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CPI - GESTÃO DAS UNIVERSIDADES PÚBLICAS 

18.09.2019 

 

 

O SR. PRESIDENTE - WELLINGTON MOURA - REPUBLICANOS - 

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. Quero registrar a presença dos nobres deputados: deputada Valeria 

Bolsonaro, deputado Daniel José, deputado Arthur do Val, deputado Paulo Fiorilo, e este 

presidente, Wellington Moura. O quórum é suficiente para darmos andamento nos 

trabalhos. Solicito à secretaria a leitura da Ata da última reunião. 

 

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

 

O SR. PRESIDENTE - WELLINGTON MOURA - REPUBLICANOS - Pela 

ordem, deputado Paulo Fiorilo.  

 

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

 

O SR. PRESIDENTE - WELLINGTON MOURA - REPUBLICANOS - É 

regimental, está dispensada a leitura da Ata da reunião anterior. Coloco então em 

discussão a pauta, o item 1. Só um minutinho gente, para eu achar a pauta aqui. Item de 

número 1, solicitante é a deputada Valeria Bolsonaro, requerimento 70 de 2019; requer, 

nos termos regimentais, com base no artigo 13 de seus incisos da Constituição do Estado, 

e no artigo 3º dos incisos da lei estadual número 11.124, de 10 de abril de 2002; que seja 

oficiado o reitor da Universidade Estadual de Campinas, Unicamp. O envio do relatório 

com o comprometimento de gastos com folha de pagamento, nos últimos oito; número de 

contratações nos últimos oito anos; enviar todas as resoluções de contingenciamento de 

despesas e suas exposições de motivos nos últimos oito anos.  Coloco em discussão. 

 

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

 

O SR. PRESIDENTE - WELLINGTON MOURA - REPUBLICANOS - Pela 

ordem, deputado Paulo Fiorilo.  
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O SR. PAULO LULA FIORILO - PT - Só para esclarecer e ajudar talvez; o 

primeiro item do requerimento é o envio de relatório com comprometimento de gastos 

com folha de pagamento nos últimos oito anos. Só para ver se eu entendi, o que a deputada 

está solicitando é quanto foi gasto com folha no últimos oito anos, ano a ano, é isso? O.k., 

obrigado, Sr. Presidente. 

 

O SR. PRESIDENTE - WELLINGTON MOURA - REPUBLICANOS - 

Vossa Excelência quer saber se a questão, 80%, 90% quanto foi gasto de folha, não é? Eu 

entendi isso, pelo menos, agora aqui.  

 

O SR. PAULO LULA FIORILO - PT - É um aparte, Sr. Presidente, porque 

assim, o comprometimento relacionado a o que? Se for percentual, gastou com folha do 

orçamento Xx%, fica muito mais fácil de leitura. Eu só estou sugerindo, porque senão 

nós podemos ter um relatório que não vai ajudar no que a Comissão trabalha.  

 

O SR. PRESIDENTE - WELLINGTON MOURA - REPUBLICANOS - Não 

sei, se a deputada, uma opção: o envio do relatório, em porcentagens a gente colocaria 

isso, acrescentaria isso, deputado Paulo Fiorilo? 

 

O SR. PAULO LULA FIORILO - PT - Precisa precisar, “enviar o relatório 

mostrando o percentual gasto com folha, comparado com o orçamento dos últimos oito 

anos”, sabe? Alguma coisa em que você tenha. 

 

O SR. PRESIDENTE - WELLINGTON MOURA - REPUBLICANOS - 

Então, se os deputados, até estou pedindo para o Ronnie tentar fazer um ajuste, deputada; 

então, se V. Exas. concordarem, eu coloco como último item da pauta, até ele refazer, 

para que a gente possa aprovar que é só uma correção assim. Então, havendo acordo, eu 

coloco em aprovação para que o item 1 vire o último item da pauta. Em discussão, não 

havendo oradores inscritos, está encerrada a discussão; em votação, os deputados que 

forem favoráveis permaneçam como se encontram; aprovado. O item 1 vai para o último 

item da pauta. 

Item de número 2, a solicitante é a deputada Valeria Bolsonaro, o requerimento 

71 de 2019; requer nos termos regimentais, com base no artigo 13 de seus incisos da 
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Constituição do Estado; e no artigo 3º, inciso da lei estadual número 11.124, de 10 de 

abril de 2002, que seja oficiado o reitor da Universidade Estadual de Campinas, a 

Unicamp, o envio de uma relação de todos os servidores que realizaram a mudança do 

regime CLT para estatutário, ESU-Unicamp. Considerando que, em 2013, foi 

acrescentado o artigo 9º das disposições gerais, transitórias e finais, que estabeleceu o 

direito de efetuar a opção de alteração de regime celetista para o estatutário aos servidores 

admitidos entre 1º de janeiro de 1985 a 5 de outubro de 1988, data da promulgação da 

Constituição Federal. Informar se todos os servidores que realizaram a mudança do 

regime CLT para estatutário, ESU-Unicamp, possuem concurso; informar quantos 

servidores contratados CLT ingressaram na universidade antes de 1988; coloco em 

discussão. 

 

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

 

O SR. PRESIDENTE - WELLINGTON MOURA - REPUBLICANOS - Pela 

ordem, Deputado Paulo Fiorilo.  

 

O SR. PAULO LULA FIORILO - PT - De novo na mesma linha; a primeira 

questão, nós estamos tratando de funcionários de 1985 a 1988; e eu tenho impressão que 

a CPI trata dos últimos oito anos, é isso?  

 

A SRA. VALERIA BOLSONARO - PSL - Esse processo está em discussão até 

hoje, porque isso aqui foi feito em 2013. 

 

O SR. PAULO LULA FIORILO - PT - Não, eu queria precisar, porque isso vai 

ajudar a entender o segundo caso. Os que foram transferidos de CLT para estatutário, 

foram transferidos antes da constituição de 1988; então talvez, até porque eu estou lendo 

e não estou entendendo. 

 

A SRA. VALERIA BOLSONARO - PSL - Não, eles foram transferidos de CLT 

para estatutário em 2013. 

 

O SR. PAULO LULA FIORILO - PT - É o que está escrito, considerando que 

em 2003 foi acrescido o artigo.  
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A SRA. VALERIA BOLSONARO - PSL - O reitor que fez essa mudança, que 

permitiu essa mudança em 2013, afirmou que esses funcionários eram concursados de 

1985 a 1988; e foram contratados como celetistas nessa época e, em 2013, eles tiveram a 

opção de passar para estatutário.  

 

O SR. PAULO LULA FIORILO - PT - Então, mas eles tiveram em 2013 a 

garantia que estava previsto antes da promulgação da Constituição de 1988? 

 

A SRA. VALERIA BOLSONARO - PSL - Não necessariamente, tanto que está 

no STF. 

 

O SR. PAULO LULA FIORILO - PT - Não, porque assim, eu entendi, os 

funcionários até 1988.  

 

A SRA. VALERIA BOLSONARO - PSL - E ele não precisou, quando eu 

perguntei para ele eu falei: “Mas todos que foram passados de celetista para estatutário, 

todos eram concursados?”. Ele falou: “Não sei”.  

 

O SR. PAULO LULA FIORILO - PT - Não, não eram, porque os que eram 

celetistas nunca foram concursados.  

 

A SRA. VALERIA BOLSONARO - PSL - Ele disse que eram.  

 

O SR. PAULO LULA FIORILO - PT - Talvez porque ele não tenha 

conhecimento, mas assim, quando a pessoa entrou como celetista, ela não entrou 

necessariamente com um concurso.  

 

A SRA. VALERIA BOLSONARO - PSL - Ele falou que eram concursados, que 

eram uma...  

 

O SR. PAULO LULA FIORILO - PT – Então, uma sugestão, deputada. No 

primeiro item, talvez fosse o caso de precisar. Quais foram os funcionários que foram 

incorporadas, considerando a retroatividade? Porque assim, o que a senhora quer saber é 
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quais foram os funcionários, ou quais são os funcionários, que a partir de 2013, ele está 

considerando apto para virar estatutário? 

 

A SRA. VALERIA BOLSONARO - PSL - Como se ele é estatutário, e se 

passou, se era concursado. 

 

O SR. PAULO LULA FIORILO - PT - Aí é a segunda pergunta, mas eu estou 

mais na primeira; a primeira, para deixar claro, é: o que a senhora precisa? A senhora 

precisa saber quem são os funcionários que, a partir de 2013, ele considerou a regra 

anterior. É isso?  

 

A SRA. VALERIA BOLSONARO - PSL - E para estatutário. 

 

O SR. PAULO LULA FIORILO - PT - É, que foi transferido, então, qual é a 

lista desses funcionários, considerando a alteração de 2013? E a segunda é se todos os 

servidores, eu perguntaria de outro jeito, se for mais do que todos os servidores que 

realizaram a mudança de regime possuem um concurso, eu perguntaria. Da relação dos 

servidores, quais eram, quais passaram por algum concurso interno, e quais não 

passaram? Que ele pode ter essa variante, entendeu?  

 

A SRA. VALERIA BOLSONARO - PSL - Em construção, me levanta o que eu 

quero, sem problema nenhum. 

 

O SR. PAULO LULA FIORILO - PT - Me ajude a te ajudar. Obrigado, Sr. 

Presidente.  

 

O SR. PRESIDENTE - WELLINGTON MOURA - REPUBLICANOS - 

Coloco em discussão. Não havendo mais oradores inscritos, está encerrada a discussão. 

Em votação, os deputado que...  

 

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

entender que a ideia é fazer esses ajustes; daí a deputada, eu estou concordando com o 

requerimento.  
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O SR. PRESIDENTE - WELLINGTON MOURA - REPUBLICANOS - 

Perfeito.  

 

A SRA. VALERIA BOLSONARO - PSL - E faço os ajustes, pode deixar, já faz 

até.  

 

O SR. PRESIDENTE - WELLINGTON MOURA - REPUBLICANOS - Eu 

tenho que fazer os ajustes.  

 

O SR. PAULO LULA FIORILO - PT - Propõe como o senhor propôs o primeiro 

item.  

 

O SR. PRESIDENTE - WELLINGTON MOURA - REPUBLICANOS - Eu 

quero propor como o último item da pauta o item 2, até ser realizado esse ajuste; por 

gentileza a assessoria da deputada. E coloco em discussão para o item 2, agora como 

último item da pauta; não havendo oradores inscritos, está encerrada a discussão. Em 

votação, os deputados que forem favoráveis permaneçam como se encontram; aprovado.  

Item dois vira o último item da pauta. Item de número 3, deputada Carla Morando, 

requerimento da CPI 72 de 2019 requer, nos termos do inciso IV do artigo 3º da lei 11.124 

de 2002, em conjunto com artigo 34B-2, do Regimento Interno; que a Agência USP de 

Inovação, a AUSPI, envie para esta CPI as informações nos termos em que segue, com o 

objeto de prestar subsídio para a sub-relatoria desta Comissão Parlamentar de Inquérito 

da Gestão das Universidades Públicas.  

Qual o número de patentes produzidas pela USP durante os anos de 2011 a 2018? 

Encaminhar gráficos, com indicadores e percentuais existentes em cada segmento/área; 

objeto das patentes, bem como a quantidade de recursos advindos da universidade para 

tal fim. Quantas patentes foram licenciadas? Como funciona o contrato advindo do 

licenciamento da patente? É assegurada à universidade um percentual fixo advindo desse 

licenciamento?  

Caso contrário, explique o procedimento; qual a parcela destinada ao pesquisador 

e a empresa? Qual o método utilizado para a manutenção da patente no Estado? 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 4, requerimento, a autora é a deputada Valeria Bolsonaro.  
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O SR. PAULO LULA FIORILO - PT - Pela ordem, Sr. Presidente. 

