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CPI – GESTÃO DAS UNIVERSIDADES PÚBLICAS 

14.08.2019 

 

 

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

regimental, eu declaro aberta a nona reunião na Comissão Parlamentar de Inquérito da 

Gestão das Universidades Públicas, criada no ato 32 de 2019, com a finalidade de 

investigar irregularidades na gestão das Universidades Públicas no Estado; em especial, 

quanto à utilização do repasse de verbas públicas a elas. Registro os nobres deputados: 

Valeria Bolsonaro, deputado Barros Munhoz, deputado Wellington Moura, deputado 

Arthur do Val e deputado Paulo Fiorilo. Quórum suficiente para dar andamento aos 

trabalhos. 

 

O SR. PAULO LULA FIORILO - PT - Pela ordem, presidente. O senhor 

ainda vai fazer o encaminhamento da leitura da Ata.  

 

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

ao secretário a leitura da Ata da última reunião.  

 

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

 

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

deputado Paulo Fiorilo.  

 

O SR. PAULO LULA FIORILO - PT - Eu solicito a dispensa da leitura.  

 

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

dispensada a leitura da ata da reunião anterior.   

 

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

 

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

deputado Paulo Fiorilo.   
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O SR. PAULO LULA FIORILO - PT - A pesar de ser suplente desta 

Comissão, eu observei que várias respostas, solicitadas pelos deputados, têm sido 

enviadas a esta Casa. Eu tenho a impressão, mas é sempre a impressão, de quem é 

suplente; de que há, ainda, vários requerimentos por serem respondidos. Eu pergunto à 

secretaria ou à Presidência: o senhor tem a relação daquilo que ainda não foi enviado a 

esta Comissão?  

 

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

me dá um minuto, por gentileza.  

 

O SR. PAULO LULA FIORILO - PT - Eu sugiro suspender, então, por cinco 

minutos. 

 

O SR. PRESIDENTE - WELLINGTON MOURA - PRB - Peço a suspensão 

dos trabalhos por dois minutos. 

 

* * * 

 

- A reunião é suspensa e reaberta sobre a Presidência do Sr. Wellington Moura. 

 

* * * 

 

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

trabalhos; quero, também, registrar a presença do nobre deputado Daniel José, membro, 

também, desta CPI. Deputado Paulo Fiorilo, o secretário foi, não havia aqui em mãos, 

ele foi buscar e, havendo acordo, claro, vamos dar andamento nos itens, e já respondo 

V. Exa. aqui no tempo oportuno. Item de número 1: pedido da Deputada Valeria 

Bolsonaro, requerimento da CPI 36/2019, requer que sejam oficiados os reitores da 

Unicamp, USP e Unesp, para prestar informações acerca da forma de atestar frequência 

de professores, considerando as frequentes denúncias da existência de aulas ministradas 

por mestrandos e doutorandos.  

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

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

Aprovado. Item de número 2: deputada Carla Morando, requerimento 37/2019, requer a 
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realização de visitas institucionais à diretoria 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. Em 

discussão. Não havendo oradores.  

 

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

 

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

deputado Barros Munhoz. 

 

O SR. BARROS MUNHOZ - PSB - Eu gostaria que a gente desse um tempo, 

talvez a deputada Carla Morando chegue, porque ela ficou de melhorar a redação, 

dizendo que era uma visita, apenas. Mas aqui, ela não esclareceu apenas isso, ela diz 

que é uma visita institucional, mas com o objetivo de levantar dados, e obter esses 

subsídios em prol da confecção da sub-relatoria desta Comissão Parlamentar. Enfim, eu 

acho que ela deixou com o mesmo conteúdo, praticamente. Então, eu queria vista, e até 

ela chegar ela pode esclarecer. 

 

O SR. PRESIDENTE - WELLINGTON MOURA - PRB - Perfeito, é isso, V. 

Exa. terá o tempo para poder retirar o pedido de vista. 

 

O SR. BARROS MUNHOZ - PSB - Obrigado. 

