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CPI – GESTÃO DAS UNIVERSIDADES PÚBLICAS 

07.08.2019 

 

 

O SR. PRESIDENTE - WELLINGTON MOURA - PRB - Oitava reunião da 

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

32/2019 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: Professora Bebel, deputado Barros 

Munhoz, deputado Daniel José, Arthur do Val, este presidente Wellington Moura. 

Solicito à secretaria a leitura da ata da última reunião. 

 

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

 

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

deputada Bebel. 

 

A SRA. PROFESSORA BEBEL LULA - PT - É pedir para que seja 

considerada lida a Ata. 

 

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

pedido de V. Exa., os deputados que forem favoráveis permaneçam como se encontram. 

Considerada aprovada então a Ata da última reunião, da sétima reunião. 

Nós vamos então para os itens da pauta. Antes, eu já conversei, acho que só não 

falei com o deputado Barros Munhoz, mas vamos marcar agora uma extraordinária, para 

uma reunião reservada, somente para os deputados e também para o procurador, devido 

a documentos sigilosos que chegaram à CPI, só para que os deputados possam receber 

essa ciência. 

 

O SR. BARROS MUNHOZ - PSB - Pois não. 

 

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

convoco para uma reunião extraordinária um minuto após esta Comissão com o intuito 

de deliberar sobre assuntos da própria CPI. 
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Item de número 1 – solicitante a deputada Valeria Bolsonaro, requerimento da 

CPI 36 de 2001, requer que sejam oficiados os reitores da Unicamp, USP e Unesp para 

prestar informações acerca da forma de atestar a frequência de professores, 

considerando as denúncias da existência de aulas ministradas por mestrandos e 

doutorandos. 

 

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

 

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

deputada Bebel. 

 

A SRA. PROFESSORA BEBEL LULA - PT - Para pedir vista deste item da 

pauta. 

 

O SR. PRESIDENTE - WELLINGTON MOURA - PRB - É concedido o 

pedido de vista a Vossa Excelência.  

Item de número 2 – deputada Carla Morando, o requerimento que requerer 

diligências nas dependências da Faculdade de Economia, Administração e 

Contabilidade bem como a de Direito da Universidade de São Paulo, com o objetivo de 

levantar dados e obter subsídios em prol da confecção da sub-relatoria desta Comissão 

Parlamentar de Inquérito da Gestão das Universidades Públicas. 

 

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

 

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

deputado Barros Munhoz. 

 

O SR. BARROS MUNHOZ - PSB - Presidente, eu acho uma violência jamais 

vista à medida que a nossa nobre colega deputada Carla Morando está pleiteando que se 

tome. Então, em função disso, como ela não está presente, vou solicitar vista.  

 

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

concedido a Vossa Excelência.  
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Item número 3 – deputada Carla Morando, requerimento da CPI, 38 de 2019, e 

requer a convocação do Sr. Professor Marcos Martins Nogueira, diretor da Agência 

USP de Inovação da USP, Universidade de São Paulo USP, com o objetivo de prestar 

esclarecimentos, bem como subsídios, para a sub-relatoria desta Comissão Parlamentar 

de Inquérito da Gestão das Universidades Públicas. Coloco em discussão. Não havendo 

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

favoráveis permaneçam como se encontram. Aprovado. 

O item de número 4 – da deputada Carla Morando, requerimento número 39 de 

2019, que requer o comparecimento dos procuradores do Ministério Público de Contas, 

a Dra. Élida Graziane Pinto, Dr. Thiago Pinheiro Lima, Dr. João Paulo Giordano Fontes 

com o objetivo de prestar subsídios para a sub-relatoria desta Comissão Parlamentar de 

Inquérito da Gestão das Universidades Públicas. Coloco em discussão. Não havendo 

oradores inscritos, está encerrada a discussão.  

 

O SR. BARROS MUNHOZ - PSB - Sr. Presidente, eu pediria vista. 

 

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

deputado Barros Munhoz. 