 

O SR. PRESIDENTE - WELLINGTON MOURA - REPUBLICANOS - Pela 

ordem, deputado. 

 

O SR. PAULO LULA FIORILO - PT - Eu queria solicitar vista desse 

requerimento.  

 

O SR. PRESIDENTE - WELLINGTON MOURA - REPUBLICANOS - 

Solicitada vista. Então, voltamos ao item 1, que é o penúltimo agora, a alteração diz o 

seguinte: “o envio”, naquela alteração do livro do relatório que está com 

comprometimento de gastos, nós vamos alterar para “o envio de relatório com 

comprometimento em valores percentuais, e nominais, dos gastos com a folha de 

pagamento nos últimos oito anos, em relação aos repasses anuais do ICMS”.  

Perfeito? Então, coloco em discussão a alteração e a votação desse requerimento. 

Não havendo mais oradores inscritos está encerrada a discussão. Em votação, os 

deputados que forem favoráveis permaneçam como se encontram; aprovado o 

requerimento com alteração. Peço a suspensão dos trabalho só por um minuto, por 

gentileza. 

 

* * * 

 

- Suspensa, a reunião é reaberta sob a Presidência do Sr. Wellington Moura. 

 

* * * 

 

O SR. PRESIDENTE - WELLINGTON MOURA - REPUBLICANOS - 

Retomando os trabalhos, o item de número 2, o requerimento 71 de 2019, requer nos 

termos regimentais, com base no artigo 13 e seus incisos da Constituição do Estado no 

artigo 3º, incisos da lei estadual 2002, que seja oficiado o reitor da Universidade Estadual 

de Campinas, a Unicamp. Peço a suspensão dos trabalhos por três minutos, por favor. 

 

* * * 
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- Suspensa, a reunião é reaberta sob a Presidência do Sr. Wellington Moura. 

 

* * * 

 

O SR. PRESIDENTE - WELLINGTON MOURA - REPUBLICANOS - 

Suspendo a sessão por mais cinco minutos. 

 

* * * 

 

- Suspensa, a reunião é reaberta sob a Presidência do Sr. Wellington Moura. 

 

* * * 

 

O SR. PRESIDENTE - WELLINGTON MOURA - REPUBLICANOS - 

Retomamos os trabalhos. Só para apresentar a alteração do requerimento; requerimento 

71 de 2019; requer nos termos regimentais, com base no artigo 13 e seus incisos da 

Constituição do Estado, e no artigo 3º dos incisos da lei número 11.124, de 10 de abril de 

2002, que seja oficiado o reitor da Universidade Estadual de Campinas, Unicamp, o envio 

– a alteração vai ser essa – o envio de uma relação dos servidores que realizaram a 

mudança de regime CLT para estatutário ESU-Unicamp em 2013.  

Então, foi dessa forma; em discussão, não havendo oradores inscritos, está 

encerrada a discussão; em votação, os deputados que forem favoráveis permaneçam como 

se encontram, aprovado. Então aprovamos todos os requerimentos. Esta reunião também 

foi convocada para proceder à oitiva do Dr. João Batista de Miranda, diretor executivo da 

Fundação de Desenvolvimento da Unicamp, Funcamp.  

Convocado com o objetivo de prestar informações sobre a utilização das verbas 

públicas, em relação ao contrato de locação do espaço da Universidade, pago direto para 

a Fundação; os convênios, para a execução de atividade terceirizada pela Universidade e 

a Fundação; as cobranças de taxas administrativas, e demais irregularidades. A Comissão 

Parlamentar de Inquérito investiga a gestão das universidades públicas. Sr. João, 

apresento aqui um texto, para que V. Exa. possa ler, por gentileza, na qual faz parte do 

escopo de todos aqueles que estão sendo convocados.  
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Aliás, esse sou eu que faço. Sr. João Batista de Miranda, Vossa senhoria foi 

convocado nesta CPI como testemunha, como fundamenta no artigo 203, e 218, ambos 

do Código do Processo Penal, combinado com o parágrafo II do artigo 13 da Constituição 

do Estado, e artigo 3º da lei estadual 11.124, de 10 de abril de 2002, bem como as demais 

normas constitucionais e infraconstitucionais aplicáveis à espécie. Assim, cumpre-nos 

adverti-lo de que deve dizer a verdade, não podendo fazer afirmações falsas, calar ou 

negar a verdade a respeito dos fatos de seu conhecimento; por incorrer no crime previsto 

no artigo 4º inciso II da lei federal 1.579 de 18 de março de 1952.  

Eu passo o termo para V. Exa., de qualificação, onde V. Exa. pode nos entregar 

quando acabar, até o término da CPI, nome, idade, enfim. E o termo de compromisso do 

depoente, esse sim para que V. Exa. possa ler antes de dar início à oitiva.  

 

O SR. JOÃO BATISTA DE MIRANDA - Bom dia a todos. Sob minha palavra 

de honra, prometo dizer a verdade do que souber e me for perguntado relacionado com a 

investigação a cargo desta Comissão Parlamentar de Inquérito. 

 

O SR. PRESIDENTE - WELLINGTON MOURA - REPUBLICANOS - Eu 

gostaria só de fazer uma pergunta: o senhor está só, ou o senhor está com a sua equipe? 

 

O SR. JOÃO BATISTA DE MIRANDA - Tenho a equipe que faz parte da 

administração.  

 

O SR. PRESIDENTE - WELLINGTON MOURA - REPUBLICANOS - O 

senhor poderia informar quem faz parte da equipe do senhor, que está hoje presente, por 

gentileza?  

 

O SR. JOÃO BATISTA DE MIRANDA - Tem a senhora Cleusa Filipini, que é 

secretária executiva da Fundação.  

 

O SR. PRESIDENTE - WELLINGTON MOURA - REPUBLICANOS - Onde 

que ela está? Obrigado, dona Cleusa; perfeito.  

 

O SR. JOÃO BATISTA DE MIRANDA - Tenho o Dr. Neto, que é o diretor 

jurídico. 
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O SR. PRESIDENTE - WELLINGTON MOURA - REPUBLICANOS - 

Doutor, prazer.  

 

O SR. JOÃO BATISTA DE MIRANDA - Dr. “Max Koeberlin”, que também 

trabalha no departamento jurídico da Fundação. 

 

O SR. PRESIDENTE - WELLINGTON MOURA - REPUBLICANOS - Só 

os três? Perfeito. Por gentileza doutor, o senhor tem o tempo regimental, peço que seja 

no máximo em meia hora, para que possa fazer a apresentação, e que V. Exa. queira dizer 

antes de darmos início aos questionamentos. Então fique à vontade para fazer a 

apresentação. Se quiser fazer de pé, não há problema nenhum. Professor gosta de fazer 

de pé, não é? Pelo menos a maioria fez, eu não sei se o senhor vai querer fazer. Sentado 

ou de pé?   

 

O SR. JOÃO BATISTA DE MIRANDA - Não, pode ficar sentado? 

 

O SR. PRESIDENTE - WELLINGTON MOURA - REPUBLICANOS - 

Pode.  

 

O SR. JOÃO BATISTA DE MIRANDA - Vou ficar de pé mesmo. 

 

O SR. PRESIDENTE - WELLINGTON MOURA - REPUBLICANOS - 

Perfeito. 

 

O SR. JOÃO BATISTA DE MIRANDA - Bem, eu quero agradecer este tempo 

que me é dado para apresentar alguns dados da Fundação de Desenvolvimento da 

Unicamp, que daqui para a frente, eu vou tratar como “Fundação” ou “Funcamp”. 

Próximo slide, por favor. Bem, a Funcamp foi instituída em 31 de maio de 1977; portanto 

ela acaba de completar 42 anos; e, pela Unicamp, quando, segundo as normas vigentes da 

ocasião. É importante deixar claro, e definir, que era uma entidade de direito privado, sem 

fins lucrativos; e é a única fundação da Unicamp que realiza o apoio para as suas 

atividades.  
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E um dado muito importante, que deve ser claro, é que embora a Funcamp esteja 

ao lado da Unicamp, ela não ocupa o espaço da Unicamp, da Universidade; ela tem uma 

sede própria. Então ela é próxima ao campus da Universidade, mas é fora do campus da 

Universidade; e desde que ela foi construída, ela tem alguns objetivos, e a gente sabe que 

é o apoio às atividades administrativas e financeiras da Universidade.  

Isso está colocado nesses primeiros pontos, e que é proporcionar à Unicamp, 

dentro das suas possibilidades, meios necessários a adequação, mobilização de recursos 

humanos e materiais, para o atendimento de necessidades e objetivos econômicos, sociais, 

pedagógicos, assistenciais, previdenciários, esportivos e culturais da comunidade. E 

importante: colaborar na realização de pesquisa científica, desenvolvimento e inovação; 

bem como colaborar na realização do ensino e desenvolvimento institucional da 

Universidade Estadual de Campinas.  

O segundo objetivo é colaborar para o desenvolvimento tecnológico, a proteção e 

preservação do Meio Ambiente; e o terceiro é desenvolver atividades dirigidas à saúde, 

no interesse de hospitais públicos, universitários ou não, ao ensino, à pesquisa, tecnologia 

e assistência social. Bem, este é um esboço da estrutura administrativa da Funcamp; nós 

temos o conselho curador, e uma que, abaixo dele, vem uma diretoria executiva e a 

coordenadoria executiva. Esse conselho curador, ele tem sempre o apoio de um sistema 

de compliance, que tem sido trabalhado na Fundação, e do conselho fiscal.  

E, junto à coordenadoria executiva, nós temos a assessoria jurídica, que também 

está junto à diretoria executiva; e um setor de governança, que atua fazendo uma 

interligação entre as diferentes áreas da Fundação, que são recursos humanos, a 

controladoria, administração financeira, compras, a tecnologia de informação e apoio 

operacional e administrativo; para realizar aquelas principais funções que estão dispostas 

naqueles seguintes espaços. E o principal deles é o núcleo de gestão de pesquisas, onde a 

gente administra todos os convênios realizados pela Unicamp.  

Eu vou colocar um pouco detalhado a constituição e as funções do conselho 

curador, porque acho que isso é extremamente importante; porque é este conselho que dá 

um norte para a Fundação, como a Fundação vai trabalhar, como ela vai agir. Então, ele 

é constituído pelo coordenador geral da Unicamp, que será, ou é, o seu presidente nato; 

pelos pró-reitores da Unicamp, sendo que o pró-reitor de extensão é o seu vice-presidente 

nato; ainda faz parte da constituição desse conselho curador todos os diretores da unidade 

de ensino e pesquisa da Unicamp; e pelo superintendente do Hospital das Clínicas da 

Unicamp.  
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E, de dois anos para cá, saiu uma nova lei do Governo do Estado, então tem um 

membro que é indicado por entidades científicas, empresariais ou profissionais, que não 

tem vínculo com a Unicamp. E quais são essas atribuições do conselho curador? A 

primeira delas é fixar a orientação geral da Funcamp, como a Funcamp vai trabalhar, o 

que ela vai fazer? Aprovar o regimento interno da Funcamp; aprovar anualmente a 

proposta orçamentária da Funcamp, aprovar todas as demonstrações contábeis preparadas 

pela diretoria executiva, e analisada pelo conselho fiscal.  

O conselho fiscal sempre vai, e apresenta também os resultados dessas 

demonstrações contábeis pelo conselho curador; uma outra atribuição importante é a 

aprovar o relatório anual, que é preparado pela diretoria executiva; e aí também ouvindo 

o conselho fiscal. Uma quinta, a sexta atribuição é eleger, por maioria simples, quando 

presente no mínimo dois terços de seus membros, os membros da diretoria executiva e 

respectivos suplentes, dente membros e ex-membros do conselho curador.  