 

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

concedido. Item de número 3: da deputada Carla Morando, requerimento que requer o 

comparecimento dos procuradores do Ministério Público de Contas, Dra. Élida 

Graziane Pinto e Doutor 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. Em votação. Os deputados que forem 

favoráveis permaneçam como se encontram. Aprovado. Eu passo a Presidência ao 

deputado Barros Munhoz, por gentileza.  
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* * * 

 

- Assume a Presidência o Sr. Barros Munhoz  

 

* * * 

 

O SR. PRESIDENTE - BARROS MUNHOZ - PSB - Pois não. Item número 

4: o requerimento CPI-GOP, número 46/2019, solicita ao reitor da Universidade de São 

Paulo, o Sr. Vahan Agopyan, que traga os extratos bancários discriminados, mês a mês, 

de todas as contas existentes: contas 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, entradas e saídas de receitas, no 

tocante às movimentações das verbas públicas. Em pedido de vista que eu formulei, está 

em discussão.  

 

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

 

O SR. PRESIDENTE - BARROS MUNHOZ - PSB - Com a palavra, Paulo 

Fiorilo.  

 

O SR. PAULO LULA FIORILO - PT - Eu tenho dois presidentes agora, para 

quem eu peço pela ordem? 

 

O SR. WELLINGTON MOURA - PRB - Me desculpa, é que já está na veia 

aqui.  

 

O SR. PRESIDENTE - BARROS MUNHOZ - PSB - Como faz tempo que eu 

não ouço essa designação, eu gostaria que V. Exa. se referisse a mim, para eu me sentir, 

assim, mais importante.  

 

O SR. PAULO LULA FIORILO - PT - Pela ordem, presidente Barros 

Munhoz.  

 

O SR. PRESIDENTE - BARROS MUNHOZ - PSB - Muito obrigado.  
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O SR. PAULO LULA FIORILO - PT – Sr. Presidente, eu confesso que eu 

tenho dúvidas no requerimento, elaborado pelo nobre deputado Wellington Moura. Por 

isso, eu gostaria de pedir vista. 

 

O SR. PRESIDENTE - BARROS MUNHOZ - PSB - A doutora, a Professora 

Bebel, endossaria o pedido de vista do suplente.  

 

A SRA. PROFESSORA BEBEL LULA - PT - Assim, eu endosso o direito 

regimental. 

 

O SR. WELLINGTON MOURA - PRB - Uma questão de ordem, Sr. 

Presidente.  

 

O SR. PRESIDENTE - BARROS MUNHOZ - PSB - Pois não. 

 

O SR. WELLINGTON MOURA - PRB - É possível o deputado Paulo Fiorilo 

pedir vista? 

 

O SR. PRESIDENTE - BARROS MUNHOZ - PSB - Não.  

 

O SR. WELLINGTON MOURA - PRB - Junto com a titular?  

 

O SR. PRESIDENTE - BARROS MUNHOZ - PSB - O deputado Paulo 

Fiorilo não, só a deputada Bebel. 

 

O SR. WELLINGTON MOURA - PRB - Então a vista não é do deputado 

Paulo Fiorilo. 

 

O SR. PAULO LULA FIORILO - PT - Eu já abri mão da minha vista. 

 

A SRA. PROFESSORA BEBEL LULA - PT - Eu vou, à luz do, eu cheguei e 

peguei andando. Mas, como eu acho que é direito de cada deputada e deputado, acho 

que, ter dúvidas, enfim, eu acho que eu mantenho o pedido de vista. 
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O SR. PRESIDENTE - BARROS MUNHOZ - PSB - O.k., então a deputada 

Bebel solicitou a vista.  

 

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

 

O SR. PRESIDENTE - BARROS MUNHOZ - PSB - Pois não, deputado.  

 

O SR. WELLINGTON MOURA - PRB - Eu gostaria de distribuir uma folha, 

por favor. Talvez eu possa tentar esclarecer a dúvida do deputado Paulo Fiorilo, e da 

deputada Professora Bebel. Por favor, distribui, por gentileza. Eu tenho aqui uma das, 

esse aqui é da Unesp, em especial. Decorrente ao exercício de 2014, do ano de 2014, e 

do ano anterior. Aí eu pedi para grifar, só para vocês terem uma noção de contrato 

seguro a executar. No ano anterior, de 2013, a Unesp consumiu sete milhões; no ano 

seguinte, esse valor mais que dobrou, foi para 16 milhões, isso na primeira tabela.  

No segundo contrato, seguro a executar; no interior, a Unesp gastou 16 milhões, 

no ano seguinte, 90 milhões. Então, houve uma multiplicação extraordinária nesses 

contratos; quais contratos? É a questão por que eu estou pedindo os extratos; porque, 

com os extratos, nós vamos ter a noção 100% do que foi gasto através desses contratos. 