 

O SR. BARROS MUNHOZ - PSB - Por favor.  

 

O SR. PRESIDENTE - WELLINGTON MOURA - PRB - Pedido concedido 

de vista ao deputado Barros Munhoz ao item 4. Quero registrar a presença da nobre 

deputada e vice-presidente desta CPI, deputada Carla Morando. Obrigado pela presença. 

Agora passo a palavra, até mesmo, a deputada Carla Morando dos itens que são, do item 

5 ao 12, que são de minha autoria. 

 

* * * 

 

- Assume a Presidência a Sra. Carla Morando. 

 

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

todas. Bom dia, presidente, vamos lá passar ao item 5 de autoria do deputado 

Wellington Moura, pelo requerimento da CPI número 40 de 2019, que solicita a 

convocação do Sr. Marco Antonio Zago, ex-reitor da Universidade de São Paulo, com o 

objetivo de prestar informações sobre os atos de sua gestão à Comissão Parlamentar de 

Inquérito que investiga a gestão das universidades públicas durante o período de 2014 a 

2017. Em discussão. Não havendo oradores inscritos está encerrada a discussão. Em 

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

Aprovado. 

Item de número 6, de autoria do deputado Wellington Moura, requerimento da 

CPI número 42 de 2019, solicita a convocação do Sr. Dr. José Tadeu Jorge ex-reitor da 

Universidade de Campinas – Unicamp, com o objetivo de prestar informações sobre os 

atos da sua gestão a esta CPI que investiga as universidades públicas durante o período 

de 2013 a 2017. Em discussão. Não havendo oradores inscritos. 

 

O SR. DANIEL JOSÉ - NOVO - Pela ordem. A gente está no item 6 ou 7?  

 

O SR. WELLINGTON MOURA - PRB - Item 6. 

 

O SR. DANIEL JOSÉ - NOVO - Ah, tá bom? Ah, tá bom, obrigado. 

 

A SRA. PROFESSORA BEBEL LULA - PT - Há uma questão de ordem, Sra. 

Presidente.  

 

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

 

A SRA. PROFESSORA BEBEL LULA - PT - Faço disso um cavalo de 

batalha, até porque a pessoa em questão que estava no requerimento anterior faleceu, 

mas só para não virar uma norma fora do Regimento, é importante entender que a pauta 

pode ser mudada 24 horas, ela pode ser mudada nesse período, portanto, eu tomei 

ciência ontem de um nome e acordei com outro nome, muito embora, Sr. Presidente, eu 

entenda a gravidade da questão, porque a pessoa que estava aqui faleceu, então houve 

essa troca. Mas só para, quando houver isso, fazer esse registro em caso excepcional, 
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isso acontecer, para que não vire uma norma de mudar a pauta de última hora. Tudo 

bem, Sra. Presidente? 

 

A SRA. PRESIDENTE - CARLA MORANDO - PSDB - O.k. Acho que foi 

feito justamente por esse motivo. 

 

O SR. WELLINGTON MOURA - PRB - O presidente, peço a palavra, Sra. 

Presidente. 

 

A SRA. PRESIDENTE - CARLA MORANDO - PSDB - Sim. 

 

O SR. WELLINGTON MOURA - PRB - O presidente tem autonomia de 

retirar ou colocar uma pauta, desde que permaneça, esteja dentro dos termos 

regimentais, então não houve problema nenhum, deputada Bebel, essa correção que 

fizemos. Obrigado. 

 

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

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

estiverem favoráveis permaneçam como se encontram. Aprovado.  

 

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

 

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

 

O SR. BARROS MUNHOZ - PSB - Eu nem vi essa exclusão, do ex-reitor da 

Unesp, eu acho que ficaria de bom senso convocar alguém que o substituiu no período, 

se não me falha a memória ele teve um período, ele esteve doente, e se alguém ou até 

um alguém, porque senão ficam meio mancas as coisas, que vêm o ex-reitor da USP, o 

ex-reitor da Unicamp, fica faltando o da Unesp. A minha sugestão seria essa. 