Uma outra atribuição é autorizar o recebimento de doações ou legados; também é 

importante autorizar a aquisição e a alienação de bens e imóveis da Funcamp, ouvindo-

se a curadoria de fundações do Ministério Público Estadual. Também é importante, como 

atribuição do conselho curador, aprovar contratos, convênios, acordos, termos de 

parceria, após terem sido firmados pelo diretor executivo, em nome da Funcamp.  

Designar membros de comissões permanentes ou transitórias, para assessorá-lo 

em matéria de sua competência; deliberar em grau de recurso sobre atos da diretoria 

executiva, e deliberar sobre proposta preparada pela diretoria executiva, visando 

colaborar com a Unicamp, de acordo com o disposto no artigo 2º deste estatuto. E, 

finalizando, alterar o presente estatuto pelo voto favorável de dois terços de seus 

membros, obedecido o disposto no artigo 40; delegar competências à diretoria executiva; 

homologar as indicações do secretário executivo, do assessor jurídico, cabendo tais 

indicações à diretoria executiva.  

A diretoria executiva, por sua vez, ela é constituída por um diretor executivo, um 

diretor de relações institucionais, e o diretor de financeiro; a atribuição dessa diretoria 

executiva é exercer a administração da Funcamp, cumprindo a legislação pertinente, o 

estatuto, os regulamentos e atos próprios, e as deliberações do conselho curador. Em 

relação ao conselho fiscal, um conselho extremamente importante para todas as 

fundações, todos vocês sabem, ele é constituído por três membros escolhidos pelo 

conselho curador.  
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E quais as atribuições desse conselho curador? Conselho fiscal – é acompanhado 

o desempenho financeiro e contábil, assim como as operações patrimoniais realizadas 

pela Funcamp; emitindo periodicamente pareceres para o conselho curador. Segunda 

atribuição, emitir para o conselho curador pareceres sobre o relatório anual de atividades, 

a proposta orçamentária, o balanço anual e os demonstrativos contábeis preparados pela 

diretoria executiva. Representar ao conselho curador qualquer irregularidade verificada 

nas contas da Fundação. Bem, como atividade principal da Funcamp, ela deve atuar como 

interveniente em convênios que a Unicamp celebra com instituições tanto públicas quanto 

privadas.  

E a Fundação é responsável pela gestão administrativa e financeira desses 

convênios; o convênio de cooperação entre a Unicamp e a Funcamp é possível 

considerando-se duas leis: primeiro, a lei do estado de São Paulo número 10.882 de 2001, 

que autoriza as universidades paulistas a priorizarem as respectivas fundações de apoio 

na celebração de convênios; e a lei federal número 10.973 de 2004, uma lei que foi 

extremamente importante, que é a lei de inovação em tecnologia; o decreto federal de 

número 9.283 de 2018, e o decreto estadual 612.817 de 2017, os quais autorizam as 

instituições científicas e tecnológicas e de inovação, que é o caso da Unicamp, a 

delegarem às suas fundações de apoio à gestão dos seus recursos.  

Assim, para desenvolver sua atividade principal, a atuação da Funcamp consiste 

em algumas ações. Primeira: realizar aquisições de bens e contratações de serviços; para 

realizar isso, nós temos um regulamento próprio, aprovado previamente pelo Ministério 

Público. A Funcamp adota normas de legislação prevista em regulamentação específica, 

em caso de convênio ou contrato celebrado com entidade pública, quando esta assim o 

exigir. Uma outra ação que a Fundação realiza, para a sua atividade principal, é a 

realização de contrato de pessoal; e é importante deixar claro que a Fundação, por ser 

uma instituição de direito privado, ela realiza processo seletivo, ao contrário de 

instituições públicas, que têm que realizar concurso público.  

Para realizar essa contratação, esse processo seletivo, nós também temos um 

regulamento próprio, que é homologado pelo Ministério Público; e uma coisa importante: 

as contratações de empregados pela Funcamp, para atuar na área de assistência da Saúde 

principalmente, elas são autorizadas por acordo judicial celebrado e homologado nos 

autos de uma ação civil pública de 1995, de número 2.671, que foi registrada na Oitava 

Vara do Trabalho de Campinas. Uma outra função que exerce a Fundação, para cumprir 
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suas atividade principal, é a autorização legal para pagamentos realizados no âmbito dos 

projetos de pesquisa, de lei 10.973 de 2004.   

O que nós temos nesse artigo hoje? É facultado às instituições científicas e 

tecnológicas, como é o caso da Unicamp, prestar a instituições públicas ou privadas 

serviços técnicos especializados, compatíveis com o objetivo dessa lei. Nas atividades 

voltadas à inovação e à pesquisa científica e tecnológica no ambiente produtivo; visando, 

entre outros objetivos, maior competitividade das empresas; e II parágrafo, o servidor ou 

militar, ou empregado público, envolvido na prestação de serviço prevista no caput desse 

artigo, poderá receber retribuição pecuniária diretamente da instituição, ou da instituição 

de apoio com que essa tenha formado acordo, sempre a forma tradicional variável, e desde 

que custeado exclusivamente com recursos arrecadados no âmbito da atividade 

contratada.  

São recursos que vêm da entidade contratada, e nunca da Universidade, isso é 

muito importante ficar claro. Bem, todos os convênios que nós temos, nós temos que 

prestar contas. E aqui eu estou dando um breve resumo do número de contas prestadas 

pela Funcamp em 2018; foi um total de 1.005 contas prestadas; quer dizer, 1.005 

convênios tiveram, foram auditados, foram analisados, e as contas foram prestadas.  

 

O SR. PRESIDENTE - WELLINGTON MOURA - REPUBLICANOS - Pelo 

Tribunal de Contas?  

 

O SR. JOÃO BATISTA DE MIRANDA - Tribunal de Contas, pelo Ministério 

Público e pelas instituições que fazem os contratos com a Unicamp. Então, um exemplo: 

a Unicamp tem convênio com a Secretaria de Saúde do Estado de São Paulo, então a 

Funcamp presta conta com a Unicamp, e a Unicamp presta conta com a Secretaria do 

Estado de São Paulo. Vocês sabem, nós temos alguns editais, eu vou mostrar a seguir; 

nós temos alguns ambulatórios médicos de especialidades, em que existe o convênio entre 

a Universidade e a Secretaria do Estado de Saúde. E nós temos com outras empresas 

também, temos com outras fundações como Finep, Petrobras, CPFL, Samsung e Vale.  

Todas essas contas, elas são prestadas conforme cada plano de trabalho do 

instrumento contratual. Então, nesse plano de trabalho, está tudo instrumentado, está tudo 

instruído, e essa sensação de contração apresentada de acordo com cada plano. Bem, eu 

disse sobre a questão da área de Saúde; eu advenho da área da Saúde, e isso para mim 

tem até uma importância especial, mas nós não podemos deixar de citar aqui qual é o 
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significado, hoje, da ação que essas entidades da Unicamp; Hospital de Clínicas, Centro 

de Atenção Integral à Saúde da Mulher, o Caism, o Hemocentro e o Gastrocentro realizam 

na região de Campinas.  

E é interessante a gente colocar que, na verdade, essa atenção extrapola a região 

de Campinas; hoje, nossa abrangência atinge aproximadamente de cinco e meio a seis 

milhões de pessoas: sul de Minas, Mato Grosso do Sul. E nós somos um hospital que 

atendemos 100% SUS, nós não temos nenhum tipo de recurso que não venha do SUS ou 

da Secretaria do Estado, num convênio que é lembrado via Secretaria do Estado com o 

Ministério da Saúde. A outra parte do financiamento dessas entidades é feita pela própria 

Universidade, porque esses hospitais são próprios da Universidade; além disso, ela faz a 

interveniência do convênio Unicamp e Secretaria de Saúde, para fazer a gestão 

administrativa e financeira do Hospital Estadual de Sumaré, dos ambulatórios médicos 

de especialidades de Limeira, Mogi Guaçu, Piracicaba, Rio Claro, Santa Bárbara do Oeste 

e São João da Boa Vista.  

É uma situação que a gente, hoje, tem muitas dificuldades, mas eu acho que vale 

a pena a gente se colocar aqui também, para vocês conhecerem um outro aspecto. Os 

recursos para o desenvolvimento das atividades da área da saúde do Hospital de Clínicas, 

do Caism, do Hemocentro e do Gastrocentro, eles estão com os mesmos valores desde 

2012, 2012. Eu cheguei a pagar, quando eu comecei como coordenador de administração 

do Hospital de Clínicas, eu cheguei a pagar alguns antibióticos em 1,50 real.  

Quando eu saí de lá, eu pagava 14,50 reais. O que nós temos válido, e que foi de 

extrema importância para nos ajudar a manter as atividades da área da Saúde? As emendas 

parlamentares, tanto federais quanto desta Casa. E eu posso estar, a deputada Valeria 

conhece muito bem, nós temos alguns deputados que têm feito trabalhos incríveis junto à 

área da saúde da Unicamp; eu seria injusto de deixar de destacar o nome do deputado 

Paulo Freire, por exemplo, que foi uma pessoa extraordinária nas ações que ele fez.  

E hoje nós podemos dizer que, com a ajuda dos parlamentares, o Hospital de 

Clínicas está totalmente equipado, e o seu parque tecnológico foi totalmente remodelado. 

Bem, para realizar todas essas atividades, hoje a Funcamp tem, na sua administração 

central, 209 colaboradores; em convênios, nós temos 3.832 colaboradores, sendo que 

1.448 estão na área da saúde da Unicamp, e 1.300 no Hospital Estadual de Sumaré; dos 

AMEs são 724, e outros convênios são 18.280. Esses colaboradores, eles fazem parte dos 

1.011 convênios hoje administrados pela Fundação; e eu gostaria só de reforçar, e 

ressaltar aqui a importância desse trabalho.  
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Vocês sabem que nós conseguimos fazer um processo seletivo em quatro, cinco 

semanas; um concurso feito pela Universidade, ele dura, em média, um ano para ser 

realizado. Então, se não tivesse os funcionários da Fundação atendendo no Hospital de 

Clínicas, atendendo no Caism, no Gastrocentro, eu garanto para vocês: aquilo seria um 

caos total. A instituição pública, ela não tem agilidade suficiente para atender essas 

necessidades, e a gente, que trabalha em hospital, sabe qual é a rotatividade desses 

funcionários; é uma atividade extremamente estressante.  

É comum eles terem mais de um trabalho, então isso faz com que a rotatividade 

seja grande; e, se nós não tivéssemos a Funcamp dando esse apoio à Universidade, 

realizando esses processos seletivos com agilidade, realmente a Saúde, a população, 

estaria sofrendo muito mais do que sofre hoje. Bem, vou mostrar alguns dados para vocês, 

que são importantes; todos esses convênios, eles resultam em recursos financeiros que 

são feitos, a gestão é feita pela Fundação. Então, para mostrar, por exemplo, na área de 

projetos, nós temos na área de ensino, pesquisa e extensão, hoje, um total de 119 milhões 

de reais, que a Fundação faz a sugestão.  

Em relação aos centros e núcleos da Unicamp, são 6.667.909 reais; e eu gostaria 

de ressaltar aqui o trabalho que é feito pelo nosso centro de estudo de petróleo da 

Unicamp. Esse centro de estudo de petróleo, ele hoje tem um recurso que é administrado 

pela Universidade, de 61 milhões de reais, aproximadamente. Quero ressaltar a 

importância disso aí: muito do que é realizado no pré-sal foi desenvolvido nesse centro 

de petróleo; outras universidades também têm uma ação muito importante, como a USP, 

como a Universidade Federal do Rio de Janeiro.  