Fora as outras variações patrimoniais diminuídas, que, no exercício anterior, na terceira 

folha, de 24 milhões passaram para 87 milhões. Eu gostaria de saber o porquê disso; e, 

infelizmente, nós não temos esses dados, a não ser com os estratos. 

 

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

 

O SR. PRESIDENTE - BARROS MUNHOZ - PSB - Com a palavra, o 

deputado Paulo Fiorilo.  

 

O SR. PAULO LULA FIORILO - PT - Mesmo ainda na suplência, e com a 

Professora Bebel, o senhor distribuiu aqui um balanço patrimonial da Universidade 

Estadual Paulista Júlio de Mesquita Filho; o que é perfeito, pelo balanço patrimonial, 

nós podemos verificar, aqui, que há um problema, pelo menos nesse item. Agora, eu 

continuo com a dúvida: como é que o extrato bancário vai fazer com que eu tenha um 

esclarecimento desse item, se ele é só um extrato bancário? A não ser que o senhor 
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pudesse me ajudar a entender, porque aqui, imediatamente, eu faria o seguinte 

requerimento: solicito, do reitor, que explique o que aconteceu no item “Contratos e 

Seguros a executar”, dos itens 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 e 2019, sei lá. 

Agora, o extrato me parece só um documento que tem as entradas e as saídas; aqui não, 

aqui o senhor tem uma informação que interessa.  

 

O SR. WELLINGTON MOURA - PRB - Exatamente, eles não têm um livro 

contábil, segundo já foi informado, as três faculdades. Se não tem o livro, para que a 

gente possa comparar os gastos, as entradas e as saídas, eu preciso, no mínimo, dos 

extratos. Isso aqui é apenas um exemplo, de várias coisas que. 

 

O SR. PAULO LULA FIORILO - PT - Os balanços patrimoniais não dariam 

essa possibilidade? Não só no caso do seguro, mas em outros casos?  

 

O SR. WELLINGTON MOURA - PRB - Eu não encontrei isso. 

 

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

 

O SR. WELLINGTON MOURA - PRB - É a questão, porque eu, pelo menos, 

eu estou pedindo esses pedidos. É o deputado Barros Munhoz o presidente.  

 

O SR. PRESIDENTE - BARROS MUNHOZ - PSB - Pois não, nobre 

deputada Bebel.  

 

A SRA. PROFESSORA BEBEL LULA - PT - O que eu entendo é o seguinte: 

eu acho que nós estamos aqui para licitar cada vez melhor, tanto é bom para a Unesp, 

como também para todos. Mas, de qualquer forma, eu não me ateria, somente, ao 

extrato; é isso que o deputado disse. Mas o contrato, no mínimo a gente teria que ter em 

mãos; dar uma olhada, verificar a natureza, a quem atendeu; o contrato explicita isso, 

quando se assina um contrato explicita. Por isso, deputado, presidente Barros Munhoz, 

eu manteria o pedido de vista, e manterei o pedido de vista; até para que a gente possa 

aprofundar. Não quer dizer que a gente não quer não, vamos atrás de outros 

documentos; talvez um requerimento, pedindo o contrato referente a esta operação.  
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O SR. WELLINGTON MOURA - PRB - E se são várias operações?  

 

A SRA. PROFESSORA BEBEL LULA - PT - Como assim?  

 

O SR. WELLINGTON MOURA - PRB - E se são várias operações que nós 

estamos encontrando?  

 

O SR. WELLINGTON MOURA - PRB - Nós estamos aqui para isso, a CPI 

foi criada não para ser direcionada para onde ela vai, para onde se abriu. Não, é para 

onde está utilizando o dinheiro público.  

 

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

 

O SR. WELLINGTON MOURA - PRB - Onde está sendo gasto o dinheiro. 

 

O SR. PRESIDENTE - BARROS MUNHOZ - PSB - Com a palavra, o 

deputado Daniel José.  

 

A SRA. PROFESSORA BEBEL LULA - PT - Não, eu não vou. Só um 

instantinho, eu estou com a palavra, Sr. Deputado. 