 

A SRA. PRESIDENTE - CARLA MORANDO - PSDB - Acho que pode ser. 

 

O SR. BARROS MUNHOZ - PSB - Para a próxima, lógico. 
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O SR. WELLINGTON MOURA - PRB - Se V. Exa. puder fazer, por 

gentileza. 

 

O SR. BARROS MUNHOZ - PSB - Faço, pois não. 

 

O SR. WELLINGTON MOURA - PRB - Concordo.  

 

A SRA. PRESIDENTE - CARLA MORANDO - PSDB - Item 7, 

requerimento de número 43 de 2019, solicita a convocação do Sr. Presidente da FUSP, 

Dr. Antonio Vargas de Oliveira Figueira, com o objetivo de prestar informações sobre 

repasses de verbas públicas recebidas da Universidade de São Paulo durante o período 

investigado, bem como as eventuais irregularidades que porventura forem constatadas a 

esta CPI que investiga a gestão das universidades públicas do Estado. Em discussão. 

Não havendo oradores inscritos está encerrada a discussão. Em votação. Os Srs. 

Deputados que forem favoráveis permaneçam como se encontram. Aprovado.  

Autoria, item número 8, de autoria do deputado Wellington Moura, o 

requerimento de número 44 de 2019, que solicita a convocação do Sr. Presidente da 

Fundunesp, Dr. Edson Luiz Furtado, com o objetivo de prestar informações sobre 

contratos irregulares de obras, pagamentos de pesquisas não realizadas, contratação de 

mão de obra terceirizada que foram pagos através de recursos públicos através de 

repasse de verbas pela Unesp a esta CPI que investiga a gestão de universidades 

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

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

Aprovado. 

Item 9, de autoria do deputado Wellington Moura, o requerimento da CPI de 

número 45 de 2019 que solicita a convocação do Sr. Presidente da Funcamp, Dr. 

Fernando Peregrino, com o objetivo de prestar informações sobre a utilização de verbas 

públicas em relação ao contrato de locação do espaço da Universidade pago diretamente 

à Fundação, os convênios para execução da atividade terceirizada pela Universidade à 

Fundação e as cobranças de taxas administrativas e demais irregularidades a esta CPI 

que investiga a gestão das universidades públicas. 

 

A SRA. PROFESSORA BEBEL LULA - PT - Destaque, Sra. Presidente. 
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A SRA. PRESIDENTE - CARLA MORANDO - PSDB - Pois não. 

 

A SRA. PROFESSORA BEBEL LULA - PT - É que só o nome do presidente 

da Funcamp, não é dr. Fernando Peregrino, mas João Batista de Miranda. É só isso, essa 

troca de nome. 

 

O SR. WELLINGTON MOURA - PRB - João Batista de Miranda? 

 

A SRA. PROFESSORA BEBEL LULA - PT - De Miranda. 

 

A SRA. PRESIDENTE - CARLA MORANDO - PSDB - Pode fazer essa 

mudança se todos autorizarem? Pode ser, deputada Bebel? 

 

A SRA. PROFESSORA BEBEL LULA - PT - Mas ele é que é o presidente, 

não tem problema. 

 

A SRA. PRESIDENTE - CARLA MORANDO - PSDB - Então pode fazer 

essa mudança para o nome que a senhora passou? 

 

A SRA. PROFESSORA BEBEL LULA - PT - Pode, com certeza.  

 

A SRA. PRESIDENTE - CARLA MORANDO - PSDB - O.k. Então, em 

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

Srs. Deputados que forem favoráveis permaneçam como se encontram. Aprovado.  

Item de número 10, de autoria do deputado Wellington Moura, requerimento da 

CPI de número 46 que solicita do reitor da Universidade de São Paulo, o senhor Vahan 

Agopyan, para que traga os extratos bancários discriminados mês a mês de todas as 

contas existentes, correntes e poupanças, do período investigado nesta Comissão 

Parlamentar de Inquérito, de 2011 a 2019, a fim de que sejam demonstradas todas as 

movimentações financeiras de entradas e saídas de receitas no tocante às 

movimentações de verbas públicas. Em discussão.  