Mas é um trabalho para o Brasil, não é para a Unicamp, de Campinas, Estado de 

São Paulo, é um trabalho para o Brasil. E assim, a cada ano que passa, existe mais procura 

da Petrobras, e de outras empresas petrolíferas, procurando a Unicamp para realizar esse 

convênio com os especialistas que lá estão. E boa parte deles trabalha, por exemplo, na 

Faculdade de Engenharia Mecânica; e também outros institutos, na Química e tudo mais. 

Agora, eu quero salientar a ação da Funcamp na área da Saúde; nós hoje administramos, 

da área da saúde da Unicamp, um total de 308.737.988 reais.  

Isso está dividido entre o Hospital Estadual de Sumaré, no convênio direto 

Unicamp-Secretaria, num valor de 121.113.013 reais; agora, na área da Saúde, 83 milhões 

e 496 é do Hospital de Clínicas, e os 37 restantes é do Caism, Hemocentro e Gastrocentro; 

perfazendo um total, esse é o total de dinheiro que, hoje, a Unicamp faz a gestão 

financeira: 495.613.801 reais. Para vocês terem uma ideia do que é feito na área da Saúde, 
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acho importante mostrar esses indicadores; eu vou deixar para vocês esses dados aqui, 

mas eu vou ressaltar, por exemplo, o Hospital de Clínicas.  

O nosso Hospital é pequeno para as necessidades da região; nós temos 405 leitos, 

para vocês terem uma ideia, nós temos 405 leitos, e atendemos uma região de cinco 

milhões e meio de habitantes, não temos um hospital do câncer na região. Ribeirão Preto, 

hoje, tem em torno de 1.100 leitos, e tem uma abrangência de dois milhões e meio de 

habitantes, e do lado tem Barretos, que presta um serviço inestimável. Nós realizamos, 

em 2018, no Hospital de Clínicas, 13.489 internações, 492.206 consultas, 14.249 

intervenções cirúrgicas. Nós não fazemos parto, quem faz parto é o Caism; exames de 

imagem no setor de radiologia, foram realizados 147.325; e exames de laboratório,  

2.514.306 exames.  

Todos esses dados, se vocês quiserem consultar, abrir mais isso aí e consultar com 

mais detalhes, é só entrar nesse site que vocês vão ter lá todas as informações disponíveis. 

Uma outra atividade muito importante que, mais uma vez, extrapola a área da Saúde, é 

realizado pelo Hemocentro. Então, por exemplo, vou dar o último dado: distribuição de 

hemocomponentes a outros serviços que não a Unicamp, foram 72.830 unidades de 

hemocomponentes, que foram transferidos para outras instituições. E finalmente, nós 

temos dois contratos com a Unicamp, que é um contrato do almoxarifado, é um 

almoxarifado, que é uma atividade extremamente importante.  

O nosso almoxarifado, a gestão é extremamente competente; ela tem a certificação 

ISO 9000 de 2005. E ela realiza planejamento, controle de estoque, recebimento, 

armazenamento, distribuição, providências inerentes à reposição de estoque; acho que 

vale a pena lembrar que, assim, a partir do momento em que a fundação, a Funcamp, 

passou fazer a gestão desse almoxarifado, principalmente a farmácia do hospital, o 

hospital não teve mais problemas com esse tipo de coisas. No passado, antes da Fundação, 

teve; e agora, mais recentemente, vocês lembram o que aconteceu no Hospital de 

Sorocaba, quando houve um problema sério em relação a insumos do hospital, e também 

alguns anos atrás em Juiz de Fora.  

Então, isso tem dado uma segurança muito grande para o hospital desenvolver as 

suas atividades; e nós temos ainda um contrato, que é produção e distribuição de 

refeições, que ele se encerra agora, em 2018, mas por exigência do Tribunal de Contas e 

do Ministério Público, vai ter uma licitação, e a gente ainda não sabe como vai ser esse 

futuro. Toda instituição deve ter a maior segurança possível, eu não vou entrar em 
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detalhes, mas só para mostrar para vocês a nossa condição de uma instituição sólida. 

Nossa liquidez imediata é 1,20, a liquidez recorrente é 1,23, e nossa solvência é 1,34. 

 Então, também os dados todos estão nesse site, vocês podem consultar à vontade, 

mas isso mostra que é uma instituição sólida, bem administrada graças a Deus. E eu não 

estou falando isso porque eu sou o diretor, eu sou diretor apenas humano, é o que foi 

realizado na Fundação, nesses seus 42 anos de existência. E, finalmente, é muito 

importante que a gente enfatize: todas as nossas ações, nós somos fiscalizados; nós 

prestamos contas ao Ministério Público Estadual, tem auditoria do Tribunal de Contas do 

Estado; que, inclusive, nesse mês de outubro deve passar uma semana.  

Nós, todos os anos, contratamos uma auditoria externa independente; nós temos a 

auditoria dos órgãos financiadores in loco, seja a Unicamp, seja a Petrobras, seja Finep, 

seja quem for; todas as contas são prestadas à Unicamp, e esses órgãos financiadores, e 

eventualmente solicitadas por outros órgãos, por exemplo, a gente também presta conta 

para a Receita Federal. Basicamente era isso que eu queria apresentar, gostaria de 

agradecer a atenção de todos, e estou à disposição para esclarecer possíveis dúvidas.  

 

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

 

O SR. PRESIDENTE - WELLINGTON MOURA - REPUBLICANOS - 

Obrigado doutor, fica à vontade, por favor. Pela ordem, deputado Daniel José, vou abrir 

as inscrições. Vossa Excelência, perfeito.  

 

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

 

O SR. PRESIDENTE - WELLINGTON MOURA - REPUBLICANOS - Pela 

ordem, deputado Paulo Fiorilo.  

 

O SR. PAULO LULA FIORILO - PT - Pode me inscrever?  

 

O SR. PRESIDENTE - WELLINGTON MOURA - REPUBLICANOS - 

Inscrevo, depois eu serei o próximo, tem mais alguém?  

 

A SRA. VALERIA BOLSONARO - PSL - Eu.  
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O SR. PRESIDENTE - WELLINGTON MOURA - REPUBLICANOS - 

Deputada Valeria, pera aí, então Daniel José, depois Paulo Fiorilo, depois eu, depois a 

deputada Valeria. Deputado Arthur do Val, se quiser se inscrever. Registrar a presença 

da nobre deputada Carla Morando, que acaba também de chegar, sub-relatora desta CPI. 

Então, passo a palavra ao deputado Daniel José, por gentileza, deputado, fique à vontade 

aí com o tempo regimental. 

 

O SR. DANIEL JOSÉ - NOVO - Eu tenho algumas dúvidas bem rápidas na 

verdade. A primeira delas, eu notei no início da apresentação que, diferente das outras 

universidades estaduais de São Paulo, a Unicamp tem uma única Fundação. E eu gostaria 

de fazer, de entender um pouco melhor qual que é a dinâmica disso? Por que uma 

Fundação, ao invés de várias? Quais são os prós e contras desses dois modelos diferentes?  

 

O SR. JOÃO BATISTA DE MIRANDA - Na realidade, assim, a Unicamp, no 

passado, ela tinha duas fundações, que era a Fundação de Economia; mas, decorrente de 

alguns problemas, e eu não posso dizer o que é, mas se vocês quiserem a gente pode 

encaminhar isso a posteriori, essa fundação foi fechada. E os bens dessa fundação 

passaram a ser administrado pela Funcamp; e até hoje é a única Fundação que tem a 

Universidade Estadual de Campinas. Tem uma fundação ali próxima à universidade 

também, que é a Fascamp, mas ela não tem nenhuma ligação com a Funcamp, é uma 

fundação totalmente independente.  

E ela foi criada por quê? Como eu disse no começo, nessa exposição, infelizmente 

a Funcamp é uma das poucas fundações do estado de São Paulo que trabalha na área da 

Saúde, e prestam assistência social, e que não tem filantropia. Então, nós temos uma 

sobrecarga muito grande; porque, ao contrário de algumas instituições de grande porte, 

que assim, têm filantropia, e não pagam encargos financeiros, nós temos que pagar todos 

os encargos financeiros, de todos os nossos funcionários, em todos os nossos convênios.  

Eu não sei qual a razão que a administração central, durante todo esse tempo, quis 

ficar só com uma fundação. Provavelmente, eu acho que uma das razões é que a Funcamp, 

até hoje, ela é uma Fundação de Apoio exclusiva à Unicamp. Ela não presta nenhuma 

atividade para nenhuma outra instituição, a não ser quando a Unicamp realiza um 

convênio, e aí a Fundação vai, via Unicamp, e faz a ação necessária administrativa e 

financeira. 
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O SR. DANIEL JOSÉ - NOVO - Tá legal, eu queria ter uma ideia, assim, do que 

seria um projeto típico, para a Fundação, e como que se dividem os recursos. Quanto que 

vai para Unicamp? Quanto que é a taxa de administração? O quanto que é despesa 

administrativa? Enfim, só para ter uma ideia do que é um projeto padrão.  

 

O SR. JOÃO BATISTA DE MIRANDA - O nosso grande modelo é a área da 

Saúde, certo? E nós não cobramos taxa de administração, nós somos ressarcidos dos 

custos que produz aquela atividade, e isso com todos os convênios. Então, não existe 

assim um valor: “Olha, nós cobramos tanto por essa atividade”, nós temos os cálculos 

que são realizados pela contabilidade, esse cálculo é revisto pelo Ministério Público; não 

é uma coisa nossa, é em conjunto com o Ministério Público, o próprio Tribunal de Contas 

da Unicamp tem conhecimento.  

Então, uma vez feito o projeto, a gente faz os cálculos de quanto vai ser o custo 

para desenvolver aquele projeto, e daí a Fundação é ressarcida desses custos. Então, vou 

te dar, você falou de um exemplo; tem lá, chega a Petrobras na Unicamp: “Olha, nós 

estamos trabalhando no pré-sal, e nós necessitamos de um especialista que entenda 

mecânica de fluidos, e como tem gás misturado com petróleo, nós queremos um cara que 

entenda também de gás”.  

Aí, a Universidade encaminha esse indivíduo para o setor, porque nós temos 

vários especialistas em diversos tipos de coisa; aí existe a celebração do contrato, quando 

há um acordo, faz-se o plano de trabalho, e aí uma parte disso fica para a Unicamp.  

 

O SR. DANIEL JOSÉ - NOVO - Quanto que fica?  

 

O SR. JOÃO BATISTA DE MIRANDA - Em torno de 20 a 25%, mas é um 

negócio que varia um pouco. E esse dinheiro – por quê? Veja bem, você está fazendo uma 

pesquisa; o professor tem atividades que são fundamentais, que é ensino, pesquisa e 

extensão. Ele nunca pode fazer qualquer projeto que prejudique a sua atividade didática 

em si, isso é sagrado.  

Então nós somos, cada docente, ele é obrigado a dispensar um determinado 

número de horas para a atividade didática; então, quando o docente vai lá e apresenta um 

projeto, o primeiro local que ele apresenta é no conselho departamental do setor que ele 

está, no departamento que ele pertence. Esse conselho de departamento, ele tem que 

aprovar aquele projeto, e ele vai analisar se esse projeto vai prejudicar qualquer outra 
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atividade; se não prejudicar nenhuma outra atividade, continua-se a dar andamento ao 

projeto. 

Depois esse projeto passa por outras instâncias da Universidade, que, desculpe, eu 

não posso te dizer qual é, porque não é a minha função, eu sei o que faz na Fundação. 

Bom, aí realizado o convênio, aí a Fundação é chamada para fazer a interveniência.  

 

O SR. DANIEL JOSÉ - NOVO - E o senhor também disse que a Fundação passa 

por uma auditoria externa independente.  

