

O SR. SANDRO ROBERTO VALENTINI - Novamente vou reafirmar, a 

atual gestão não tem nenhuma verba pública destinada à pesquisa. Isso tem que ficar 

muito claro.  

 

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

o procurador também está me ajudando em relação – o senhor pudesse enviar o link 

onde está publicado, depois passasse para a CPI, por gentileza. 

 

O SR. SANDRO ROBERTO VALENTINI - Sim, eu estou entendendo aqui o 

seguinte, você tem que se debruçar naquelas pesquisas e pode mandar até o artigo, essa 

pesquisa foi publicada em tal periódico de tal área, e nós fazemos uma compilação das 

pesquisas e entregamos tranquilamente. 

 

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

uma coisa aqui. Segundo o próprio site da Unesp, foi aprovado o orçamento de 2,86 

bilhões para 2019, o qual ficou previsto aumento de 17,7% dos auxílios destinados para 

alunos. Esse aumento não é temerário, não é arriscado, tendo em vista que a 

universidade vem atrasando pagamentos de salários? Será que este aumento não irá 

comprometer o pagamento do 13º dos funcionário deste ano? Até mesmo o governador 

João Dória antecipou um valor de 130 milhões – recentemente saiu uma matéria sobre 

isso – para pagar todos esses 13º
s
 do ano passado, do ano anterior. Então diante disso eu 

faço essa pergunta. 

 

O SR. SANDRO ROBERTO VALENTINI - Deputado, são escolhas que nós 

temos que fazer sempre, principalmente naquela situação onde “Não tem pão e todo 
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mundo briga e não tem razão”. Eu mostrei aqui muito, quanto que a universidade – para 

fazer o desejo do Estado de incorporar 50% de alunos com alta vulnerabilidade 

socioeconômica, nós precisamos aumentar os gastos com permanência para segurar esse 

aluno, para dar condições esse aluno, que sai muitas vezes aqui de São Paulo e vai 

estudar lá em Rosana. 

Então é isso que eu estou tentando mostrar, se o Estado, deputado, se o Estado 

tivesse mantido um fundo garantidor para as políticas de permanência estudantil talvez 

não precisaríamos ter aumentado dentro do orçamento. Agora a prioridade, eu já falei 

isso aqui, não existe universidade, não existe instituição de ensino sem aluno. Então nós 

trouxemos 50% de jovens com alta vulnerabilidade socioeconômica; deixá-lo 

desprovido do mínimo nós consideramos injusto. E é por isso que cresceu, isso foi uma 

escolha importante.  

Agora, sempre que eu discuto, e já discuti isso com o Geraldo Alckmin, com o 

Márcio França e ainda não me encontrei com o Dória, mas já conversei com o vice-

governador, eu tenho colocado sempre isso. Por exemplo, uma ideia que se perdeu 

muito e até o deputado – esqueci –, Gambale, Rodrigo Gambale – antes que eu fale o 

nome errado dele – ele se disponibilizou, ele vai comigo semana que vem pela terceira 

vez na Secretaria de Desenvolvimento Social para pensarmos o Bom Prato estudantil, 

que foi idealizado, não o Bom Prato que nós já temos, mas o Bom Prato estudantil.  

A nossa missão não é fazer comida, nós temos os restaurantes, mas a nossa 

comida sai cara, ela sai a um custo, por exemplo, se não estou falhando a memória, de 

13 reais. Hoje o Bom prato consegue colocar uma comida com cinco reais, de 

qualidade. Então já estive duas vezes com ela vou agora, mais esse deputado, tentar 

buscar uma solução, porque se a gente consegue fazer isso, deputado, você concorda – 

eu não estou com os números na cabeça, mas está naquela tabela – com certeza o tanto 

que nós gastamos com restaurante universitário vai diminuir muito. E eu vou conseguir, 

porque aí eu vou ter um grupo especializado na oferta de refeições e aí nós diminuímos 

o quanto estamos colocando em alimentação, em restaurante universitário. 

 

O SR. PRESIDENTE - WELLINGTON MOURA - PRB - Vinte e um vírgula 

dois milhões. 

 

O SR. SANDRO ROBERTO VALENTINI - Que está lá na tabela. 
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O SR. PRESIDENTE - WELLINGTON MOURA - PRB - Na tabela. 

 

O SR. SANDRO ROBERTO VALENTINI - Isso seria uma ação que eu falei 

com o Geraldo Alckmin, com o Márcio França, e tenho colocado isso e eu vejo 

disposição de deputados, e se o deputado quiser colaborar com a gente de fazer esse 

convencimento, senão nós vamos continuar gastando muito para fazer uma comida, 

porque a universidade, o papel dela é ensinar, não fazer alimentação, mas nós 

precisamos atender esses jovens com vulnerabilidade socioeconômica, porque senão nós 

vamos aumentar os índices de evasão, os nossos índices de evasão são baixos, estão 

abaixo de dez. Tudo bem? 

 

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

o próprio site da – opa, essa acabei de fazer.  

A Unesp firmou convênio com a Fundunesp em 2012 com o objetivo de realizar 

pesquisas científicas, onde foi referido contrato que extinguiu em 2017, onde não existe 

previsão de renovação automática. Por que os repasses continuam sendo realizados e 

quais os valores repassados neste período? 

 

O SR. SANDRO ROBERTO VALENTINI - O repasse continua. Nós temos 

um repasse anual de 21,5 milhões para desenhar projetos ou para possibilitar projetos 

estratégicos para a universidade. Alguém comentou aqui a própria questão da TV 

Unesp. A TV Unesp, que agora está tomando uma proporção cada vez maior no estado 

de São Paulo, nós não teríamos nem condições, nem vagas na nossa estrutura de cargos 

e salários, então esse foi um caminho adotado, deputado. 

 

O SR. PRESIDENTE - WELLINGTON MOURA - PRB - Qual o valor? 

 

O SR. SANDRO ROBERTO VALENTINI - Do repasse são 21,5 milhões, o 

repasse para projetos que não apenas a TV Unesp. 

 

O SR. PRESIDENTE - WELLINGTON MOURA - PRB - Onde está escrito 

o valor desse repasse? No contrato não está, o contrato está sem repasse. Sem o valor do 

número, não tem número nenhum o contrato. E o próprio contrato, aproveitando. 
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O SR. SANDRO ROBERTO VALENTINI - Ele está no – a cola aqui – 

orçamento da universidade. 

 

O SR. PRESIDENTE - WELLINGTON MOURA - PRB - Mas ele não teria 

que estar junto com o convênio? Firmado no convênio? Tanto que o presente convênio 

vigora há cinco anos, o próprio contrato de vocês é que preside. 

 

O SR. SANDRO ROBERTO VALENTINI - Ele é renovável a cada cinco 

anos. 

 

O SR. PRESIDENTE - WELLINGTON MOURA - PRB - Mas não fala isso 

aqui, no contrato. 

 

O SR. SANDRO ROBERTO VALENTINI - Eu acompanhei a renovação. 

 

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

contrato vigorará no prazo de cinco anos, podendo ser denunciado pelas partes 

convenientes a qualquer momento com notificação prévia de no mínimo 180 dias. 

 

O SR. SANDRO ROBERTO VALENTINI - Todo convênio tem duração de 

até cinco anos com a possibilidade de renovação, acabei de ter aqui a cola. 

 

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

possibilidade de renovação. E quanto tempo foi renovado a mais esse contrato? 

 

O SR. SANDRO ROBERTO VALENTINI - Desse convênio. 

 

O SR. PRESIDENTE - WELLINGTON MOURA - PRB - Desculpa, nesse 

convênio. 