 

O SR. BARROS MUNHOZ - PSB - Pela ordem. 
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A SRA. PRESIDENTE - CARLA MORANDO - PSDB - Pois não, com a 

palavra. 

 

O SR. BARROS MUNHOZ - PSB - Presidente, eu faria um apelo aqui ao 

nobre presidente, deputado Wellington Moura, que é o autor desses três requerimentos 

idênticos. 

 

O SR. WELLINGTON MOURA - PRB - Os próximos, perdão. 

 

O SR. BARROS MUNHOZ - PSB - Esse e os dois próximos, no sentido de que 

se encontre uma outra maneira de se fazer isso, eu não vejo sentido, eu acho que nem a 

COAF tem esses documentos, a famosa COAF tão em evidência. Muita coisa, 

deputado, tem que vir jamantas e jamantas de documentos, todos os extratos bancários 

discriminados mês a mês, de todas as contas existentes, correntes e poupanças, do 

período investigado nesta Comissão de Inquérito de 2011 a 2019, a fim de que sejam 

demonstradas todas as movimentações financeiras de entradas e saídas de receitas, no 

tocante às movimentações de verbas públicas. 

Sinceramente, eu acho que isso é até impossível de ser atendido. E se não 

poderia fazer isso de outra forma, eles estão mandando tudo aquilo que está sendo 

solicitado. Mas isso daqui eu acho que é desproposital, sinceramente, da conta. Eu acho 

que é inviável, impossível até de fazer. Imagine isso, todos os extratos bancários de 

todas as contas de 2011 a 2019. Acho que nenhum de nós tem os nossos. Nenhum de 

nós tem os nossos, é uma coisa impraticável. 

E outra coisa, se isso vier, vamos ter que ter uma equipe aqui de 10 ou 15 

assessores durante dois anos para verificar os cinco anos, para verificar. Então, 

deputado Wellington, com todo o respeito, e entendendo a finalidade, eu acho que ela é 

impossível. É uma solicitação impossível de ser atendida. Eu faria esse apelo a V. Exa. 

que retirasse. 

 

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

 

A SRA. PRESIDENTE - CARLA MORANDO - PSDB - Pois não. 
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O SR. WELLINGTON MOURA - PRB - Só para em discussão. Deputado 

Barros Munhoz, eu entendo o pedido de V. Exa., é um pedido, até concordo por partes, 

porque realmente vai exigir muito de nossos assessores até mesmo, nem só da gente, 

porque a gente sabe que tem uma equipe total por trás de cada deputado, é o que faz aí o 

levantamento de tudo. 

Eu tenho realmente me esforçado muito com toda a minha equipe para poder 

dividir as tarefas para que a gente possa ir tentar resolver tudo e ver tudo, todos os 

documentos que já, os que chegaram na CPI realmente são muitos documentos, que até 

eu mesmo, até o prezado momento, não consegui visualizar todos os documentos, até 

mesmo por alguns que tenham chegado agora durante o período que ficamos de recesso. 

Mas, o que acontece, todos os balanços contábeis que foram trazidos para a CPI até o 

prezado momento, alguns, infelizmente, está insuficiente a demonstração das entradas e 

saídas, do que realmente, não está claro 100% em relação às entradas e saídas. 

Então, se nós tivermos os extratos bancários, em relação a, ele pode puxar do 

banco, a própria faculdade ela pede lá os extratos, acho que é uma coisa já eletrônica, é 

fácil de ela poder nos fornecer. Acho que isso não é um documento que elas têm que 

procurar, caçar, é só ir ao banco e pedir, da parte jurídica, para poder tirar os extratos. 