 

O SR. JOÃO BATISTA DE MIRANDA - Todos os anos.  

 

O SR. DANIEL JOSÉ - NOVO - Qual é a auditoria que faz?  

 

O SR. JOÃO BATISTA DE MIRANDA - Qual foi a última, você lembra?  

 

O SR. DANIEL JOSÉ - NOVO - Isso é uma prática padrão entre fundações das 

universidades ou não?  

 

O SR. JOÃO BATISTA DE MIRANDA - Olha, é da Funcamp. Hã? 

 

O SR. DANIEL JOSÉ - NOVO - O senhor sabe dizer se nas outras universidades 

estaduais as fundações também são auditadas?  

 

O SR. JOÃO BATISTA DE MIRANDA - Todas.  

 

O SR. DANIEL JOSÉ - NOVO - Todas. Então está bom, era mais.  

 

O SR. JOÃO BATISTA DE MIRANDA - Você sabe, eu quero fazer um 

esclarecimento que eu acho que vale a pena. Nós tivemos agora um evento com o Dr. 

André – não é, Ailton? –; que ele era curador das fundações aqui de São Paulo, e ele fez 

um evento, e a palestra dele, o tema foi: “Responsabilidade dos diretores de Fundações”. 

E ele falou uma coisa muito interessante, falou: “É muito importante que vocês entendam 

alguma coisa: o dinheiro que vocês estão fazendo a gestão não é de vocês, não é da 

universidade, é da sociedade. O seu dinheiro você pode fazer o que quiser”, e ele 
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exemplificou, “você quer colocar na poupança? Você põe. Você quer comprar ação da 

EBX? Você compra; mas com o dinheiro do povo, da sociedade, não. Você não pode nem 

pôr na poupança, e nem comprar ação. Você tem que ser um investidor competente, para 

não trazer prejuízo à sociedade”. E eu acho que isso é uma norma, é uma regra, de todos 

os diretores de fundações das universidades paulistas.  

 

O SR. DANIEL JOSÉ - NOVO - Por último, na última vez em que a gente esteve 

reunido, recebendo uma pessoa de uma das fundações da Unesp, da Fundunesp, apareceu 

a situação que eu achei bem peculiar, e que eu gostaria de entender melhor; imagino que 

seja a realidade de todas as fundações das universidades do Estado. Que são os convênios, 

e os projetos de pesquisa, realizados através das fundações, em parceria com instituições 

privadas, enfim, acabam indiretamente contratando professores da universidade para 

fazer pesquisa. E eu gostaria de saber se eles têm uma remuneração a mais por participar 

desses projetos, mesmo para professores de carga horária integral?  

 

O SR. JOÃO BATISTA DE MIRANDA - Então, isso é previsto naquela lei da 

inovação. Aqueles dados que eu mostrei, e depois eu posso mostrar para vocês, é 

permitido; desde que ele não atrapalhe as suas outras atividades de ensino e pesquisa, e 

no meu caso, por exemplo, de assistência. E agora, isso tudo está dentro do plano de 

trabalho estabelecido, entendeu? Isso é uma coisa perfeitamente legal, bem estabelecida 

por lei.  

E vejam a importância disso, por exemplo, como eu citei, o negócio do petróleo. 

Com certeza não teria o pré-sal se essas universidades paulistas não estivessem fazendo 

esse trabalho; agora, paralelamente, o docente em tempo integral, ele continua realizando 

outras atividades que lhe são obrigatórias. Eu tenho que fazer pesquisa, a universidade, 

por exemplo, na Unicamp, eu não sei na USP e na Unesp, eu tenho que ter o meu relatório 

de atividades aprovado.  

De cada três, quatro ou cinco anos; e nesse relatório constam todas as atividades 

que eu faço de ensino, pesquisa, de assistência e extensão. Então, não pode um docente, 

seja ele de qual universidade for, fazer qualquer coisa que prejudique a sua atividade no 

departamento. E aí tem um negócio interessante, a gente até brinca na Universidade. O 

maior fiscal é o docente que está do meu lado, entendeu? Ele fala: “Pô, espera aí, você 

está fazendo sua pesquisa, mas não está fazendo uma coisa aqui”; então, isso não 

acontece, eu acredito, nas três universidades paulistas. 
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O SR. DANIEL JOSÉ - NOVO - Está ótimo. Obrigado, professor.  

 

O SR. JOÃO BATISTA DE MIRANDA - Prazer, eu te agradeço pela 

oportunidade.  

 

O SR. PRESIDENTE - WELLINGTON MOURA - REPUBLICANOS - 

Deputado Daniel José, V. Exa. usou dois minutos do tempo, poderia repassar o período? 

Obrigado, deputado. Deputado Paulo Fiorilo.  

 

O SR. PAULO LULA FIORILO - PT - Obrigado, Sr. Presidente. Bom dia, 

professor João Batista, só para a gente poder ter as informações aqui para o debate, o 

senhor está na Fundação como diretor executivo, é isso?  

 

O SR. JOÃO BATISTA DE MIRANDA - Exato.  

 

O SR. PAULO LULA FIORILO - PT - Há quanto tempo?  

 

O SR. JOÃO BATISTA DE MIRANDA - Desde maio de 2018.  

 

O SR. PAULO LULA FIORILO - PT - Maio de 2018. Antes do senhor quem 

que era?  

 

O SR. JOÃO BATISTA DE MIRANDA - Era o Dr. Fernando Sarti, professor 

Fernando Sarti.  

 

O SR. PAULO LULA FIORILO - PT - Sarti?  

 

O SR. JOÃO BATISTA DE MIRANDA - Sarti, do Instituto de Economia.  

 

O SR. PAULO LULA FIORILO - PT - Professor Sarti. Qual que é a formação 

do senhor?  
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O SR. JOÃO BATISTA DE MIRANDA - Eu sou médico, comecei a minha 

carreira como clínico reumatologista, e depois eu passei a fazer ortopedia, e hoje eu faço 

praticamente prótese total de joelho e quadril. 

 

O SR. PAULO LULA FIORILO - PT - Joelho e quadril.  

 

O SR. JOÃO BATISTA DE MIRANDA - Exato.  

 

O SR. PAULO LULA FIORILO - PT - Depois o deputado Wellington vai falar 

com o senhor.  

 

O SR. PRESIDENTE - WELLINGTON MOURA - REPUBLICANOS - 

Graças a Deus minha saúde está plena, eu só estou acima do peso, mas estou bem, graças 

a Deus.  

 

O SR. PAULO LULA FIORILO - PT - Professor, eu queria pedir desculpas, 

porque eu perdi uma parte da apresentação, então, portanto, eu posso ser redundante nas 

perguntas, porque eu tive que participar de uma outra atividade aqui ao lado. Qual que é 

o valor total, neste ano de 2019, que a Funcamp vai administrar, vai gerenciar? O senhor 

tem ideia?  

 

O SR. JOÃO BATISTA DE MIRANDA - Eu tenho de 2018.  

 

O SR. PAULO LULA FIORILO - PT - Quanto foi?  

 

O SR. JOÃO BATISTA DE MIRANDA - 495 milhões.  

 

O SR. PAULO LULA FIORILO - PT - 495 milhões foi em 2018?  

 

O SR. JOÃO BATISTA DE MIRANDA - Exato.  

 

O SR. PAULO LULA FIORILO - PT - Desse valor, o senhor sabe me dizer 

quanto é do convênio da Unicamp?  
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O SR. JOÃO BATISTA DE MIRANDA - O principal valor é da área de Saúde.  

 

O SR. PAULO LULA FIORILO - PT - Que é da Unicamp?  

 

O SR. JOÃO BATISTA DE MIRANDA - Que é o convênio que a Unicamp 

tem; um, com o Ministério da Saúde, interveniado pela Secretaria da Saúde, e o Hospital 

de Sumaré; e os AMEs, que são diretamente Unicamp e Secretaria da Saúde.  

 

O SR. PAULO LULA FIORILO - PT - Na questão da Saúde, tem uma parte 

que é recurso da Unicamp, e tem uma parte que é repasse do governo federal, do governo 

estadual, ou não?  

 

O SR. JOÃO BATISTA DE MIRANDA - Exato.  

 

O SR. PAULO LULA FIORILO - PT - O senhor saberia só a parte da Unicamp? 

Quanto ela repassa para este convênio da saúde?  

 

O SR. JOÃO BATISTA DE MIRANDA - Ela repassa para o Hospital de 

Clínicas o dinheiro orçamentário; por que o Hospital de Clínicas é um hospital da 

Universidade.  

 

O SR. PAULO LULA FIORILO - PT - Perfeito. Mas ele entra no convênio com 

a Funcamp?  

 

O SR. JOÃO BATISTA DE MIRANDA - Não, não, não.  

 

O SR. PAULO LULA FIORILO - PT - Então vamos separar, o dinheiro que a 

Unicamp manda direto para o hospital é do hospital, e ele gerencia; ou é a Funcamp que 

gerencia este recurso? Não? É o hospital?  

 

O SR. JOÃO BATISTA DE MIRANDA - É a Universidade.  
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O SR. PAULO LULA FIORILO - PT - Então eu vou refazer a minha pergunta: 

dos 495 milhões de 2018, o senhor saberia me dizer quanto que a Unicamp repassou para 

a Funcamp em convênios?  

 

O SR. JOÃO BATISTA DE MIRANDA - Não, ela repassa em convênios só os 

custos administrativos, do que compete fazer.  

 

O SR. PAULO LULA FIORILO - PT - Então eu vou fazer de novo a pergunta: 

quais são os convênios que a Unicamp tem com a Funcamp?  

 

O SR. JOÃO BATISTA DE MIRANDA - Ela tem uma parte de um convênio 

de funcionários que atuam no Hospital de Clínicas, que são pagos com recursos SUS. Não 

tem nada a ver com o recurso orçamentário. Hoje, isso perfaz aproximadamente 900 

funcionários, 900 e poucos funcionários; então são pagos com recursos SUS, do convênio 

da Unicamp, Secretaria e Ministério da Saúde. Tem outra parte: Unicamp e Secretaria da 

Saúde; é o Hospital Estadual de Sumaré, e são aqueles AMEs que eu coloquei para o 

senhor. Ficou claro?  

 

O SR. PAULO LULA FIORILO - PT - Não, eu vou ajudar de novo na pergunta.  

 

O SR. JOÃO BATISTA DE MIRANDA - Então vamos lá, eu acho que é 

importante.  

 

O SR. PAULO LULA FIORILO - PT - É preciso esclarecer, porque eu tenho 

uma dificuldade: a Unicamp, ela faz convênio com a Funcamp, perfeito? E os convênios 

são para gerenciamento de recursos etc. Eu perguntei para o senhor quais são os convênios 

que a Unicamp tem com a Funcamp? E o senhor me disse, tem parte dos funcionários do 

HC, e também parte dos funcionários do Hospital do Sumaré e de AMEs. Mas a minha 

pergunta era outra, eu quero saber quais são os convênios que a Funcamp tem com a 

Unicamp? O senhor pode declinar eles aqui?  

 

O SR. JOÃO BATISTA DE MIRANDA - Vou voltar a repetir: ela tem um 

convênio, e nós temos um termo aditivo, é um contrato que faz com que a gente possa 

contratar funcionários para o Hospital de Clínicas.  
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O SR. PAULO LULA FIORILO - PT - Isso, mas é que o senhor disse que esses 

recursos, para pagar os funcionários e clínicas, são do governo federal, ou do governo 

estadual.  

 

O SR. JOÃO BATISTA DE MIRANDA - Não, 70% desses recursos são 

orçamentários da Universidade, que não entram na conta da Fundação, da Funcamp. 