 

O SR. SANDRO ROBERTO VALENTINI - A última renovação, que é essa 

que provavelmente você está acompanhando, é uma renovação de quatro anos. 
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O SR. PRESIDENTE - WELLINGTON MOURA - PRB - Mais quatro anos, 

então a partir de 2017 mais quatro anos, então 2018, 2019, 2020 e 2021. É o prazo 

previsto para se terminar? 

 

O SR. SANDRO ROBERTO VALENTINI - Ou ser renovado.  

 

O SR. PRESIDENTE - WELLINGTON MOURA - PRB - Ou ser renovado. 

 

O SR. SANDRO ROBERTO VALENTINI - Porque – o assessor jurídico está 

aqui passando as colas, ou seja, é uma das nossas fundações, é uma fundação que tem 

no seu estatuto trabalhar muito em cooperação na direção de fazer propostas do 

movimento inclusive estratégico da universidade. Nós tivemos, no período anterior, eu 

recebi a universidade com um conjunto de servidores contratados e nós temos em 

renovação nós temos trabalhado justamente. Aquele projeto se extinguiu, então aqueles 

servidores têm que ser demitidos, e a universidade ela está fazendo o exercício, se 

aquilo é de uma estratégia pontual, e se aquilo é algo permanente ela tem que abrir e 

absorver dentro do seu quadro.  

Por isso que dei o exemplo da Televisão Unesp, reitores do passado 

conquistaram esse projeto, que é muito importante, só que nós não temos como 

contratar essas funções, nós temos o nosso quadro funcional. 

 

O SR. PRESIDENTE - WELLINGTON MOURA - PRB - Quem contrata? 

 

O SR. SANDRO ROBERTO VALENTINI - A própria Fundunesp, e o 

recurso, o repasse que nós fazemos é justamente para, entre outras coisas, cobrir essas 

contratações, mas isso é temporário, isso tem, eu concordo com deputado, que os 

projetos eles têm que ser reciclados. Agora, a Fundunesp, ou qualquer outra fundação de 

apoio, ela vai continuar renovando seu convênio com a instituição. Não estarei, eu estou 

trabalhando aqui com 2014, mas eu duvido que o próximo reitor irá extinguir essa 

Fundação. 

 

O SR. PRESIDENTE - WELLINGTON MOURA - PRB - Eu estou com o 

contrato aqui, eu gostaria que o procurador pudesse me auxiliar mostrando onde é que 
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está prazo da extensão do contrato, por gentileza. Onde que fala que pode se estender e 

de forma. 

 

O SR. SANDRO ROBERTO VALENTINI - Não, é renovar.  

 

O SR. PRESIDENTE - WELLINGTON MOURA - PRB - E pode se 

continuar renovando, por gentileza. Bom falar no microfone para deixar registrado, por 

favor. O senhor pode, por gentileza. 

 

O SR. EDSON CÉSAR DOS SANTOS CABRAL - Boa tarde a todos, não só 

esclarecendo o nobre deputado no sentido. 

 

O SR. PRESIDENTE - WELLINGTON MOURA - PRB - O nome do 

senhor? 

 

O SR. EDSON CÉSAR DOS SANTOS CABRAL - Edson Cabral. 

 

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

assessor chefe da Procuradoria Jurídica. Obrigado. 

 

O SR. EDSON CÉSAR DOS SANTOS CABRAL - Obrigado, então 

esclarecendo, a Fundunesp é a Fundação de Apoio da Universidade, ela tem no estatuto 

dela como missão institucional apoiar as atividades da universidade. O que isso 

significa? Até como missão dela, ela sempre vai trabalhar de forma conjunta com a 

instituição, apoiando projetos de pesquisa ou pesquisas que tenham que ser 

desenvolvidas na universidade, onde ela vai atuar como interveniente, ou seja, 

facilitando o desenvolvimento daquele trabalho.  

A própria legislação estabelece e aí há um entendimento da lei 866/93, que os 

prazos de convênios são por cinco anos, e é com base nisso e o próprio estatuto da 

instituição que nós fazemos essa parceria. Basicamente, deputado, é isso. Agora, 

qualquer esclarecimento maior a gente está à disposição. 

 

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

Unesp possui 19 fundações. 
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O SR. SANDRO ROBERTO VALENTINI - Dezessete fundações. 

 

O SR. PRESIDENTE - WELLINGTON MOURA - PRB - A Fundação do 

Vestibular, a Vunesp, Fundação Editora da Unesp, Edunesp, Fundação do 

Desenvolvimento da Unesp, Fundunesp, a Fundação do Instituto de Biociências, a 

Fundibio, a Fuvet, Famesp, Fepaf, Fundação Lucentis. 

 

O SR. SANDRO ROBERTO VALENTINI - Não, essa não é. 

 

O SR. PRESIDENTE - WELLINGTON MOURA - PRB - Então está bom, 

perguntando aqui para saber.  

 

O SR. SANDRO ROBERTO VALENTINI - Tem que dar 17. 

 

O SR. PRESIDENTE - WELLINGTON MOURA - PRB - Fundação Uni-

Botucatu. 

 

O SR. SANDRO ROBERTO VALENTINI - Essa também não. 

 

O SR. PRESIDENTE - WELLINGTON MOURA - PRB - Também não. 

 

O SR. SANDRO ROBERTO VALENTINI - Essas duas não são. 

 

O SR. PRESIDENTE - WELLINGTON MOURA - PRB - Então é só para 

continuar, Faepo, a Fundecit, FACTE, Funepe, EDCT, a Fundaset, a Fepisa, Fundep, 

Fundeb e a Fapesp. 

 

O SR. SANDRO ROBERTO VALENTINI – Sim, são 17.  

 

O SR. PRESIDENTE - WELLINGTON MOURA - PRB - São 17, eram essas 

que eu falei, estão fora aquelas duas que o senhor. 
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O SR. SANDRO ROBERTO VALENTINI - É que eu tenho um assessor hoje 

trabalhando justamente com montar uma rede de fundações, justamente é que o próprio 

Edson Capello, por isso ele está respondendo lá do fundo, são 17 e todas auxiliam. Se é 

uma localizada – qual que é a do hospital que atende Hospital Veterinário de Botucatu e 

a sua? –, Funvet, então essa fundação dá suporte ao funcionamento de duas importantes 

unidades auxiliares que são para a formação dos veterinários e os zootecnistas. 

 

O SR. PRESIDENTE - WELLINGTON MOURA - PRB - Então quais são os 

objetos dessas fundações da qual a Unesp não pode realizar diretamente? Todas elas 

recebem repasse de verba pública?  

 

O SR. SANDRO ROBERTO VALENTINI - Nós não temos repasses de verba 

pública, as duas únicas são a Fundunesp e a Editora da Unesp, tudo colocado também 

no nosso orçamento. 

 

O SR. PRESIDENTE - WELLINGTON MOURA - PRB - Só essas duas que 

recebem? 

 

O SR. SANDRO ROBERTO VALENTINI - Sim, agora nem vou conseguir 

responder, nem consigo responder das que estão mais próximas ao reitor, mas eu vejo 

que já que temos essa rede de fundações, nós podemos disponibilizar todos, uma por 

uma, quais são os objetos, qual é a receita que ingressa e onde os recursos são alocados. 

Dei esse exemplo até da Funvet porque o diretor veio conversar sobre a Funvet 

recentemente, sobre como está a receita que é gerada. 

Então, como que gera receita nessa, que está fresco na minha cabeça? O hospital 

faz o atendimento, tem atendimento de animais, por exemplo, é ingressada essa receita e 

essa receita volta na manutenção daquela unidade auxiliar, daquele hospital. 