Então não vejo dificuldade. E, sem dúvida, eu como, até o Tribunal de Contas quando 

ele vai ver alguma conta de algum órgão público do nosso Estado, ele faz por 

amostragem, é o que nós, pelo menos é o que estou fazendo, estou fazendo por 

amostragem. Eu pego ali, verifico se naquela amostragem encontro alguma coisa; se não 

encontrar, eu sigo a vida que nem diz o ditado. Claro, não dá para verificar todos esses 

anos, que são oito anos que nós estamos pesquisando, mas por pegar por amostragem a 

gente consegue tirar uma dedução nisso, por isso que a gente está pedindo, deputado, e 

peço a V. Exa. até que concorde com esse pedido, porque não vai haver tanta 

dificuldade nas universidades devido a elas pedirem para o banco os extratos, vai se 

tornar mais fácil.  

 

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

 

A SRA. PRESIDENTE - CARLA MORANDO - PSDB - Deixa-me só fazer 

aqui o destaque, que nossa deputada Valeria Bolsonaro que chegou nesta Casa. Pode a 

palavra. 
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O SR. BARROS MUNHOZ - PSB - Eu entendo essa ponderação de V. Exa., 

mas até por ter sido prefeito três vezes, e ter administrado uma prefeitura durante 14 

anos, que eu sei que a coisa não é bem assim. Eu vivi situações de solicitar informações 

ao banco e ficar aguardando um ano, dois anos, três anos, eu acho que é um assunto 

delicado, nós vamos fazer um pedido a meu ver absurdo de ser atendido, impossível, 

melhor dizendo, de ser atendido. Eu acho que a gente podia pontuar no que que faltou 

da documentação que eles mandaram, onde há falhas, e especificar, olha, do ano tal, do 

semestre tal, agora assim de oito anos, eu acho, sinceramente, impossível.  

Então, para a gente até conversar melhor, presidente, eu pediria vista então 

desses três requerimentos.  

 

O SR. WELLINGTON MOURA - PRB - Perfeito. 

 

A SRA. PRESIDENTE - CARLA MORANDO - PSDB - Então já vou, já 

considero os três? Bem, agora eu devolvo a Presidência dos trabalhos ao deputado 

Wellington Moura. 

 

* * * 

 

- Assume a Presidência o Sr. Wellington Moura. 

 

* * * 

 

O SR. PRESIDENTE - WELLINGTON MOURA - PRB - Os outros, 

obrigado, deputada Carla Morando, os outros itens são para ciência, acredito que os 

nobres deputados já tenham acompanhado. Quero registrar a justificativa da deputada 

Leci Brandão, justificativa de ausência da deputada, nós recebemos nesta Comissão de 

CPI. E estão aqui os pedidos de ciência, e nós vamos então neste momento, se não haver 

nada, mais algum deputado a querer tratar de saber, então passo a palavra à deputada 

Carla Morando, que quer fazer uso da palavra. 

 

A SRA. CARLA MORANDO - PSDB - Quero primeiro me desculpar pelo 

atraso, mas teve um acidente na Anchieta e eu fiquei parada e perdi essa votação aqui 

dos itens 1, 2 e 3. Na questão das visitas, das diligências no item 2, que foi um pedido 
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de vista do deputado Barros, só para justificar, na verdade não seria uma diligência para 

ir lá e ficar virando a casa ao avesso. É uma visita para a gente conseguir conversar com 

as pessoas, com alunos e entender todo o andamento da casa, então foi colocado aqui 

errado, e eu peço até desculpas, mas vou fazer essa modificação como visita cortesia, 

está bom?  

 

O SR. BARROS MUNHOZ - PSB - Perfeito. 

 

A SRA. CARLA MORANDO - PSDB - E não é bem diligência para ir lá virar 

nada não. 

 

O SR. BARROS MUNHOZ - PSB - Entendi, está ótimo. 

A SRA. CARLA MORANDO - PSDB - Está bom? Era só isso. 

 

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

deputada Carla Morando. E eu gostaria também de deixar registrado e parabenizar o 

trabalho de todos os deputados da CPI, que eu acho que todos os deputados aqui têm 

que levar a honra de todos os processos e as vitórias que a CPI. Claro, nós não 

gostaríamos que houvesse esses tipos de vitórias, mas a CPI está aqui para investigar, e 

cada deputado fazer o seu papel de fiscalizar.  