Então, isso é gerido pela Universidade.  

 

O SR. PAULO LULA FIORILO - PT - Qual que é a parte que vocês gerenciam?  

 

O SR. JOÃO BATISTA DE MIRANDA - Nós gerenciamos 27 a 28%, que são 

aquele dinheiro do Ministério da Saúde, que vem via Secretaria de Estado da Saúde.  

 

O SR. PAULO LULA FIORILO - PT - Então, vocês não gerenciam recursos da 

Unicamp?  

 

O SR. JOÃO BATISTA DE MIRANDA - Não.  

 

O SR. PAULO LULA FIORILO - PT - Vocês só gerenciam os recursos do 

Ministério da Saúde?  

 

O SR. JOÃO BATISTA DE MIRANDA - Só.  

 

O SR. PAULO LULA FIORILO - PT - E vocês têm o convênio porque vocês 

precisam gerenciar esses funcionários pagos com recurso do governo federal?  

 

O SR. JOÃO BATISTA DE MIRANDA - Não, nós não podemos fazer nenhuma 

supervisão, nenhum gerenciamento de funcionários da Unicamp.  

 

O SR. PAULO LULA FIORILO - PT - Não, eu entendi, da Unicamp. Inclusive, 

a Unicamp paga direto para o hospital; mas tem uma parte que a Funcamp paga para 

outros funcionários?  
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O SR. JOÃO BATISTA DE MIRANDA - Não, paga no convênio que a 

Funcamp tem, que são uns 419, que é o dinheiro do SUS.  

 

O SR. PAULO LULA FIORILO - PT - Isso, de 27 a 28%?  

 

O SR. JOÃO BATISTA DE MIRANDA - Dá 86 milhões, mais ou menos, para 

o HC.  

 

O SR. PAULO LULA FIORILO - PT - Os 86 milhões são recursos federais? 

Então, é essa parte que vocês gerenciam? Portanto, não é dinheiro da Unicamp?  

 

O SR. JOÃO BATISTA DE MIRANDA - Exato.  

 

O SR. PAULO LULA FIORILO - PT - Agora vou voltar: existe algum recurso 

da Unicamp que vocês gerenciam? Tirando essa questão aqui, bom aqui não tem, existem 

outros convênios que a Funcamp gerencia recursos da Unicamp?  

 

O SR. JOÃO BATISTA DE MIRANDA - Tem, por exemplo, aquele contrato 

que eu disse ao senhor.  

 

O SR. PAULO LULA FIORILO - PT - É que eu perdi essa apresentação, por 

isso que eu queria pedir desculpas para o senhor.  

 

O SR. JOÃO BATISTA DE MIRANDA - Nós fazemos o gerenciamento da 

alimentação, e nós fazemos o gerenciamento dos almoxarifados.  

 

O SR. PAULO LULA FIORILO - PT - Isso, o almoxarifado eu peguei no final 

aí, em que o senhor disse que tem um processo licitatório, é isso?  

 

O SR. JOÃO BATISTA DE MIRANDA - Isso.  

 

O SR. PAULO LULA FIORILO - PT - Agora, qual que é o valor desses 

convênios?  
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O SR. JOÃO BATISTA DE MIRANDA - Ah, eu não tenho esse valor exato, 

acho, eu não sei se está na projeção.  

 

O SR. PAULO LULA FIORILO - PT - Não, tudo bem, o senhor não tem.  

 

O SR. JOÃO BATISTA DE MIRANDA - Eu posso passar para o senhor.  

 

O SR. PAULO LULA FIORILO - PT - Mas aqui é dinheiro da Unicamp?  

 

O SR. JOÃO BATISTA DE MIRANDA - Então, o dinheiro da Unicamp é o 

dinheiro que vai para que o almoxarifado possa ter as condições de ter todos os insumos 

necessários.  

 

O SR. PAULO LULA FIORILO - PT - Isso, mas quem administra isso é a 

Funcamp?  

 

O SR. JOÃO BATISTA DE MIRANDA - É a Funcamp.  

 

O SR. PAULO LULA FIORILO - PT - Aí, nesse caso, tem repasse da Unicamp 

para a Funcamp.  

 

O SR. JOÃO BATISTA DE MIRANDA - Não, não tem repasse. A Funcamp, o 

que é repassado é o custo operacional. O dinheiro é da Unicamp, e a gestão é feita pela 

Fundação.  

 

O SR. PAULO LULA FIORILO - PT - Então, a pergunta que o senhor precisa 

me responder: qual é o valor que a Unicamp paga para a Funcamp?  

 

O SR. JOÃO BATISTA DE MIRANDA - Em relação a?  

 

O SR. PRESIDENTE - WELLINGTON MOURA - REPUBLICANOS - 

Nesses convênios.  
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O SR. PAULO LULA FIORILO - PT - É que eu estou entendendo; o senhor 

está dizendo: “tem dinheiro do Hospital, que é dinheiro federal, e a gente só gerencia”; 

mas, eu queria saber quanto é que a Unicamp paga pelo gerenciamento?  

 

O SR. JOÃO BATISTA DE MIRANDA - Esse valor eu não tenho aqui, eu posso 

encaminhar para o senhor depois.  

 

O SR. PAULO LULA FIORILO - PT - Porque assim, a Unicamp deve passar 

um recurso do serviço prestado pela Funcamp, é isso que eu estou perguntando desde o 

início. Eu queria saber qual é o convênio que tem a Funcamp com a Unicamp, e qual é o 

valor desse convênio?  

 

O SR. JOÃO BATISTA DE MIRANDA - Eu preciso, esse ressarcimento, o 

valor, eu vou encaminhar para o senhor; eu não tenho ele aqui. Mas veja, não.  

 

O SR. PAULO LULA FIORILO - PT - É de gerenciamento, fica tranquilo que 

eu entendi; o que eu estou dando essa volta toda, é para voltar à minha primeira pergunta 

que é: quanto que a Unicamp passa para o gerenciamento dos convênios que a Funcamp 

faz? Só isso. Mas eu já entendi tudo, que a gente deu uma volta grande aqui.  

 

O SR. JOÃO BATISTA DE MIRANDA - Não.  

 

O SR. PAULO LULA FIORILO - PT - Volta, assim, a gente falou sobre o 

hospital, sobre o Sumaré; é nesse sentido.  

 

O SR. JOÃO BATISTA DE MIRANDA - Eu vou pegar esses dados todos, e 

encaminho para o senhor.  

 

O SR. PAULO LULA FIORILO - PT - Obrigado.  

 

O SR. JOÃO BATISTA DE MIRANDA - Porque assim, o que vai para a 

Fundação, na realidade, é apenas do ressarcimento das despesas.  
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O SR. PAULO LULA FIORILO - PT - Não, eu entendi, a Fundação é 

gerenciadora de atividades que a Unicamp tem, e portanto ela repassa para gerenciar, está 

claro isso; tem uma parte que é paga direto, tem uma parte que vocês.  

 

O SR. JOÃO BATISTA DE MIRANDA - Como eu disse, não sei se o senhor 

estava aí; por exemplo, nós fazemos processo licitatório, o processo seletivo. O nosso 

processo seletivo, a gente em Saúde, em quatro ou cinco semanas. Se falta um funcionário 

do hospital, se a Unicamp for fazer um concurso.  

 

O SR. PAULO LULA FIORILO - PT - Ela não consegue, ela demora.  

 

O SR. PRESIDENTE - WELLINGTON MOURA - REPUBLICANOS - É um 

ano, um ano e meio.  

 

O SR. PAULO LULA FIORILO - PT - É mais ou menos como funciona as 

organizações sociais na administração pública em São Paulo, ou aqui no Estado, que 

contratam direto, que é mais rápido e mais fácil. Está claro isso.  

 

O SR. PRESIDENTE - WELLINGTON MOURA - REPUBLICANOS - Daí 

a extrema importância da Fundação para a boa atividade do Hospital de Clínicas.  

 

O SR. PAULO LULA FIORILO - PT - Perfeito. Bom, então a Fundação tem 

esse papel. Aí, o senhor disse aqui que a Fundação ela é auditada, ela é fiscalizada, pelos 

órgãos; pelo Ministério Público e pelo Tribunal de Contas.  

 

O SR. JOÃO BATISTA DE MIRANDA - Exato.  

 

O SR. PAULO LULA FIORILO - PT - Eu queria perguntar: o Tribunal de 

Contas, ele emite parecer aprovando as contas da Fundação; ou o próprio Ministério 

Público Estadual?  

 

O SR. JOÃO BATISTA DE MIRANDA - Sim, o Tribunal de Contas, a última 

aprovação foi em 2011/2012. De lá para cá, não tem nenhuma ainda definitiva.  
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O SR. PRESIDENTE - WELLINGTON MOURA - REPUBLICANOS - E 

como foram esses apontamentos do Tribunal de Contas em 2012?  

 

O SR. PAULO LULA FIORILO - PT - Vou permitir um aparte.  

 

O SR. PRESIDENTE - WELLINGTON MOURA - REPUBLICANOS - Me 

perdoa.  

 

O SR. PAULO LULA FIORILO - PT - Não, está perdoado.  

 

O SR. PRESIDENTE - WELLINGTON MOURA - REPUBLICANOS - 

Fiquei curioso agora.  

 

O SR. PAULO LULA FIORILO - PT - É que eu, percebe que eu consigo 

dialogar, o senhor tem aparte sem pedir.  

 

O SR. PRESIDENTE - WELLINGTON MOURA - REPUBLICANOS - 

Foram aprovados ou reprovados?  

 

O SR. JOÃO BATISTA DE MIRANDA - Aprovados.  

 

O SR. PRESIDENTE - WELLINGTON MOURA - REPUBLICANOS -  Só 

2011?  

 

O SR. JOÃO BATISTA DE MIRANDA - 2011 e 2012.  

 

O SR. PRESIDENTE - WELLINGTON MOURA - REPUBLICANOS - 

Obrigado, deputado Paulo, e desculpe.  

 

O SR. PAULO LULA FIORILO - PT - Obrigado. É que é mais complexo. 

Vamos voltar aqui, então 2011/2012 foram as últimas contas do Tribunal que eles deram 

um parecer favorável?  

 

O SR. JOÃO BATISTA DE MIRANDA - Deram definitivo e aprovado.  
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O SR. PAULO LULA FIORILO - PT - O senhor sabe qual é a situação das 

contas de 2012/2011 para cá, ou não? 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 e 2018.  

 

O SR. JOÃO BATISTA DE MIRANDA - Eles estão lá, analisando ainda.  

 

O SR. PAULO LULA FIORILO - PT - Eles já pediram informações?  

 

O SR. JOÃO BATISTA DE MIRANDA - Na semana que vem.  

 

O SR. PAULO LULA FIORILO - PT - Eu vi que o senhor falou que eles vão 

estar lá.  

 

O SR. JOÃO BATISTA DE MIRANDA - Já pediram, fizeram uma lista de 

solicitações. Nós já estamos disponibilizando, e eles vão lá para fazer essa avaliação. 

Todos os anos eles vão lá, pelo menos uma semana.  

 

O SR. PAULO LULA FIORILO - PT - Eu queria voltar aqui numa questão já 

levantada pelo deputado Daniel José, sobre as fundações. Na Unesp, a gente teve aqui a 

informação, de que a Unesp tem 16 fundações, se eu não estiver enganado.  

 

O SR. PRESIDENTE - WELLINGTON MOURA - REPUBLICANOS - 

Dezessete.  

 

O SR. PAULO LULA FIORILO - PT - Dezessete, obrigado, presidente. A USP 

eu não sei de cabeça.  

 

O SR. PRESIDENTE - WELLINGTON MOURA - REPUBLICANOS - A 

USP hoje tem duas.  