 

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

 

O SR. SANDRO ROBERTO VALENTINI - Então nós podemos 

disponibilizar, e eu não sei se nós já temos todas, Edson, mas nós poderíamos fazer um 

relatório, fundação por fundação, fonte da receita, como que ela ingressa, e aí com 

certeza vem do privado, como ela ingressa e como ela é utilizada. 
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O SR. PRESIDENTE - WELLINGTON MOURA - PRB - Obrigado, eu 

gostaria. 

 

O SR. SANDRO ROBERTO VALENTINI - É mais ou menos essa pergunta. 

 

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

algum reitor, ex-reitor, conselheiro ou membro da diretoria na diretoria da Fapesp? 

 

O SR. SANDRO ROBERTO VALENTINI - Na Fapesp hoje da Unesp? Da 

Unesp nós temos. 

 

O SR. PRESIDENTE - WELLINGTON MOURA - PRB - Da Unesp. 

 

O SR. SANDRO ROBERTO VALENTINI - Da Unesp nós temos; nenhum 

cargo de diretoria. 

 

O SR. PRESIDENTE - WELLINGTON MOURA - PRB - Quais são os 

nomes dos ocupantes de cargos, se tem?  

 

O SR. SANDRO ROBERTO VALENTINI - Nós temos duas pessoas que 

ocupam assentos no Conselho Superior da Fapesp, que existe um regramento próprio 

para a escolha desses conselheiros, então atualmente nós temos duas professoras, uma é 

ex-vice-reitora, que é a professora Marilza, e uma professora da universidade, 

professora Vanderlan; então uma da Faculdade de Medicina e uma do Instituto de 

Química de Araraquara, mas nenhuma delas em cargo diretivo, são apenas conselheiras 

do Conselho Superior da Fapesp. 

 

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

dizer se as fundações são submetidas ao controle externo quando recebem verba 

pública? 
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O SR. SANDRO ROBERTO VALENTINI - Acho que todas as fundações elas 

são submetidas ao controle externo, independentemente da verba, no Ministério 

Público, mas mesmo ao Ministério Público Estadual – não é, Dr. Edson? 

 

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

Público Estadual, o Tribunal de Contas também? 

 

O SR. SANDRO ROBERTO VALENTINI - Não existe a obrigatoriedade, 

mas elas são submetidas ao Tribunal de Contas também, mas é independente se é verba 

pública ou privada – não é Dr. Edson? Ou seja, mesmo que a fundação porque, das que 

recebem verba pública o deputado anotou, mesmo aquelas porque praticamente são 

todas de direitos privado e elas ficam naquele conjunto híbrido porque existe uma 

relação com a atividade fim da universidade. Elas não são nem pública/pública, nem 

privada/privada, elas são híbridas, elas têm direito privado e se relacionam ou com as 

unidades ou com a própria universidade. 

Então, independentemente, as fundações, se tem ou não verba pública, porque 

tem muitas que só privada, elas têm o regramento e o controle externo pelo Ministério 

Público Estadual e ainda se submetem, sim, ao Tribunal de Contas do Estado.  

 

O SR. PRESIDENTE - WELLINGTON MOURA - PRB - Próxima pergunta. 

O Tribunal de Contas já pacificou o entendimento de que as diárias contínuas são 

consideradas irregulares. Por que a universidade continua efetuando o ressarcimento 

dessas diárias? Vossa Excelência respondeu e disse que eles não recebem diárias 

contínuas. Em relação às diárias, o senhor disse anteriormente à deputada, que mesmo 

sendo reitor está lotado em Araraquara. O senhor recebe diária todos os dias?  

 

O SR. SANDRO ROBERTO VALENTINI - Já terminou a pergunta? 

 

O SR. PRESIDENTE - WELLINGTON MOURA - PRB - Em caso positivo, 

isso não é considerado diária contínua? Se for negativo o que é continuidade para o 

senhor? 

 

O SR. SANDRO ROBERTO VALENTINI - A primeira parte da pergunta fala 

do... 
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O SR. PRESIDENTE - WELLINGTON MOURA - PRB - Se o Tribunal de 

Contas. 

 

O SR. SANDRO ROBERTO VALENTINI - O deputado está insistindo e eu 

estou aqui. 

 

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

insistindo, não. Só se a matéria do “Estadão” estiver mentindo. 

 

O SR. SANDRO ROBERTO VALENTINI - A questão de matéria. 

 

O SR. PRESIDENTE - WELLINGTON MOURA - PRB - E não só a 

matéria. 

 

O SR. SANDRO ROBERTO VALENTINI - O assessor jurídico está dizendo 

que o Tribunal de Contas. 

 

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

dizendo que o Ministério Público está mentindo. 

 

O SR. SANDRO ROBERTO VALENTINI - Não tem a questão de mentir ou 

não mentir, não está. Nós não temos ainda a definição definitiva do processo, da 

representação. 

 

O SR. PRESIDENTE - WELLINGTON MOURA - PRB - Mas o senhor 

disse que não estão pagando. 

 

O SR. SANDRO ROBERTO VALENTINI - Não estão pagando o quê? 

 

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

Diariamente. 
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O SR. SANDRO ROBERTO VALENTINI - Não, nós não pagamos diárias 

contínuas. O que é diária contínua considerada. 

 

O SR. PRESIDENTE - WELLINGTON MOURA - PRB - E no caso do 

senhor? 

 

O SR. SANDRO ROBERTO VALENTINI - Seria a continuidade nos cinco 

dias ou nos sete dias, não. A universidade paga de duas a quatro diárias e semanais. Isso 

vai depender da permanência da pessoa aqui. 

 

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

aqui ou em Araraquara? 

 

O SR. SANDRO ROBERTO VALENTINI - A minha residência é 

Araraquara. 

 

O SR. PRESIDENTE - WELLINGTON MOURA - PRB - Em Araraquara. 

 

O SR. SANDRO ROBERTO VALENTINI - Eu volto porque é lá que está 

meu laboratório de pesquisa, meu grupo de pesquisa, é só acompanhar no meu currículo 

lattes a minha produção acadêmica, e eu volto semanalmente. Agora se eu venho aqui, 

porque não necessariamente eu estou na sede, eu posso estar em visita nas diversas 

unidades, eu posso estar em viagem. 

 

O SR. PRESIDENTE - WELLINGTON MOURA - PRB - Mas o senhor 

recebe diária todo dia. 

 

O SR. SANDRO ROBERTO VALENTINI - Todo dia não, eu não recebo todo 

dia. Eu recebo de, no caso, uma a quatro. O mais frequente, porque eu estou na sede, 

são quatro, mas já recebi menos de quatro com certeza. Isso deve estar no relatório que 

foi encaminhado. Tudo bem? 

 

O SR. PRESIDENTE - WELLINGTON MOURA - PRB - Perfeito. 
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O SR. SANDRO ROBERTO VALENTINI - Então, é importante deixar claro, 

não existe, se a matéria está colocada, estou com tranquilidade com o assessor jurídico, 

não existe julgamento; e como eu comentei, o Ministério Público Estadual já sinalizou 

numa análise qualitativa que não existe essa continuidade.  

E, me desloco, sim, e meu domicílio está, minha residência está em Araraquara. 

Eu tenho que me deslocar para vir trabalhar aqui e eu vejo, independentemente do que 

foi colocado, nós temos o respaldo que o decreto de 2003 ele está cobrindo, e é dessa 

forma que nós iremos nos defender no Tribunal de Contas ou no Ministério Público 

Estadual. 