E a USP, acredito que alguns têm acompanhado recentemente, fez uma nota, 

publicou aos seus funcionários, aos seus professores, e não vai mais pagar os salários 

que estão acima do teto constitucional. Eu achei nobre da parte do reitor tomar uma 

decisão como essa, o posicionamento dele, e tenho uma certeza que as outras 

universidades, acredito que tomarão também a mesma postura diante do trabalho que 

todos os deputados aqui têm realizado nesta CPI, as perguntas, todos os levantamentos 

que estão sendo apontados e trazidos a esta CPI.  

Então agradeço o trabalho desde já de todos os deputados, gostaria de fazer isso 

publicamente porque tenho a certeza de que esse trabalho em equipe, que cada um faz, 

mesmo pedindo vistas, alguns contrários, nós estamos numa Assembleia democrática, 

eu acho que isso é gratificante, é bom para os trabalhos andarem, e parabenizo a todos, 

eu tenho certeza que os andamentos irão continuar, temos até o dia 9 de novembro, e 

antes disso eu até vou fazer a próxima reunião e pedir para que todos os sub-relatores já 

comecem a preparar os seus relatórios mesmo diante das convocações, mas para que a 
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deputada Valeria Bolsonaro também possa apresentar o seu relatório o mais rápido 

possível, para que mesmo diante de pedidos de vista a CPI possa, o trabalho dela ter um 

grande resultado no final. Então parabenizo a todos. 

 

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

 

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

deputada Valeria Bolsonaro. 

 

A SRA. VALERIA BOLSONARO - PSL - Também quero me desculpar pelo 

atraso, mas eu fiquei atrás de um protesto que está chegando logo mais aqui na 

Assembleia. E eu fiquei parada justamente atrás do protesto na 23 de Maio. 

 

O SR. PRESIDENTE - WELLINGTON MOURA - PRB - Não fala essas 

coisas para o deputado Arthur do Val não, que ele gosta. 

 

A SRA. VALERIA BOLSONARO - PSL - Com certeza está chegando aqui. 

 

O SR. DANIEL JOSÉ - NOVO - Se quiser mandar o Arthur embora é só falar 

que vai ter uma manifestação em algum lugar. 

 

O SR. BARROS MUNHOZ - PSB - Deputada, qual é o protesto? 

 

A SRA. VALERIA BOLSONARO - PSL - Olha, eram bandeiras dizendo: “O 

povo está na rua”, e músicas tocando, uma confusão danada, eu fiquei atrás do protesto. 

 

O SR. PRESIDENTE - WELLINGTON MOURA - PRB - Passar o endereço 

para o Arthur do Val, para o deputado Arthur do Val resolver essas questões.  

 

A SRA. VALERIA BOLSONARO - PSL - Mas, continuando com esse, 

parabenizando a todo o nosso trabalho, eu gostaria também de colocar aqui que a 

Unicamp fez uma transformação no seu portal de transparência, e também isso, 

acredito, foi fruto do nosso trabalho. Inclusive a vice-reitora passou isso: “Olha, foi 

feito”, eu parabenizei também, então eu acredito que nosso trabalho esteja caminhando 
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exatamente como nós iniciamos, com esse viés de melhorar cada vez mais as nossas 

universidades paulistas.  

Então, é uma grande honra fazer parte desta CPI, deste trabalho, está sendo 

muito bom para todos nós, eu acredito. 

 

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

Unicamp pela postura também. Acho que é importante a gente deixar isso registrado, 

sem dúvida. 

 

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

 

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

deputado Barros Munhoz. 

 

O SR. BARROS MUNHOZ - PSB - Também queria parabenizar a todos, 

incluindo a mim. 