 

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

 

A SRA. PROFESSORA BEBEL LULA - PT - A questão é a seguinte: eu 

acredito que nós estamos aqui, apareceu essa questão. Agora, eu não posso, além disso, 

suscitar que podem ter outras, não. Eu acho até que, pela lisura, a gente se atém naquilo 

que está. Esse é o contrato que apresentou, segundo foi dito, tergiversações; mas, se 

aparecer outras, foi criada a CPI para que, então?  

 

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

 

O SR. PRESIDENTE - BARROS MUNHOZ - PSB - Com a palavra, 

deputado Daniel José, e, logo em seguida, o deputado Wellington Moura. 

 



Verba Editorial Ltda. 

10 

 

O SR. DANIEL JOSÉ - NOVO - Quando a gente analisa o balanço 

patrimonial, e a gente quer buscar entender as especificidades de cada conta, qualquer 

departamento contábil vai ter o detalhamento do que compõem essas contas. Eu gostaria 

só de perguntar para o deputado Wellington, se não encontrou na USP, ou não teve 

resposta, sobre qual tipo de detalhamento, do que tem aqui dentro. Foi feito algum 

pedido com relação a isso, ou não? Porque, realmente, pedir os extratos, e fazer a 

engenharia reversa para buscar entender o que compõem essas contas, é extremamente 

trabalhoso. Eu não sei se a gente nem tempo, nem capacidade de pessoal para fazer isso. 

 

O SR. WELLINGTON MOURA - PRB - Então, deputado, eu pedi, porque eu 

separei, pelo menos, uma equipe do meu gabinete, para poder analisar um contrato, 

outros, viagens, para fazer um balanço geral. Claro, o Tribunal de Contas, quando eles 

pegam uma conta de uma determinada área, eles fazem uma escolha, vamos dizer assim, 

como dizer, esqueci a palavra agora. O deputado Barros pode me ajudar; uma 

amostragem. Obrigado, procurador, uma amostragem. Então, é o que eu estou fazendo, 

uma amostragem diante de vários contratos que já nos chegaram. Mas, como algumas 

coisas me chamaram a atenção, e não há a transparência para eu poder enxergar, é o 

motivo, então, do porquê eu estou pedindo os extratos.  

 

O SR. DANIEL JOSÉ - NOVO - É, talvez, uma maneira mais precisa de se 

fazer.  

 

O SR. WELLINGTON MOURA - PRB - Porque eu vou ter que fazer vários 

requerimentos, deputado Daniel José, em cima de várias coisas. Eu acho que, em um 

único requerimento, com um estrato, eu consigo visualizar o que entrou dos contratos, e 

as saídas. Fica muito mais claro e transparente. Mas, deputada Bebel, como o deputado 

Paulo Fiorilo, ou qualquer outro. 

 

O SR. DANIEL JOSÉ - NOVO - É que me parece um pedido amplo demais, e 

difícil demais de ser executado por parte das Universidades. E, eu acredito.  

 

O SR. WELLINGTON MOURA - PRB - É só pedir ao banco, deputado.  
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O SR. DANIEL JOSÉ - NOVO - A menos que sejam vários. Não, eu sei. É 

dificílimo de analisar, sem inteligência artificial, sem algum tipo de software, você não 

vai conseguir analisar esses dados. Vai ser impossível, não é? Então, eu acho que o mais 

recomendável seria entrar, ou fazer um pedido, para cada um desses pontos, do nível a 

mais de especificação, nível a mais de detalhamento. Toda e qualquer empresa, assim, 

de receita de, sei lá, 500 milhões de reais – empresas de médio porte, de menor pote – 

tem detalhamentos contábeis de cada uma dessas contas, que vêm resumidas no 

balanço. Eu imagino que a USP, com o seu orçamento de quase seis bilhões de reais, 

tenha, no mínimo, o mesmo nível de accountability, de detalhamento de dados. Então, 

me parece razoável pedir o nível de explicação, no nível maior de detalhamento de cada 

uma dessas contas que chamam a atenção. 

 

O SR. WELLINGTON MOURA - PRB - Vou pedir. Então, eu vou fazer o 

seguinte, eu acho que pode fazer uma acordo, também com os deputados. Eu vou pedir 

à USP, se eles me fornecerem durante essa semana, como as outras universidades, eu 

retiro. Se ficar, é porque você já sabe; se o requerimento ficar, é porque você já sabe que 

essa informação, infelizmente, não chegou a esse deputado. 