 

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

Supremo Tribunal Federal pacificou o entendimento na ação direta de 

inconstitucionalidade número 5.262 que a criação de cargos jurídicos em autarquias e 

fundações públicas somente poderá ser exercida por intermédio de concurso público. 

Somente no mês de maio de 2019 foram apontados 29 profissionais jurídicos 

contratados com salários baseados no teto do ministro do Supremo, que se soma 

aproximadamente a quantia de um milhão de reais de despesa mensal. Tendo em vista 

essa determinação. 

 

O SR. SANDRO ROBERTO VALENTINI - Isso não na Unesp. 

 

O SR. PRESIDENTE - WELLINGTON MOURA - PRB - Na Unesp. 

 

O SR. SANDRO ROBERTO VALENTINI - Na Unesp? Em que ano? 

 

O SR. PRESIDENTE - WELLINGTON MOURA - PRB - Vou mostrar para 

o senhor aqui neste ano de 2019. Tendo em vista essa determinação por que essas 

pessoas continuam trabalhando? Quando será aberto o edital de concurso público para o 

preenchimento dessas vagas? Eu estou aqui até, inclusive, com os nomes de todas as 

pessoas. Não vou citar o nome, mas que eu acho é um material. 

 

O SR. SANDRO ROBERTO VALENTINI - Não, esse material precisa ser 

encaminhado para nós, porque nós temos.  
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O SR. PRESIDENTE - WELLINGTON MOURA - PRB - Tem no telão, nós 

podemos colocar no telão, por favor? Não, depois, vocês têm a tabela?  

 

O SR. SANDRO ROBERTO VALENTINI - Nós temos 13 procuradores 

jurídicos, eu não sei de onde vêm 29. 

 

O SR. PRESIDENTE - WELLINGTON MOURA - PRB - Não está aqui. 

Como? 

 

O SR. SANDRO ROBERTO VALENTINI - Nós temos 13 procuradores 

jurídicos. 

 

O SR. PRESIDENTE - WELLINGTON MOURA - PRB - Eles são 

concursados ou são comissionados? 

 

O SR. SANDRO ROBERTO VALENTINI - São comissionados, Dr. Edson? 

Nós temos 13 distribuídos em várias distritais, nós temos uma distrital em Botucatu, 

uma distrital em Bauru, uma em Araraquara, Guaratinguetá. 

 

O SR. PRESIDENTE - WELLINGTON MOURA - PRB - São 

comissionados ou são concursados? 

 

O SR. SANDRO ROBERTO VALENTINI - É mais fácil o Dr. Edson 

responder. E é importante. 

 

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

concursado ou o senhor é comissionado? 

 

O SR. EDSON CÉSAR DOS SANTOS CABRAL - Eu sou chefe, eu sou 

comissionado. 

 

O SR. PRESIDENTE - WELLINGTON MOURA - PRB - Ah, está bom. 

Uma pergunta. 
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O SR. EDSON CÉSAR DOS SANTOS CABRAL - Olha, para mim é 

absolutamente surpreendente 29 membros. 

 

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

senhor? 

 

O SR. EDSON CÉSAR DOS SANTOS CABRAL - Edson. 

 

O SR. SANDRO ROBERTO VALENTINI - Edson Cabral. 

 

O SR. PRESIDENTE - WELLINGTON MOURA - PRB - Edson César dos 

Santos Cabral. 

 

O SR. EDSON CÉSAR DOS SANTOS CABRAL - Isso. 

 

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

incluso nessa lista também. 

 

O SR. EDSON CÉSAR DOS SANTOS CABRAL - Tudo bem. 

 

O SR. PRESIDENTE - WELLINGTON MOURA - PRB - Dos 29. 

 

O SR. EDSON CÉSAR DOS SANTOS CABRAL - Exato, agora o restante, 

professor, se eu tivesse tudo isso, a gente estaria numa situação bem melhor em termos 

de assessoria jurídica. 
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Eu posso falar o salário do senhor aqui que está no site da transparência? 

 

O SR. EDSON CÉSAR DOS SANTOS CABRAL - O meu salário ele está 

disponível na página da universidade. 
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O SR. PRESIDENTE - WELLINGTON MOURA - PRB - É desta página que 

eu tirei, 40.510,37 reais. E o senhor está, vamos ver há quantos anos o senhor está na 

faculdade, na universidade. 

 

O SR. EDSON CÉSAR DOS SANTOS CABRAL - Eu estou desde 2005.  

 

O SR. PRESIDENTE - WELLINGTON MOURA - PRB - Desde 2005. 

 

O SR. EDSON CÉSAR DOS SANTOS CABRAL - No serviço público. 

 

(Vozes sobrepostas.) 

 

O SR. PRESIDENTE - WELLINGTON MOURA - PRB - Como que pode o 

senhor ficar desde 2005 se uma pessoa só pode ficar no período, concursada, somente 

dois anos. O próprio presidente do Tribunal, não, o Tribunal de Contas, o Dr. Sérgio 

Rossi informou isso para nós na última reunião. 

 

O SR. EDSON CÉSAR DOS SANTOS CABRAL - Isso.  

 

O SR. PRESIDENTE - WELLINGTON MOURA - PRB - O salário de um 

advogado não pode ser embasado no salário de um procurador de teto de um ministro 

do Supremo, o senhor, principalmente, não é concursado. 

 

O SR. EDSON CÉSAR DOS SANTOS CABRAL - Nas contas de 2007 da 

universidade foi pacificado que o teto dos procuradores das três universidades é o do 

desembargador do Tribunal de Justiça de São Paulo. Isso tem decisão do Tribunal de 

Contas. Agora, volto a dizer, eu gostaria de ter a oportunidade de ver o material e fazer 

uma manifestação por escrito. A gente está à disposição, deputado. 

 

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

 

O SR. SANDRO ROBERTO VALENTINI - Eu vejo uma questão. 
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O SR. PRESIDENTE - WELLINGTON MOURA - PRB - Eu repasso aqui a 

lista.  

 

O SR. SANDRO ROBERTO VALENTINI - Pode mandar, eu nem conheço 

todos, porque. 

 

O SR. PRESIDENTE - WELLINGTON MOURA - PRB - Dá no total 

998.847 reais, quase um milhão de reais que são pagos com assistente jurídico, 

professor universitário de assistente jurídico, tudo recebendo salários acima do teto em 

relação aos ministros. 

 

O SR. EDSON CÉSAR DOS SANTOS CABRAL - Só uma complementação, 

inclusive eu vou fazer esse esclarecimento depois de forma mais clara, eu tenho redutor, 

então eu não recebo 40 – está certo? Tem uma série de descontos em cima. 

 

O SR. PRESIDENTE - WELLINGTON MOURA - PRB - Eu estou com o 

redutor aqui salarial.  

 

O SR. EDSON CÉSAR DOS SANTOS CABRAL - Mas a gente vai esclarecer 

tudo isso, deputado. 

 

O SR. PRESIDENTE - WELLINGTON MOURA - PRB - E o tempo, 

quantos anos que o senhor está? 

 

O SR. EDSON CÉSAR DOS SANTOS CABRAL - No serviço público eu 

estou desde. 

 

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

um exemplo, o senhor está aqui presente, eu estou dando mais um exemplo pelos. 