 

O SR. PAULO LULA FIORILO - PT - Duas? Tá, eu não tenho certeza, porque 

eu não ouvi o da USP. Agora a Unicamp só tem, hoje, a Funcamp.  

 

O SR. JOÃO BATISTA DE MIRANDA - Só.  
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O SR. PAULO LULA FIORILO - PT - E o senhor respondeu aqui que também 

o senhor não sabe muito bem por que optou por esse modelo. Agora, a Funcamp, tem, 

portanto, um papel fundamental para a Unicamp.  

 

O SR. JOÃO BATISTA DE MIRANDA - E ela é exclusiva para a Unicamp, ela 

só atende a Unicamp.  

 

O SR. PAULO LULA FIORILO - PT - Como a outra fundação da Unesp 

também é fundamental para a Unesp; porque ela facilita, ela gerencia, ela contrata e assim 

por diante; deve ser a mesma coisa com a Funcamp. Sendo assim, eu entendo que, 

portanto, uma parte grande dos recursos da Unicamp de gerenciamento vai para a 

Funcamp. Hoje, quantos funcionários tem a Funcamp?  

 

O SR. JOÃO BATISTA DE MIRANDA - Eu mostrei; na área administrativa 

nós temos 225, e nesses convênios, que estão principalmente locados na área de saúde, 

são 3.800 e poucos funcionários. Mas eu mostrei aí.  

 

O SR. PAULO LULA FIORILO - PT - Não, o senhor já deu o dado, e eu perdi 

essa oportunidade. Além dos convênios com a saúde, de funcionários com a saúde, e esses 

outros, e esse convênio, e a parte administrativa que o senhor disse, 225; a Funcamp tem 

outros convênios?  

 

O SR. JOÃO BATISTA DE MIRANDA - Tem, tem outros convênios de ensino, 

pesquisa, e extensão.  

 

O SR. PAULO LULA FIORILO - PT - E o senhor sabe mensurar quanto isso 

significa de recursos para a Funcamp?  

 

O SR. JOÃO BATISTA DE MIRANDA - Então, o recuro sempre é o 

ressarcimento do custo para a Funcamp, sempre. Então, hoje, o orçamento da Funcamp, 

eu vou mandar para você certinho e direitinho, ele está em torno de 20 milhões, mais ou 

menos. Mas eu posso encaminhar para vocês, depois, isso; todos esses dados completos.  
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O SR. PAULO LULA FIORILO - PT - Desculpa, eu agora fiquei na dúvida: 20 

milhões é o orçamento da Funcamp.  

 

O SR. JOÃO BATISTA DE MIRANDA - Isso é, deixa eu ver se eu tenho aqui.  

 

O SR. PAULO LULA FIORILO - PT - Não, porque o senhor tinha me dado um 

outro dado, de 495 milhões. 

 

O SR. JOÃO BATISTA DE MIRANDA - Isso é dinheiro que a Funcamp faz a 

gestão.  

 

O SR. PAULO LULA FIORILO - PT - A gestão da Funcamp é com relação aos 

495 milhões, é isso? A gestão. Que aí é o que o senhor já explicou; e os 20 milhões são o 

orçamento da Funcamp?  

 

O SR. JOÃO BATISTA DE MIRANDA - Da Fundação.  

 

O SR. PAULO LULA FIORILO - PT - Que é para pagar funcionário.  

 

O SR. JOÃO BATISTA DE MIRANDA - Funcionários e suas atividades.  

 

O SR. PAULO LULA FIORILO - PT - Agora, esses 20 milhões, eles são 

oriundos do que a Unicamp paga para o gerenciamento?  

 

O SR. JOÃO BATISTA DE MIRANDA - Não só a Unicamp.  

 

O SR. PAULO LULA FIORILO - PT - E os outros convênios.  

 

O SR. JOÃO BATISTA DE MIRANDA - Todos.  

 

O SR. PAULO LULA FIORILO - PT - Mas, o senhor não sabe mensurar 

exatamente quanto que veio dos outros convênios?  
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O SR. JOÃO BATISTA DE MIRANDA - Aqui, de momento, eu não sei. Eu 

posso encaminhar para o senhor.  

 

O SR. PAULO LULA FIORILO - PT - Depois, se o senhor puder encaminhar. 

Na realidade é assim, na minha linha de raciocínio, é importante, mas não é o fundamental 

nesse caso. A USP, ela gerencia, ela recebe imóveis de doações; e, portanto, ela tem 

condições de arrecadar com aluguéis. A Unicamp também tem essa legislação? Por 

exemplo, imóveis podem ser doados?  

 

O SR. JOÃO BATISTA DE MIRANDA - Podem, e agora a Unicamp; veja, eu 

não, o senhor me desculpa, eu vou responder em respeito ao senhor e a esta Casa, porque 

são coisas que fogem um pouco da minha competência, não é? Eu não tenho dados aqui, 

e informações sobre a Universidade. Mas, como a Fundação é muito próxima, a gente 

tem algumas informações.  

 

O SR. PAULO LULA FIORILO - PT - Não, mas eu nem quero as informações 

que o senhor não tem. Eu só queria perguntar: não é a Funcamp que administra e gerencia 

os imóveis? Eu nem sei quais imóveis a Unicamp tem, mas tem um campus lá.  

 

O SR. PRESIDENTE - WELLINGTON MOURA - REPUBLICANOS - Mas 

a Funcamp não administra? Por exemplo, recebeu doação de herança.  

 

O SR. JOÃO BATISTA DE MIRANDA - Então, era isso que eu ia falar; a 

Universidade, e não fui convocado pelo reitor, e a Cleusa, nossa secretaria executiva, 

participa de um grupo de trabalho para a formação do fundo patrimonial da Universidade; 

onde todas essas doações entrarão. Existem várias, duas maneiras de se trabalhar com 

esse fundo patrimonial, mas a Universidade, ela só vai poder usar o rendimento desse 

fundo patrimonial; ela não vai poder usar o principal.  

Então, isso é muito importante; então nós estamos lá, fazendo esse fundo 

patrimonial e, provavelmente, na primeira conversa que eu tive com o reitor, esse fundo 

patrimonial deve ser gerido por uma fundação. Houve até uma discussão, de se fazer uma 

outra fundação para gerir esse fundo patrimonial; o reitor nos chamou, nos convidou para 

uma reunião, e eu coloquei. Eu acho que não tem sentido fazer uma outra fundação para 

gerir isso, visto que a Funcamp tem expertise para fazer isso.  
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E os fundos patrimoniais têm algumas coisas específicas, particulares; por 

exemplo: quem faz a aplicação, hoje, na Fundação, dos recursos que estão lá, são os 

funcionários do financeiro da própria Fundação. No fundo patrimonial, tem que ter um 

conselho de investidores, com uma diretoria administrativa específica, que vai controlar 

tudo isso, entendeu?  

E eu queria dar uma informação; por coincidência, nesse fim de semana eu viajei; 

ele é brasileiro, ele trabalha no Fundo de Investimento da Harvard. O orçamento da 

Harvard, hoje, é de cinco bilhões de dólares; dois bilhões de dólares vêm de rendimentos 

do fundo patrimonial da Harvard, e é isso que a Unicamp está trabalhando.  

 

O SR. PAULO LULA FIORILO - PT - Portanto, isso pode ser mais uma fonte 

de recurso para a Unicamp, esse fundo?  

 

O SR. JOÃO BATISTA DE MIRANDA - Nós esperamos, porque a situação 

está difícil. Nós estamos, vocês sabem, não é? Está tendo; eu fico meio desconfortável 

em falar coisas que não me competem, porque eu sou da Fundação. Mas vocês sabem que 

o ICMS, hoje, ele está no nível de 2009. Então, nós estamos em 2019 com um valor de 

ICMS de 2009. E o recurso da Universidade é baseado em ICMS. Então, tomara que o 

fundo patrimonial vingue bem.  

 

O SR. PAULO LULA FIORILO - PT - Quanto tempo o senhor acha que precisa, 

para se efetivar o fundo patrimonial?  

 

O SR. JOÃO BATISTA DE MIRANDA - Olha, nós estamos trabalhando, 

chamando consultores para fazer isso aí; porque nós vamos ter que mudar o próprio 

Estatuto da Funcamp, para absorver o fundo patrimonial. Então, nós precisamos ser o 

mais célere possível.  

 

O SR. PAULO LULA FIORILO - PT - Professor, só para encerrar essa parte; 

portanto, a Funcamp não administra, e nem gerencia, imóveis que vêm de herança para a 

Unicamp? É a Unicamp que faz isso?  

 

O SR. JOÃO BATISTA DE MIRANDA - Nós temos quatro imóveis que, hoje, 

estão na Unicamp.  
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O SR. PAULO LULA FIORILO - PT - Na Unicamp ou na Funcamp?  

 

O SR. JOÃO BATISTA DE MIRANDA - Na Funcamp, que era da antiga 

Fecamp; quando a Fecamp foi extinta, ela deixou quatro terrenos. E o Ministério Público 

decidiu que esses terrenos deveriam ficar sob a guarda da Funcamp; e orientou que a 

gente vendesse os terrenos, porque nós temos que ter autorização do Ministério Público 

para alugar, para vender, para alienar qualquer ação. Só que, a gente o colocou à venda, 

e os quatro terrenos estão lá.  

 

O SR. PAULO LULA FIORILO - PT - Não teve comprador. O valor dele, o 

senhor sabe?  

 

O SR. JOÃO BATISTA DE MIRANDA - Olha varia, são de valores 

significativos; tem de três milhões, tem de sete milhões, são valores importantes.  

 

O SR. PAULO LULA FIORILO - PT - Eu queria entrar agora na última parte 

aqui das minhas questões, que diz respeito às pesquisas. Então, só para recuperar, para 

ver se eu não perdi o raciocínio correto; os professores da Unicamp podem ser procurados, 

ou podem procurar, empresas que tenham interesse em patrocinar as pesquisas?  

 

O SR. JOÃO BATISTA DE MIRANDA - Geralmente, é procurada a Unicamp.  

 

O SR. PAULO LULA FIORILO - PT - Isso, a Unicamp é procurada; então, 

normalmente, a Unicamp é procurada por uma empresa, Eletrobras, e ela vai lá e 

apresenta uma proposta de pesquisa.  

 

O SR. JOÃO BATISTA DE MIRANDA - Isso.  

 

O SR. PAULO LULA FIORILO - PT - E aí, o professor da área, ele encaminha 

para o conselho de departamento, a proposta?  

 

O SR. JOÃO BATISTA DE MIRANDA - Exato.  
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O SR. PAULO LULA FIORILO - PT - E aí, depois passa por outras instâncias, 

que o senhor falou, até que se materialize o convênio. Perfeito?  

 

O SR. JOÃO BATISTA DE MIRANDA - Exato.  

 

O SR. PAULO LULA FIORILO - PT - Então, esse professor, o senhor disse 

que ele tem como prioridade três eixos; que é o ensino, a pesquisa e a extensão.  

 

O SR. JOÃO BATISTA DE MIRANDA - Exato.  

 

O SR. PAULO LULA FIORILO - PT - E ele é remunerado pela Unicamp para 

fazer essas três coisas. Quando um professor é instado a desenvolver uma pesquisa, que 

faz parte desse convênio, porque para facilitar; porque se a empresa fosse fazer com a 

Unicamp teria uma dificuldade grande, e ela faz com a Funcamp.  

 

O SR. JOÃO BATISTA DE MIRANDA - Não, o convênio é feito com a 

Universidade, a Funcamp vai ser interveniente.  

 

O SR. PAULO LULA FIORILO - PT - Ela administra.  

 

O SR. JOÃO BATISTA DE MIRANDA - Ela administra.  