 

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

 

O SR. PRESIDENTE - BARROS MUNHOZ - PSB - Com a palavra, 

deputado Paulo Fiorilo. 

 

O SR. PAULO LULA FIORILO - PT - Eu acho que o deputado Wellington 

amadurece a cada minuto, eu acho que a sua decisão é uma decisão de bom senso. Eu 

queria sugerir, deputado Wellington, mais uma opção, que é o Siafem; para que 

pudesse, a assessoria, dar uma olhada; porque talvez aí a gente tivesse essas respostas, e 

evitaria esse procedimento, que me parece ser mais extenso e doloroso. Obrigado, Sr. 

Presidente.  

 

A SRA. VALERIA BOLSONARO - PSL - Pela ordem, Sr. Presidente. 

 

O SR. PRESIDENTE - BARROS MUNHOZ - PSB - Com a palavra, 

deputada Valeria; e, logo em seguida, o deputado Arthur.  
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A SRA. VALERIA BOLSONARO - PSL - Eu gostaria de pedir vista conjunta 

do item 2 e do 4, que ainda está. 

 

O SR. PRESIDENTE - BARROS MUNHOZ - PSB - Dois o.k., e o quatro ok.  

 

A SRA. VALERIA BOLSONARO - PSL - Muito obrigada.  

 

O SR. PRESIDENTE - BARROS MUNHOZ - PSB - Deputada Valeria. Bom.  

 

O SR. WELLINGTON MOURA - PRB - O deputado Arthur.  

 

O SR. ARTHUR DO VAL - DEM - Só para, acho que ajuda a esclarecer, um 

pouco, a dúvida do Wellington, dos deputados em relação ao requerimento do 

Wellington. Eu acho que, em primeiro lugar; alguém, até pergunta para o Wellington, 

alguém das universidades, que esteja acompanhando isso, chegou a reclamar para o 

senhor que é impossível, que é muito trabalhoso dar esses extratos? Eu também acredito 

que, hoje, na era digital, seja uma coisa um pouco mais simples; porque os extratos, eles 

não vão, necessariamente, vir num carrinho cheio de papel. De repente é um monte de 

arquivo PDF, e seja uma coisa extremamente simples para a universidade fornecer; a 

gente também está aqui, falando que é uma coisa muito complicada, e, de repente, o 

próprio banco diz: “não, isso é muito fácil, está aqui o arquivo”, é uma coisa fácil.  

 

O SR. WELLINGTON MOURA - PRB - O senhor me permite um aparte, 

depois?  

 

O SR. ARTHUR DO VAL - DEM - Claro.  

 

O SR. WELLINGTON MOURA - PRB - O problema é que, desde 2012, se 

eles tivessem entregado esses documentos na Comissão de Fiscalização e Controle, 

acredito que não haveria esse pedido; porque lá já estaria relacionado tudo. Há uma falta 

de entrega de documento das próprias universidades, o que nos faz hoje pedir, pela 

transparência. 
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 O SR. ARTHUR DO VAL - DEM - Eu acho que o requerimento é prudente, 

eu acho que, de repente, eu até estava pensando nisso agora aqui, com o Daniel; de 

repente, por terem arquivos digitais, seja até muito mais fácil do que a gente imagina 

para eles fornecerem. E, sei lá, em outros momentos havia uma dificuldade; mas, nesse 

momento pelo menos, acho que ninguém das universidades que tenho acompanhado 

veio a mim, ou a qualquer outro deputado, falar: “Poxa, esse requerimento, 

especificamente, é muito ruim, ou muito difícil”. Acho que, se não há nenhum tipo de 

resistência, por que não aprovar? Eu acho que a gente deveria voltar pela aprovação.  

 

O SR. PRESIDENTE - BARROS MUNHOZ - PSB - Bem, já houve o pedido 

de vista da deputada Bebel, e da deputada Valeria; então, passaremos ao item 5, que é 

exatamente igual, só mudando a universidade, e o item 6 também é idêntico, só se 

referindo a Unicamp. Em discussão, o item 5 requer ao reitor da Universidade Estadual 

Paulista, o Sr. Sandro Valentini, que traga os extratos bancários, discriminados mês a 

mês, de todas as contas existentes de 2011 a 2019; exatamente o mesmo.  