 

O SR. EDSON CÉSAR DOS SANTOS CABRAL - Sim, sem problemas. Eu 

estou desde 1993 no serviço público. Eu tenho quinquênio, eu tenho sexta parte, ou seja, 

eu já percorri uma boa parte da carreira. Eu espero que em breve possa inclusive me 

aposentar, porque já tenho quase idade e tempo para isso. 
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O SR. PRESIDENTE - WELLINGTON MOURA - PRB - Perfeito. E desses 

29, os tempos, cinco anos, seis anos, quatro, sete, oito anos, tem aqui cargos 

comissionados que recebem há mais de oito anos que não deveriam estar mais. Se 

deveria ter aberto um concurso e eles não deveriam estar mais. É isso que conta. Por 

isso que eu gostaria de saber quando será aberto o edital de concurso público para o 

preenchimento dessas vagas?  

 

O SR. SANDRO ROBERTO VALENTINI - Bom, acho que já ficou acordado 

que o deputado encaminhará, já vai me encaminhar. 

 

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

encaminhando. 

 

O SR. SANDRO ROBERTO VALENTINI - Eu estou surpreso com 29, 

porque na minha cabeça sempre foram 13 e o Dr. Edson responde essas questões. 

 

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

 

O SR. SANDRO ROBERTO VALENTINI - Não tem problema nenhum. Eu 

gostaria muito de saber desses que se tivéssemos 29 com tanto de transparência que nós 

temos. 

 

O SR. PRESIDENTE - WELLINGTON MOURA - PRB - Está na 

transparência da Unesp. 

 

O SR. SANDRO ROBERTO VALENTINI - Vinte e nove? 

 

O SR. PRESIDENTE - WELLINGTON MOURA - PRB - Foi de lá que foi 

retirado. 

 

O SR. SANDRO ROBERTO VALENTINI - Procuradores? 

 

O SR. PRESIDENTE - WELLINGTON MOURA - PRB - Está aí. 
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O SR. SANDRO ROBERTO VALENTINI - Nós temos 13 procuradores. 

 

O SR. PRESIDENTE - WELLINGTON MOURA - PRB - Treze 

procuradores, mas eu estou falando de pessoas que não são comissionadas, são 

concursadas. 

 

O SR. SANDRO ROBERTO VALENTINI - Já achou meia dúzia de 

aposentados aqui. 

 

O SR. PRESIDENTE - WELLINGTON MOURA - PRB - Que bom. 

 

O SR. SANDRO ROBERTO VALENTINI - Porque – ah entendi – talvez 

você não excluiu os aposentados. 

 

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

 

O SR. SANDRO ROBERTO VALENTINI - Talvez nós vamos chegar nos 13, 

deputado. 

 

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

Tribunal de Contas do Estado exigiu a reavaliação de 4.202 processos de servidores em 

relação ao pagamento do adicional de insalubridade. Quais são as atividades exercidas 

pela universidade que são consideradas insalubres? E quanto esse adicional impacta no 

orçamento da Unesp? 

 

O SR. SANDRO ROBERTO VALENTINI - Uma pergunta que tem de ser 

respondida também, nós temos que fazer o cálculo, porque nós seguimos e houve agora 

o próprio DPME sugeriu uma reavaliação de toda a insalubridade e tem sido feito 

dentro dos conformes do próprio DPME. Agora, todos os trabalhos insalubres; eu vou 

dar um exemplo, eu perdi minha insalubridade porque eu estou na posição 

administrativa, mas o que é o DPME considera insalubridade no meu caso era usar 

materiais radioativos nas minhas pesquisas, é trabalhar com organismos patogênicos nas 

minhas pesquisas. Então tudo isso é um conjunto das atividades minhas, enquanto 
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pesquisador da universidade, que fizeram com que eu tivesse, mas isso é um julgamento 

sempre feito pelo DPME.  

 

O SR. PRESIDENTE - WELLINGTON MOURA - PRB - E o impacto? 

 

O SR. SANDRO ROBERTO VALENTINI - A pró-reitora de Planejamento 

está dizendo que só 300 retornaram para a reavaliação, reanálise, de todos que foram 

encaminhados – esse valor que o deputado. 

 

O SR. PRESIDENTE - WELLINGTON MOURA - PRB - Esse benefício é 

visto de cinco em cinco anos? 

 

O SR. SANDRO ROBERTO VALENTINI - Sim. 

 

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

Grupo Técnico de Investimento em Obras e Equipamentos, composto por 24 

profissionais de engenharia e arquitetura que trabalham na reitoria da Unesp, tem como 

atribuição a supervisão de obras e levantamento quantitativo de materiais e seus custos. 

Existe a necessidade de 24 engenheiros e arquitetos para fiscalização de obras e 

pesquisas de custo de materiais, haja vista que o contrato de licitação já prevê prazo de 

entrega de obras e a livre concorrência dos custos dos materiais licitados? Por que existe 

obras em atraso já que existe o grupo técnico somente para fiscalizar tais obras? Por que 

na página da transparência da universidade não constam os valores dos salários de 17 

destes 24 funcionários? 

 

O SR. SANDRO ROBERTO VALENTINI - É outra pergunta que 

responderemos, tem que ser por escrito.  

 

O SR. PRESIDENTE - WELLINGTON MOURA - PRB - O senhor não sabe 

quem são essas? 

 

O SR. SANDRO ROBERTO VALENTINI - O grupo, eles não ficam na 

reitoria, deputado, nós temos aqui na reitoria um conjunto desses servidores, nós temos 

o escritório de Engenharia da universidade no campus de Bauru e, que percorrem, existe 
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um grupo engenheiros eletricistas, engenheiros civis, fazendo a fiscalização em toda a 

universidade.  

Nós temos grupos de pessoas que trabalham com, os orçamentistas, e nós temos 

um trabalho que está sendo feito, deputado, e vejo que é um avanço muito grande, 

porque até foi uma insistência na nossa gestão, de ter, conhecer exatamente, ter um 

mapa real de como estão todos os prédios da universidade na sala do próprio reitor. 

Estamos com um levantamento cadastral bastante robusto sendo feito e pretendemos 

colocar isso na internet. Porque vira e mexe aparece aqui, mas nós temos um prédio que 

ainda tem o fio elétrico ainda enrolado em plano, então esse grupo de engenheiros, eles 

têm catalogado isso para a universidade inteira. Agora todo o detalhamento das 

perguntas. 

 

O SR. PRESIDENTE - WELLINGTON MOURA - PRB - Eles têm que estar 

na Unesp, concorda ou não? Esses engenheiros eles estão lotados na Unesp. 

 

O SR. SANDRO ROBERTO VALENTINI - Nós temos aqui, esse é outro 

grupo dentro do grupo da Fundunesp, lembra, nós temos o pessoal, um grupo de pessoal 

próprio para questões estratégicas, então parte está na Unesp. 

 

O SR. PRESIDENTE - WELLINGTON MOURA - PRB - E a outra parte? 

 

O SR. SANDRO ROBERTO VALENTINI - Eu estou suspeitando, porque eu 

não estou conhecendo, eu não estou vendo os nomes, mas iremos responder. 

 

O SR. PRESIDENTE - WELLINGTON MOURA - PRB - Passar os nomes 

para o senhor. 

 

O SR. SANDRO ROBERTO VALENTINI - Parte está na Unesp. Encaminha 

que nós respondemos, deputado. 

 

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

outro convite, caso não haja resposta, para poder voltar aqui? 
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O SR. SANDRO ROBERTO VALENTINI - Claro, não tem problema 

nenhum, seria bom ter todas, essa questão de surgir perguntas, é claro que o reitor não 

vai conseguir responder, ainda bem que o senhor está permitindo a cola dos assessores, 

mas se você tem um conjunto de perguntas, é mais fácil trazer. 

 

O SR. PRESIDENTE - WELLINGTON MOURA - PRB - Sem resposta.  