 

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

 

O SR. BARROS MUNHOZ - PSB - Porque eu tive uma postura que podia 

parecer que eu era contra a CPI, nunca fui, muito pelo contrário, era contra a CPI fazer 

trabalho de análise ideológica etc. Acho que ela está no caminho certo e está produzindo 

resultados, realmente. Então eu fico feliz com isso, porque coisa errada e coisa para 

melhorar tem em todo lugar, nós vamos fazer isso, se Deus quiser, até o fim de forma 

correta.  

 

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

Obrigado, deputado Barros Munhoz, V. Exa. que sempre abrilhanta não só a CPI, a 

Casa, pela postura, pela educação e também pela luta também à parte estudantil. 

Parabéns.  

Deputado Daniel José também, que sempre a gente tem visto, até acompanho 

suas redes sociais, viu, deputado? Tenho visto a sua luta pela Educação. Parabenizo, 

sim, sem dúvida. Acho que da professora Bebel não preciso nem falar. Já tem o lado, 
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por mais que temos as divergências partidárias, mas sem dúvida é uma pessoa atuante; 

cada um aqui em sua área. 

Sras. e Srs. Deputados, membros da CPI, informo a V. Exas. o recebimento do 

Ofício 16 de 2019, da Universidade de São Paulo que, atendendo à solicitação desta 

CPI, encaminha uma cópia dos holerites dos seguintes servidores públicos da 

Universidade de São Paulo: Dr. Vahan Agopyan, Abel Lavorenti, Adalberto Américo 

Fischmann e Accácio Lins do Vale dos últimos oito anos, com o objetivo de prestar 

subsídios a esta Comissão Parlamentar de Inquérito da Gestão das Universidades 

Públicas. 

Por tratar-se de documentos sigilosos, sugiro que façamos parte desta reunião de 

forma reservada, contando com a presença apenas dos parlamentares membros desta 

CPI e o procurador que assessora os trabalhos, Dr. Marco Antonio Hatem Beneton, a 

fim de que os senhores e senhoras membros possam tomar conhecimentos dos referidos 

documentos e analisá-los. 

Então já convocamos, não havendo mais nada. Ah, e coloco em votação, coloco 

em discussão. Dessa forma, nos termos do parágrafo – perdoe-me, eu vou voltar aqui. 

Dessa forma, nos termos dos parágrafos IV e V do artigo 34-B do Regimento Interno, 

coloco em votação o pedido para que a continuidade desta reunião aconteça de forma 

reservada, a fim de que as Sras. e os Srs. Deputados membros possam tomar 

conhecimento dos documentos sigilosos encaminhados pela Universidade de São Paulo 

e analisá-los. Coloco em discussão. Não havendo oradores inscritos está encerrada a 

discussão. Em votação. Os deputados que forem aprovar permaneçam como se 

encontram. Aprovado o pedido.  

Não havendo mais nada a tratar então está – ah, e nomeio o deputado Daniel 

José para secretariar a parte reservada da reunião e dela lavrar a Ata, só para questão de 

lavrar –, suspendendo a reunião pública para que dentro de cinco minutos, para que 

possamos reabrir a reunião de forma reservada. Informo ainda que concluído o objeto da 

parte reservada os trabalhos desta reunião serão encerrados. 

Então eu pediria para que o som seja desligado. 

 

O SR. DANIEL JOSÉ - NOVO - Pela ordem. 

 

O SR. PRESIDENTE - WELLINGTON MOURA - PRB - A TV Assembleia 

seja...  
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O SR. DANIEL JOSÉ - NOVO - É uma reunião secreta ou reservada? 

 

O SR. PRESIDENTE - WELLINGTON MOURA - PRB - Reservada, só para 

os deputados e para o procurador. Então que desligasse, por gentileza, a TV 

Assembleia, do som e que todos que estão aqui dentro, por gentileza, inclusive o 

secretariado, todos os assessores, por favor, agradeço a presença de todos, mas por essa 

reunião ser reservada, vamos falar só com os deputados. 

 

* * * 

- É suspensa a reunião.  

 

* * * 