 

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

Não ficou o encaminhamento do deputado Wellington Moura, de, ao invés de, esse 

termo que traga, talvez requerer que os, enfim, os documentos para cá, ao invés desse 

termo que traga, ficou meio que esse encaminhamento na reunião passada, quando V. 

Exa., deputado presidente, pediu vista. 

 

O SR. WELLINGTON MOURA - PRB - Eu não entendi a pergunta.  

 

A SRA. PROFESSORA BEBEL LULA - PT - Assim, que traga os extratos. 

 

O SR. PRESIDENTE - BARROS MUNHOZ - PSB - Ou que envie. 

 

A SRA. PROFESSORA BEBEL LULA - PT - Envie, este era o termo.  

 

O SR. WELLINGTON MOURA - PRB - Não há problema.  

 

A SRA. PROFESSORA BEBEL LULA - PT - É essa a questão, se resolver 

isso.  
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O SR. WELLINGTON MOURA - PRB - Então que envie.  

 

A SRA. PROFESSORA BEBEL LULA - PT - Pronto.  

 

O SR. PRESIDENTE - BARROS MUNHOZ - PSB - Mas, só mudando isso, 

então, a senhora está satisfeita?  

 

A SRA. PROFESSORA BEBEL LULA - PT - O senhor que era o autor da 

vista.  

 

O SR. PRESIDENTE - BARROS MUNHOZ - PSB - Eu entendi que esses 

pedidos não deviam ser formulados.  

 

A SRA. PROFESSORA BEBEL LULA - PT - O senhor entende que não 

deve?  

 

O SR. PRESIDENTE - BARROS MUNHOZ - PSB - Eu entendia que não 

deviam ser formulados, mas a minha vista acabou. 

 

O SR. WELLINGTON MOURA - PRB - Então entendi que em votação. 

 

O SR. PRESIDENTE - BARROS MUNHOZ - PSB - Votação. Em discussão, 

não tem mais ninguém. 

 

A SRA. PROFESSORA BEBEL LULA - PT - Mas troca esse negócio que 

traga.   

 

O SR. WELLINGTON MOURA - PRB - É, colocando que envie.  

 

O SR. PRESIDENTE - BARROS MUNHOZ - PSB - Em votação. Os Srs. 

Deputados que forem favoráveis. Ah não, chama nominal? Não há pedido nominal? 

Então, os Srs. Deputados que forem favoráveis permaneçam como se encontram. 

Aprovado. Item número 6, o deputado Wellington Moura, o mesmo requerimento 
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referente à Universidade de Campinas. Que traga os extratos bancários, discriminados 

mês a mês, de todas as contas existentes, no período investigado nesta Comissão, de 

2011 a 2019; a fim de que sejam demonstradas todas as movimentações financeiras.  

 

O SR. WELLINGTON MOURA - PRB - E pode ser que envie, também, o 

mesmo pedido que a deputada Bebel.  

 

O SR. PRESIDENTE - BARROS MUNHOZ - PSB - Envie. Em discussão. 

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

Deputados que forem favoráveis permaneçam como se encontram. Aprovado. Bom, 

devolvo a presidência ao nobre deputado Wellington Moura. 

 

 

* * * 

 

- Assume a Presidência o Sr. Wellington Moura. 

 

* * * 

 

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

deputado Barros Munhoz. Item 7, deputado Daniel José, Floriana, requer a convocação 

do ex-reitor da Universidade de São Paulo, o Dr. João Grandino Rodas, para prestar 

esclarecimentos a esta Comissão Parlamentar de Inquérito, sobre ato de gestão de sua 

referida universidade, entre os anos de 2009 a 2013.  Em discussão. 

 

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 - Parece que há um requerimento, também, 

do ex-reitor.  
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O SR. PRESIDENTE - WELLINGTON MOURA - PRB - O Dr. Marco 

Antonio Zago.  

 

O SR. BARROS MUNHOZ - PSB - Da própria USP. Eu, só para ordenar 

melhor os trabalhos, entendo que o Dr. João Grandino deve ser convocado primeiro do 

que o Dr., o reitor que o sucedeu, não é? 

 

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

primeiro o Dr. Marco Antonio Zago.  

 

O SR. DANIEL JOSÉ - NOVO - Não, primeiro o Rodas, o reitor Rodas, e em 

seguida o reitor Zago.  

 

O SR. PRESIDENTE - WELLINGTON MOURA - PRB - Tem que ver a 

agenda do Dr. Rodas, porque o Dr. Zago já está marcado.  