 

O SR. SANDRO ROBERTO VALENTINI - Não tem perguntas sem resposta. 

 

O SR. PRESIDENTE - WELLINGTON MOURA - PRB - Esta estou saindo 

sem resposta. 

 

O SR. SANDRO ROBERTO VALENTINI - Eu não vou conseguir responder 

porque você não espera que o reitor de uma universidade desse tamanho, distribuída, 

conhece todos os detalhes da universidade. Agora, uma coisa eu deixei para o deputado 

a certeza. 

 

O SR. PRESIDENTE - WELLINGTON MOURA - PRB - Mas o senhor 

trouxe a sua equipe aqui para dar um auxílio. 

 

O SR. SANDRO ROBERTO VALENTINI - Sim. 

 

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

saiba, não é possível que sua equipe não saiba quem são os 24 engenheiros, nós não 

estamos falando de alunos, estamos falando de um número baixo, eu acredito que algum 

dos seus. 

 

O SR. SANDRO ROBERTO VALENTINI - Nós responderemos, e se for para 

trazer, seria interessante ter perguntas, deputado, porque uma coisa nesta CPI ficou 

claro, que o meu trabalho é sério, eu sou uma pessoa extremamente honesta e não 

suporto coisa errada.  

 

O SR. PRESIDENTE - WELLINGTON MOURA - PRB - Importante. 
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O SR. SANDRO ROBERTO VALENTINI - Então, se tem, espero ter passado 

isso enquanto estava todo mundo aqui. 

 

O SR. PRESIDENTE - WELLINGTON MOURA - PRB - Agora, o que esta 

CPI busca é a transparência, coisa que nós não estamos enxergando. 

 

O SR. SANDRO ROBERTO VALENTINI - Se tivesse colocado que iria 

perguntar de um grupo específico, nós teríamos trazido onde estão esses servidores. 

 

O SR. PRESIDENTE - WELLINGTON MOURA - PRB - Um grupo de 24 

pessoas, eu acho, e que cuidam de toda a coordenadoria de engenharia, sustentabilidade. 

 

O SR. SANDRO ROBERTO VALENTINI - A universidade está distribuída 

em eixos de 800 a 1.000 quilômetros. Você acha que o reitor consegue saber quais são 

os 24 engenheiros dessa universidade? Eu acho que nem o pró-reitor. 

 

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

sozinho ou veio com um grupo de pessoas? 

 

O SR. SANDRO ROBERTO VALENTINI - Por que não perguntou isso 

antes? 

 

O SR. PRESIDENTE - WELLINGTON MOURA - PRB - Porque chegou a 

minha vez, por isso que estou perguntando agora. 

 

O SR. SANDRO ROBERTO VALENTINI - Não. Por que não fez a pergunta 

de antemão? Porque nós traríamos. 

 

O SR. PRESIDENTE - WELLINGTON MOURA - PRB - Porque fazemos, a 

CPI está aqui para fazer no momento que ela acha oportuno por cada deputado, então 

neste momento é que eu faço. E deixar claro, se não tiver essa resposta como outras 

possam vir, irei convocá-lo para que o senhor possa voltar e deixar bem transparente 

isso na CPI. 
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O SR. SANDRO ROBERTO VALENTINI - As perguntas que eu consegui. 

 

O SR. PRESIDENTE - WELLINGTON MOURA - PRB - E não deixando de 

acreditar na sua boa índole, que eu acredito até o prezado momento, mas nós estamos 

numa CPI de investigação, nós estamos aqui para investigar, para apurar, se existe ou 

não irregularidades. Se não existe não há por que ficar preocupado, se existe então essa 

CPI vai tomar as providências cabíveis.  

Todas as obras que estão em andamento, está, fonte de recurso, não tem nada, 

está no caso, estão vazias. Quais são as fontes de recursos dessas obras que estão em 

andamento? 

 

O SR. SANDRO ROBERTO VALENTINI - Grande parte aqui dessas obras, 

com certeza os recursos são de convênio, a única obra. 

 

O SR. PRESIDENTE - WELLINGTON MOURA - PRB - Direto com o 

Estado, é isso?  

 

O SR. SANDRO ROBERTO VALENTINI - Não, governo federal, 

principalmente, que é dentro daquela distribuição do nosso orçamento você tem uma 

parte lá que é fonte 1, fonte Tesouro, fonte 4 e os recursos do convênio que nós nem 

consideramos porque são carimbados para essas obras. Agora, de obra dentro da 

administração atual eu posso chutar e acertar que nós só temos a construção de um 

prédio no campus de São João da Boa Vista e que com a economia na licitação nós 

conseguimos fazer um outro prédio modular para fazer salas de aula. Isso com recurso 

que nem foi com fonte 1 – não é, Rogério? –, fonte 4, que foi com receita própria e nem 

foi com recursos do Tesouro. 

 

O SR. PRESIDENTE - WELLINGTON MOURA - PRB - Perfeito. Por que o 

acordo realizado entre a Unesp e a Secretaria da Saúde para a devolução da quantia de 

83 milhões anuais pagos indevidamente aos 644 funcionários do Hospital das Clínicas 

de Botucatu não teve a intervenção do Ministério Público ou houve? 

 

O SR. SANDRO ROBERTO VALENTINI - Aqui existe um, essa colocação 

do deputado já tinha chegado a mim. Isso não é indevido, ou seja, no momento, no 
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acordo de autarquização do hospital, o acordo que foi feito entre a administração da 

Unesp à época e o Governo do Estado, nesse acordo ficou claro que a folha ficaria com 

a universidade. Não tem nenhuma coisa, a Unesp está desde 2010 pagando os servidores 

do hospital não indevidamente, ela está pagando respeitando o acordo que foi feito com 

o Governo do Estado. 

 

O SR. PRESIDENTE - WELLINGTON MOURA - PRB - Esse acordo foi 

encaminhado para o Tribunal de Contas? 

 

O SR. SANDRO ROBERTO VALENTINI - O acordo da autarquização do 

hospital nós temos até lei, deputado. A Assembleia Legislativa – eu não tenho, quem 

tem ela de cabeça? –, eu não tenho o número da lei, mas a lei acho que é de 1º de julho 

de 2010. 

 

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

acordo não foi realizado antes? Não houve, qual foi o motivo? 

 

O SR. SANDRO ROBERTO VALENTINI - Essa é uma pergunta que também 

me fiz, mas nós estamos aqui de 2010, nós estamos em 2019, e claro, isso foi até uma 

colocação que foi feita numa reunião do Cruesp, ou seja, seria maravilhoso se a Unesp, 

se no acordo na época, o acordo tem que envolver os atores da época. Se, além do 

custeio, porque o acordo foi, abrirão 11 cursos de engenharia mais o campus de São 

José, em São João da Boa Vista. Se nós também não tivéssemos além do custeio a folha 

de pagamento, com certeza nós não estaríamos nesse sufoco, deputado. 

 

O SR. PRESIDENTE - WELLINGTON MOURA - PRB - Só uma dúvida. O 

que o senhor entende como autonomia universitária? Existe algum limite? 

 

O SR. SANDRO ROBERTO VALENTINI - Eu sou defensor que autonomia 

não é soberania. Acho que eu sempre me inspiro num artigo da Nina Ranieri sobre a 

questão, uma professora da Faculdade de Direito da USP, isso é muito colocado, nós 

não somos soberanos, nós não somos soberanos em nenhum momento, ou seja, qualquer 

cargo da universidade é discutido em lei aqui na Assembleia Legislativa.  
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A indicação do reitor é prerrogativa do governador a partir de uma lista tríplice. 

Nós temos, toda a discussão de projeto político-pedagógico passa pelo Conselho 

Estadual de Educação. Seríamos soberanos se nós não respeitássemos nenhum desses 

entes ou desses grupos relacionados com o Estado. 

 

O SR. PRESIDENTE - WELLINGTON MOURA - PRB - E a não entrega 

anualmente de todas as situações contábeis da universidade. 

 

O SR. SANDRO ROBERTO VALENTINI - Eu vejo a Unesp, isso chegou até 

nós, desconheço por que isso parou de ser entregue, mas nós entregamos tudo que for 

necessário. Eu sempre coloquei isso, inclusive uma vez coloquei no próprio Tribunal de 

Contas, com a questão de 75% – já foram encaminhados. Por que nunca foi feito o 

apontamento? Então tem que ficar claro, deputado, que nós temos um órgão de controle 

externo que é o Tribunal de Contas do Estado, mas eu não esperaria. Talvez, eu até 

comentei isso na sua sala, eu acho que houve, quem preside aquela Comissão, ela 

precisa solicitar. Eu entro. 

 

O SR. PRESIDENTE - WELLINGTON MOURA - PRB - Mas no momento 

em que é lei, eu sou obrigado a ficar solicitando anualmente para o senhor? Ou seja lá 

qual for o reitor durante todos os anos? 

 

O SR. SANDRO ROBERTO VALENTINI - Eu vejo. 

 

O SR. PRESIDENTE - WELLINGTON MOURA - PRB - No momento que 

é lei eu acho que tem de ser cumprida. 

 

O SR. SANDRO ROBERTO VALENTINI - Por isso que tenho uma equipe. 

Aliás, eu odeio tomar puxão de orelha, porque sempre fui uma pessoa muito certa. Se 

não foi entregue é porque alguém da equipe deixou de entregar, e já foi me dito aqui que 

tudo foi entregue  

 

O SR. PRESIDENTE - WELLINGTON MOURA - PRB - Foi entregue 

quando? 
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(Fala fora do microfone.) - Foi encaminhado. 

 

O SR. PRESIDENTE - WELLINGTON MOURA - PRB - Foi encaminhado 

quando? E qual foi a data desse encaminhamento, por favor? Porque os anos de 1996 a 

2004, de 2015 a 2018 não foram entregues aqui nessa comissão. De 1996 a 2007 e nem 

de 2016 a 2019. 

Então o próprio presidente da comissão atual, presidente Rodrigo Morais, 

entregou, ele pediu para que as universidades possam entregar e deixou claro aqui quais 

são os anos que não foram entregues, inclusive anos que V. Exa. se encontra na reitoria. 

Desde de 2017. 

 

O SR. SANDRO ROBERTO VALENTINI - Deputado, quero deixar claro, 

que eu recebo a crítica quando ela procede, se tem questões relacionadas a este reitorado 

serão cumpridas, porque eu acho que se era para entregar faltou na estrutura – e aqui eu 

nem estou falando da equipe móvel – faltou dentro da estrutura da equipe fixa saber ou 

manter esse fluxo de que isso tem que ser entregue anualmente. A minha formação foi 

muito rígida nessa questão. Então, tem que entregar, deputado, será entregue. Faço aqui 

a minha culpa na questão da equipe que eu tenho – esse aí é só da Unesp, esses anos?  

 

O SR. PRESIDENTE - WELLINGTON MOURA - PRB - É só da Unesp. 

 

O SR. SANDRO ROBERTO VALENTINI - Ou seja, isso passa por anos que 

nós nos estamos à frente da administração, mas eu penso que tem que entregar todos, 

começando pelos da atual administração.  

 

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

esclarecimentos. Deputado Professor Kenny, dizem que os últimos são os primeiros. 

 

O SR. PROFESSOR KENNY - PP - O problema é que metade das minhas 

perguntas já foram respondidas. Primeiramente, agradeço ao professor Valentini pela 

sua presença aqui e agradeço também àquela apresentação no início, foi bastante 

esclarecedora, isso é muito importante também, e repito as falas se não me engano do 

deputado Daniel José para que também a USP e a Unicamp também tomem essa 

medida, isso facilita muito os nossos trabalhos. 
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Eu só fiquei com dúvida também quanto à apresentação, só com um detalhe, por 

exemplo, eu fiquei muito feliz em saber que mais de 50, e mais 50% dos alunos da 

Unicamp são oriundos. 

 

O SR. SANDRO ROBERTO VALENTINI - Da Unesp.  

 

O SR. PROFESSOR KENNY - PP - Perdão, acabei de citar a Unicamp agora, 

da Unesp são oriundos da rede pública, mas na sua fala um detalhe me deixou curioso 

quando a professor diz que 82% são da faixa entre um salário e de um salário mínimo e 

meio, 82% dos alunos da Unesp. E fica meio difícil de entender a matemática de como 

uma boa parte dos 50%, é vamos dizer assim 30%, são de fato de universidades, de 

escolas particulares, com essa renda per capita em seus domicílios. Fica até meio difícil 

de compreender. Esses números são precisos? 

 

O SR. SANDRO ROBERTO VALENTINI - Deixe-me ver se eu entendi. Nós 

temos um processo que se implantou de 2014 a 2018, então nesse período nós estamos 

trabalhando com os ingressantes, então todos os ingressantes estão entrando no conjunto 

dos 50% das vagas reservadas para a escola pública. Existe um conjunto de alunos que 

já estavam matriculados na universidade em 2013 que têm um perfil que tem de se 

acoplar aqui. Hoje o que nós temos, 50 que frequentaram a escola pública e, até como 

eu comentei, nós temos ingressantes no vestibular que frequentaram a escola pública, 

mas não optam pelo sistema de reserva de vagas, optam pelo sistema universal. 

Agora, o que foi dito e eu espero que seja nessa parte, quando nós mostramos o 

gráfico para avaliar aqueles que têm direito a receber o auxílio de permanência 

estudantil, nós trabalhamos – e existe uma equipe que avalia a renda per capita familiar, 

isso com demonstração familiar. E nesse pacote hoje nós já temos pessoas que estão, 

cerca de 80%, até um salário e meio de renda per capita. E foi isso que eu disse. 

 

O SR. PROFESSOR KENNY - PP - Agora quanto à questão de estadias. 

 

O SR. SANDRO ROBERTO VALENTINI - Assim, eu fiquei com dúvida na 

incompatibilidade. Era dessa forma? 
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O SR. PROFESSOR KENNY - PP - Era entender que 50% são oriundos da 

rede pública e de repente 82% dos alunos da Unesp ganham, tem uma renda per capita 

de um salário mínimo e meio então essa porcentagem acima de 50% que me deixou 

curioso em saber. 

 

O SR. SANDRO ROBERTO VALENTINI - Dos 50%, 80. 

 

O SR. PROFESSOR KENNY - PP - Agora está claro. 

 

O SR. SANDRO ROBERTO VALENTINI - Oitenta por cento. 

 

O SR. PROFESSOR KENNY - PP - Agora está claro porque não tinha sido 

claro na sua fala. 

 

O SR. SANDRO ROBERTO VALENTINI - Ótimo, são esses que são 

classificados no padrão federal com a possibilidade de receber o auxílio de permanência 

estudantil. 

 

O SR. PROFESSOR KENNY - PP - Agora sim. Uma outra coisa, reitor, 

quanto à questão de estadias. Às vezes, a Unesp nunca cogitou a ideia de repente – eu 

também sou contra o auxílio-moradia como foi dito aqui por vários pares –, mas de 

repente a Unesp nunca cogitou a locação de imóveis? Porque, às vezes, por exemplo, já 

paga o valor de 4.500 reais numa média de um único servidor, com esse valor você 

poderia alugar, ainda mais no interior, você poderia alugar um imóvel com cinco, seis, 

sete, oito cômodos por esse valor e economizar. De repente a Unesp nunca cogitou essa 

possibilidade? 