 

O SR. BARROS MUNHOZ - PSB - Para o dia?  

 

O SR. PRESIDENTE - WELLINGTON MOURA - PRB - Dia 28, eu acho 

que é dia 28.  

 

O SR. DANIEL JOSÉ - NOVO - Pela ordem. Ah, me desculpe. 

 

O SR. BARROS MUNHOZ - PSB - O senhor me permite, deputado? Pela 

experiência nossa, eu acho até que pode ser feita as duas simultaneamente, mas eu acho 

que é mais interessante que seja primeiro um, e depois o outro. 

 

O SR. PRESIDENTE - WELLINGTON MOURA - PRB - Se forem as duas 

também, este presidente topa, eu acho que fica até melhor os argumentos aí.  

 

O SR. DANIEL JOSÉ - NOVO - Pela ordem. Eu vejo que, fazer os dois juntos, 

talvez seja muita coisa para pouco tempo.  
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O SR. BARROS MUNHOZ - PSB - Concorda que é melhor que venha por 

ordem de mandato?  

 

O SR. DANIEL JOSÉ - NOVO - Eu acho que, idealmente, poderia ser essa 

ordem. Dito isso, eu não acho que é algo obrigatório para melhorar o andamento, até 

porque, muita coisa do que a gente vai ouvir do reitor Zago, depois a gente vai poder 

questionar o reitor Rodas, em termos fiscais.  

 

O SR. BARROS MUNHOZ - PSB - Eu faço esta solicitação, se o senhor puder 

fazer o convite ao Rodas dia 28, se ele não puder vir, mantenha o reitor Rodas. Ou 

melhor, Zago.  

 

O SR. PRESIDENTE - WELLINGTON MOURA - PRB - Eu acho que é 

muito tempo para ouvir os dois, eu também concordo por este lado.  

 

O SR. BARROS MUNHOZ - PSB - Não, convida o Rodas, se o Rodas vier o 

senhor adia uma semana o Zago.  

 

O SR. PRESIDENTE - WELLINGTON MOURA - PRB - Mas eu tenho que 

seguir, eu respeito, deputado, o pedido de V. Exa., mas eu tenho que, também, ouvir os 

próprios ex-reitores, no tempo que eles têm para dizer, para vir. Está certo que eles estão 

sendo convocados, o dia em que marcarmos é o dia em que ele terá que vir, só que eu 

acredito que é melhor a gente fazer de uma forma formal.  

 

O SR. BARROS MUNHOZ - PSB - Também não quero fazer disso. Se a 

maioria entender que deve manter a ordem que já está estabelecida, eu também não vou 

fazer questão de criar uma polêmica.  

 

O SR. DANIEL JOSÉ - NOVO - Eu acredito que esta ordem também seria 

melhor, mas não é algo tão prejudicial.  

 

O SR. BARROS MUNHOZ - PSB - Perfeito, eu também entendo assim.  
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O SR. PRESIDENTE - WELLINGTON MOURA - PRB - Nós vamos tentar 

entrar em contato. 

 

O SR. BARROS MUNHOZ - PSB - Está bom, ótimo. 

 

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

discussão. Não havendo oradores, encerrada a discussão. Em votação. Os deputados que 

forem favoráveis permaneçam como se encontram. Aprovado. Item de número 8, 

deputado Barros Munhoz, que requer a convocação da professora Marilza Vieira Cunha 

Rudge ex-reitora em exercício da Universidade Estadual Paulista Júlio de Mesquita 

Filho, a Unesp. 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 2013 a 2017. Coloco em discussão. Não havendo oradores 

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

permaneçam como se encontram. Aprovado.  

Eu gostaria de convocar uma reunião extraordinária, que vai acontecer um 

minuto após esta Comissão; informando aos Srs. e Sras. deputados, em cima do ofício 

16 de 2019, da Universidade de São Paulo, que atenda a solicitação desta CPI, 

encaminhando a cópia dos holerites dos servidores públicos da Universidade de São 

Paulo; Vahan Agopyan, Abel Lavorenti, Adalberto Americo Fischmann e Accacio Lins 

do Vale, dos últimos oito anos, com o objetivo de prestar subsídios a esta Comissão 

Parlamentar de Inquéritos da Gestão das Universidades.  