 

O SR. SANDRO ROBERTO VALENTINI - Eu já ouvi, inclusive, até uma 

ideia na esquina – não sei se você conhece a reitoria da Unesp, é ali na frente da 

Biblioteca Mário de Andrade e foi até construído um prédio recentemente de 

apartamentos pequenos, ali naquela esquina. A gente até conversou numa possibilidade 

de ter apartamentos funcionais como nós temos em Brasília, apartamentos funcionais 

para os deputados.  
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Agora eu nunca vi isso avançar, mas, novamente, é uma possibilidade. Estou 

aqui falando e nem sei se a lei permite ou não, porque está sendo gravado, mas se existe 

uma possibilidade, haja vista que o auxílio-moradia também não resolveria o problema, 

se nós tivéssemos a possibilidade de ter apartamentos funcionais: essa é sua sugestão? 

 

O SR. PROFESSOR KENNY - PP - Sim. Ou de repente casas no interior, de 

repente casas com vários cômodos. 

 

O SR. SANDRO ROBERTO VALENTINI - No interior não, tem que ser em 

São Paulo, porque o que está sendo questionado. 

 

O SR. PROFESSOR KENNY - PP - É uma diária de lá para cá. 

 

O SR. SANDRO ROBERTO VALENTINI - Os membros que têm a sua 

residência no interior e vêm para cá de dois a quatro dias para fazer a sua atividade aqui 

na reitoria, que não é contínuo e não necessariamente sempre. Por exemplo, hoje, dar 

um exemplo da pró-reitora, eu sei que ela está, porque eu queria falar com ela, já me 

falou que na semana que vem ela vai passar dois dias em Bauru, discutindo com a 

comunidade de Bauru.  

Então a sugestão, salvo melhor juízo, ela é boa, e eu posso ver aqui com, já estão 

vários membros da equipe, de ver a viabilidade. Quem sabe um dia num futuro onde 

voltarmos a estar no período 2003 a 2013, quem sabe não ter apartamentos funcionais, 

essa sugestão. 

 

O SR. PROFESSOR KENNY - PP - O.k. Uma última pergunta. 

 

O SR. SANDRO ROBERTO VALENTINI - Porque aí o Estado estaria 

provendo o alojamento, entre aspas; se está provendo o alojamento então você não teria 

direito a diárias. 

 

O SR. PROFESSOR KENNY - PP - Uma última pergunta. No setor de 

estágios, por exemplo, de alguns alunos pré-formandos, essa é mais, na realidade, uma 

informação que gostaria de obter, se a Unesp tem algum tipo de convênio com o 

Governo do Estado. Eu vou citar um exemplo, a gente vai falar bastante porque eu, além 
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de estar aqui nesta CPI, também sou vice-presidente da Comissão de Ciência e 

Tecnologia, que cuida justamente da Unesp, da USP, da Unicamp e do Centro Paula 

Souza, mas eu vou citar um exemplo do Centro Paula Souza.  

Tem uma situação tão absurda que ocorre no Centro Paula Souza onde as 

estatais contratam jovens aprendizes do Senai, repassando recursos para o Senai e não 

contratam jovens do próprio Centro Paula Souza, da sua própria mão de obra. Então, 

gostaria de saber se há convênios entre a Unesp e outras estatais. 

 

O SR. SANDRO ROBERTO VALENTINI - Tem um – essa aqui é uma 

pergunta que você tem que estratificar de acordo com as profissões. Nós temos situação, 

pegar medicina veterinária, odonto, você já forma o profissional completo, porque você 

tem um hospital. Passando pela minha área que é a área farmacêutica, os nossos alunos 

acabam sendo todos absorvidos no próprio estágio curricular que é realizado na 

indústria farmacêutica, por exemplo. 

Agora, nós temos um conjunto – e eu até usei o caso. O senhor é professor?  

 

O SR. PROFESSOR KENNY - PP - Sim. 

 

O SR. SANDRO ROBERTO VALENTINI - Ou seja, nós temos um caso que 

toca justamente nas licenciaturas. Então hoje a Unesp, ela que tem o maior número das 

bolsas de residência pedagógica e de iniciação à docência que é o PBID. Então o PBID 

para os alunos iniciantes e residência pedagógica na própria analogia, não muito direta, 

com a residência médica. 

Mas o que é que acontece? A absorção, eu vejo a Unesp em si de você ter 

convênios para absorver, acho que acaba nem sendo necessário para a grande maioria. 

Agora essa questão das licenciaturas sempre me preocupou muito. Por quê? Pela razão 

que você conhece muito e até melhor do que eu, ou seja, e que o próprio Conselho 

Estadual de Educação está ciente disso, porque isso é você formar pelo Estado 

licenciado e não o absorver nas escolas de Ensino Fundamental e Médio. Isso aqui 

precisa ser repensado, professor. 

 

O SR. PROFESSOR KENNY - PP - Obrigado. Eu só gostaria também de 

atentar à Mesa que como não há, de acordo com o Regimento, como não há quórum, as 

perguntas e respostas não estão sendo registradas na Ata. Então talvez as perguntas 
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futuras que também forem feitas ao reitor da Unesp, para que possa ser enviado cópia 

para todos os deputados. É só. 

 

O SR. SANDRO ROBERTO VALENTINI - Essa é uma questão que eu até eu 

desconhecia, nem sabia. Ou seja, tudo o que foi solicitado, eu acho que pelo que 

entendi. 

 

O SR. PROFESSOR KENNY - PP - Enquanto tinha cinco deputados. 

 

O SR. SANDRO ROBERTO VALENTINI - Vocês encaminharam uma série 

de solicitações e deveremos devolver. 

 

O SR. DOUGLAS GARCIA - PSL - Há registro, porém não há deliberação de 

acordo com o que foi falado aqui. Bem, o senhor já concluiu? 

 

O SR. PROFESSOR KENNY - PP - Já, obrigado. 

 

O SR. DOUGLAS GARCIA - PSL - Gostaria de agradecer a presença do Sr. 

Reitor, aqui a Assembleia está sempre com as portas abertas para recebê-lo, espero um 

dia também poder conhecer a Unesp, ainda não conheço. Espero seu convite para a 

gente poder tomar um café lá. Não havendo mais nada a tratar declaro por encerrado os 

nossos trabalhos. 

 

O SR. SANDRO ROBERTO VALENTINI - Eu que agradeço a oportunidade 

de poder apresentar a universidade num ambiente em que prevaleceu muito a 

racionalidade, e eu até iria comentar naquele momento e acabei não fazendo, esse é um 

hábito nosso, e como a Casa foi renovada em 50%, ou seja, nós temos que fazer o que o 

deputado está fazendo, mas não deu tempo.  

Eu nem sabia que o deputado estava aqui por ser suplente, mas com certeza nós 

temos uma agenda. Eu tenho uma agenda contigo? Não é contigo que eu tenho semana 

que vem? André, não é com o deputado que eu tenho agenda semana que vem?  

 

(Fala fora do microfone – Inaudível.)  
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O SR. SANDRO ROBERTO VALENTINI - Ah, você cancelou. Não, na 

semana que vem é impossível porque é do Conselho Universitário, mas vamos marcar e 

será um prazer recebê-lo lá na Unesp. 

 

* * * 

- É encerrada a reunião.  

 

* * * 