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

de forma reservada; contando com a presença, apenas, dos parlamentares membros 

desta CPI, do procurador desta Casa, que assessora os trabalhos, Dr. Marco Antonio 

Hatem Beneton; do diretor-geral do departamento de recursos humanos da USP, 

Professor Dr. Fernando Luis Medina; do diretor adjunto do departamento de recursos 

humanos da USP, Sr. João Maria Caldeira Pacheco; do procurador da USP, Dr. Omar 

Hong Koh; e dos servidores desta Casa, Samir Jabbar, assessor técnico do departamento 

de RH, e Valdineia Batista, chefe de gabinete da Primeira Secretaria.  

Estou informando para que a gente possa fazer aquela reunião, conforme 

havíamos até conversado com todos os parlamentares, para debater a questão do RH. 

Coloco em discussão. Não havendo oradores aqui, está encerrada a discussão. Em 
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votação. Os deputados que forem favoráveis permaneçam como se encontram. 

Aprovado.  

Sendo assim, nomeio a deputada Valeria Bolsonaro para secretariar a parte 

reservada da reunião, e dela lavrar a Ata, suspendendo esta reunião pública, e que 

dentro de cinco minutos, possamos reabrir a reunião de forma reservada. Informa ainda 

que, concluído o objeto da parte reservada, os trabalhos desta reunião serão encerrados. 

Dou ciência, também, a todos os deputados, os ofícios, e chegaram a esta Comissão, 

para que V. Exas. possam apreciar e pedir na secretaria os documentos que foram 

entregues até o prezado momento. Peço só a suspensão dos trabalhos por um minuto, 

por favor.   

 

* * * 

 

- A reunião é suspensa e reaberta sobre a Presidência do Sr. Wellington Moura. 

 

* * * 

 

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

trabalhos.  

 

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

 

O SR. PRESIDENTE - WELLINGTON MOURA - PRB - E, quero deixar 

uma observação, que um assessor de cada deputado poderá participar da reunião 

reservada, após o minuto do encerramento desta presente. Pela ordem, a deputada 

Valeria.  

 

A SRA. VALERIA BOLSONARO - PSL - Pela ordem. Eu posso fazer um 

anúncio, de uma deputada estadual de outro estado, que veio nos visitar? 

 

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

claro.  
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A SRA. VALERIA BOLSONARO - PSL - Eu gostaria de apresentar a 

deputada Ana Campagnolo, do estado de Santa Catarina, que veio aqui, hoje, 

acompanhar a CPI, ver como é que a coisa está funcionando. E copiar a ideia lá para 

Santa Catarina, quem sabe, não é? A nossa companheira aqui, muito obrigado pela sua 

visita.  

 

O SR. PRESIDENTE - WELLINGTON MOURA - PRB - Seja bem-vinda, 

deputada, a esta CPI; e espero que esse trabalho contribua para o seu mandato lá em 

Santa Catarina. Deixar então, respondendo a resposta do deputado Paulo Fiorilo, só um 

minuto. Dois requerimentos ainda não foram encaminhados; o primeiro, o do Ministério 

Público, que ainda não respondeu, e reiteramos esse pedido para mais 15 dias, 

aguardando, do Ministério Público, a resposta. E da Secretaria da Fazenda, que ainda 

não entregou; até deixar transparente que vou fazer um pedido, eu não lembro de quem 

era o pedido, da Secretaria da Fazenda; mas vou fazer um pedido de mandar busca e 

apreensão dos documentos da Secretaria da Fazenda, na próxima semana, caso eles não 

entreguem; até por questão de transparência desta CPI.  

Então, se a Secretaria da Fazenda não entregar até semana que vem, até o prazo, 

vamos fazer busca e apreensão, e será um pedido deste presidente. Então, não havendo 

mais nada a tratar. Somente o Sr. Samir que vai participar da reunião do RH, da 

reservada, e que é o da Casa; e os da USP, claro, e os deputados.  

 

A SRA. PROFESSORA BEBEL LULA - PT - Mas pode fazer isso?  

 

O SR. PRESIDENTE - WELLINGTON MOURA - PRB - Eu peço o 

desligamento do som, por gentileza, e da TV Assembleia nesse período. Então estão 

encerrados os trabalhos. Daqui a cinco minutos retornaremos. 

  

* * * 

- É suspensa a reunião.  

 

* * * 