 

O SR. PAULO LULA FIORILO - PT - Portanto, o convênio foi feito entre a 

Universidade e a empresa, e tem um professor que é responsável por tocar esse convênio, 

da pesquisa.  

 

O SR. JOÃO BATISTA DE MIRANDA - Ele é o executor principal, e tem o 

substituto, o secundário.  

 

O SR. PAULO LULA FIORILO - PT - Perfeito, esse executor principal, e esse 

executor secundário, são professores que têm essas três atribuições que a gente já falou 

aqui. E ele é remunerado por isso, pela Unicamp. Quando ele entra numa pesquisa, ele 

também tem a remuneração da empresa contratante?  
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O SR. JOÃO BATISTA DE MIRANDA - Tem, isso é previsto na lei.  

 

O SR. PAULO LULA FIORILO - PT - Não, eu entendi, é para deixar claro. O 

senhor já citou aqui as leis federais, os decretos e a lei estadual. E isso significa que faz 

parte, também, das atribuições desse professor-pesquisador.  

 

O SR. JOÃO BATISTA DE MIRANDA - É uma pesquisa que ele está 

realizando.  

 

O SR. PAULO LULA FIORILO - PT - Ele não está fazendo a pesquisa sem 

patrocínio, quando ele estiver fazendo sem patrocínio, ele só recebe pela Unicamp.  

 

O SR. JOÃO BATISTA DE MIRANDA - Não, ele recebe o salário, do salário 

da Unicamp.  

 

O SR. PAULO LULA FIORILO - PT - Isso, o salário dele.  

 

O SR. JOÃO BATISTA DE MIRANDA - É, não pela pesquisa.  

 

O SR. PAULO LULA FIORILO - PT - Só para ver se fica claro. Eu sou 

professor da Unicamp, tenho que cumprir três tarefas: eu tenho o ensino, a pesquisa e 

extensão, na Unicamp. Mas, eu não tenho nenhum convênio, eu não fui designado para 

nenhum convênio; eu recebo o meu salário da Unicamp. Se eu for designado para o 

convênio, eu recebo o meu salário da Unicamp, mais uma remuneração dessa pesquisa 

que eu estou fazendo, é isso?  

 

O SR. JOÃO BATISTA DE MIRANDA - É.  

 

O SR. PAULO LULA FIORILO - PT - Quem paga, quem repassa para o 

professor? A Unicamp ou a Funcamp? 

 

O SR. JOÃO BATISTA DE MIRANDA - A Unicamp.  

 

O SR. PAULO LULA FIORILO - PT - Direto?  
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O SR. JOÃO BATISTA DE MIRANDA - Nós fazemos os cálculos baseados no 

plano de trabalho que existe. E, de acordo com a evolução desse plano de trabalho, de 

acordo com o que é entregue, o órgão financiador repassa o dinheiro.  

 

O SR. PAULO LULA FIORILO - PT - Para quem?  

 

O SR. JOÃO BATISTA DE MIRANDA - Para a Fundação, e a Fundação 

repassa para a Unicamp, e a Unicamp é que vai fazer.  

 

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

 

O SR. PAULO LULA FIORILO - PT - Claro.  

 

O SR. BARROS MUNHOZ - PSB - Quantos professores tem a Unicamp? E 

quantos professores participam de pesquisas e recebem pela pesquisa?  

 

O SR. JOÃO BATISTA DE MIRANDA - Hoje, a Unicamp tem 1.000.  

 

O SR. BARROS MUNHOZ - PSB - Antes de mais nada, muito obrigado. Prazer 

revê-lo, muito obrigado por tudo o que o senhor fez como diretor do Hospital da Unicamp, 

e muito obrigado por o que o senhor continua fazendo pela Saúde na nossa imensa região 

de Campinas; e incluída a grande Itapira.  

 

O SR. PRESIDENTE - WELLINGTON MOURA - REPUBLICANOS - E 

registrar a presença do nobre deputado Barros Munhoz.  

 

O SR. BARROS MUNHOZ - PSB - Muito obrigado.  

 

O SR. JOÃO BATISTA DE MIRANDA - Obrigado pelas suas palavras 

deputado, bom dia, é um prazer revê-lo também; e pode estar certo que foi um prazer 

fazer tudo o que foi feito, não só para o senhor, mas para todos aqui nós estamos à 

disposição. O que a gente puder fazer, a gente faz com amor; a nossa atividade é cuidar 
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da Saúde, e isso é um prazer que a gente faz, e a gente poderia fazer melhor se a gente 

tivesse mais condições.  

Voltando à sua questão, nós temos, hoje, a Universidade tem em torno de 1.850 

funcionários envolvidos em pesquisas. Eu tenho a impressão, eu vou passar esses dados 

para os senhores depois, mas acho que é em torno de 200 professores que têm uma ação 

muito intensa lá na Universidade. E tem aqueles professores que fazem as pesquisas 

eventuais. Não é uma coisa tão intensa, mas eu vou passar esses dados para vocês, para 

que vocês tenham a informação correta.  

 

O SR. PAULO LULA FIORILO - PT - Concluiu, deputado? Eu ia só perguntar 

se o professor teve a oportunidade de utilizar o bisturi dele lá em Itapira. Não, não é? É 

que ele é especialista em joelho e quadril. Bom, vamos voltar aqui professor; mas é 

melhor não trazer esse debate para cá. Professor, vamos voltar aqui ao debate mais 

conceitual; o senhor disse que tem 1.850 funcionários, mas todos não são professores? 

Ou todos são?  

 

O SR. JOÃO BATISTA DE MIRANDA - São professores.  

 

O SR. PAULO LULA FIORILO - PT - São 1.850 professores?  

 

O SR. JOÃO BATISTA DE MIRANDA - Isso.  

 

O SR. PAULO LULA FIORILO - PT - E desses, aproximadamente 200 têm 

pesquisa?  

 

O SR. JOÃO BATISTA DE MIRANDA - Tem mais intensa, e tenho outros que 

são eventuais; mas eu vou pegar esses dados e encaminhar para vocês, por que não fica 

bem a gente falar coisa que não tem certeza absoluta.  

 

O SR. PAULO LULA FIORILO - PT - Não, está perfeito. Aí eu queria só voltar: 

nos projetos de pesquisa.  

 

O SR. PRESIDENTE - WELLINGTON MOURA - REPUBLICANOS - O 

senhor me permite um aparte, deputado?  
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O SR. PAULO LULA FIORILO - PT - Claro.  

 

O SR. PRESIDENTE - WELLINGTON MOURA - REPUBLICANOS - Há 

quanto tempo o senhor está sabendo da CPI? Há quanto tempo o senhor está sabendo que 

o senhor iria ser chamado para a CPI?  

 

O SR. JOÃO BATISTA DE MIRANDA - Faz aproximadamente um mês.  

 

O SR. PRESIDENTE - WELLINGTON MOURA - REPUBLICANOS - Um 

mês? Eu pergunto, porque eu acredito que você poderia, V. Exa. poderia ter vindo com 

os dados, preparado; sabendo que nós, sem dúvida, iríamos perguntar sobre convênios, 

números. Mas essa questão, até, a explanação para os outros que virão, tem que trazer uns 

relatórios que eu acredito que sejam pertinentes: Tribunal de Contas, de regular, coisas 

como esta.  

 

O SR. JOÃO BATISTA DE MIRANDA - Eu entendo o senhor, Exa., mas, como 

eu disse, nós hoje administramos 1.011 convênios; então o número de informações é 

imenso, entendeu? Então, a gente se preparou, então toda a equipe tem dados, tem coisas; 

mas, assim, é praticamente impossível, diante de tudo o que a gente tem, a gente conseguir 

lembrar detalhe por detalhe. Mas eu peço desculpas, e estou à disposição para enviar isso 

aí para vocês, com dados corretos.  

 

O SR. PRESIDENTE - WELLINGTON MOURA - REPUBLICANOS - 

Obrigado.  

 

O SR. PAULO LULA FIORILO - PT - Minha última questão, professor. Na 

Funcamp, além do senhor, o senhor mostrou ali que tem outros professores responsáveis 

pela Fundação na diretoria?  

 

O SR. JOÃO BATISTA DE MIRANDA - Tem.  

 

O SR. PAULO LULA FIORILO - PT - É o senhor e mais quantos professores?  
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O SR. JOÃO BATISTA DE MIRANDA - Tem um diretor de relações 

institucionais.  

 

O SR. PAULO LULA FIORILO - PT - Que também é professor?  

 

O SR. JOÃO BATISTA DE MIRANDA - E tem um diretor financeiro. Todos 

os diretores, sejam eles efetivos ou substitutos, são professores, e já dirigiram algum 

órgão, e pertenceram ao conselho curador durante alguma ocasião.  

 

O SR. PAULO LULA FIORILO - PT - Quantos são, hoje, o número de 

professores que estão na diretoria, tanto de titulares?  

 

O SR. JOÃO BATISTA DE MIRANDA - Seis.  

 

O SR. PAULO LULA FIORILO - PT - Seis professores, entre titulares e 

suplentes?  

 

O SR. JOÃO BATISTA DE MIRANDA - Isso.  

 

O SR. PAULO LULA FIORILO - PT - Desses professores e suplentes, eles 

também, além das três atribuições que o senhor falou, eles têm a atribuição da Funcamp, 

é isso?  

 

O SR. JOÃO BATISTA DE MIRANDA - Exato.  

 

O SR. PAULO LULA FIORILO - PT - Como é que é possível conciliar? Porque 

assim, essa é uma discussão que a gente fez aqui com a Fundunesp, que é assim: vocês 

têm uma baita de uma tarefa para desenvolver – pesquisa, extensão, ensino –; e ainda têm 

que gerenciar uma Fundação, no caso de vocês, que tem 495 milhões de recursos, 20 

milhões para administração, não é qualquer coisa. Qual é a avaliação do senhor? O senhor 

acha que esse modelo está correto?  

 

O SR. JOÃO BATISTA DE MIRANDA - Essa é uma coisa que nós temos 

discutido, e as fundações também têm discutido; existe uma tendência, em algumas 
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fundações, de profissionalizar a direção. Eu acho que isso é o futuro, e o senhor sabe que, 

hoje, todas as grandes universidades do mundo tem uma fundação, e ela é profissional.  

 

O SR. PAULO LULA FIORILO - PT - O Brasil é a jabuticaba, nesse caso.  

 

O SR. JOÃO BATISTA DE MIRANDA - É o modelo que foi escolhido, é o 

modelo que foi adotado, e ele está vigente até hoje; mas a gente tem discutido isso. Porque 

é um trabalho insano, não é? Porque, como o senhor está dizendo, nós não somos 

remunerados para estar lá.  

 

O SR. PAULO LULA FIORILO - PT - Então, vocês não têm remuneração, mas 

precisam dar conta das outras três questões.  

 

O SR. JOÃO BATISTA DE MIRANDA - E eu tenho o meu relatório de 

atividades como professor, que tem que ser aprovado. Como o meu relatório não tem 

nenhuma observação, ele é feito a cada cinco anos a análise dele, desse relatório. Mas, se 

eu não fizer todas aquelas funções, de ensino, pesquisa, extensão e inovação; eu vou ter 

uma recomendação e vou ter problemas.  

 

O SR. BARROS MUNHOZ - PSB - Pela ordem, um aparte.  

 

O SR. PAULO LULA FIORILO - PT - Claro.  

 

O SR. BARROS MUNHOZ - PSB - Não sei se entendi bem, todo esse modelo, 

de fundação junto à universidade, é mundial.  

 

O SR. JOÃO BATISTA DE MIRANDA - Não, varia. Tem fundações de 

diferentes modos, mas toda universidade tem uma fundação de apoio.  

 

O SR. BARROS MUNHOZ - PSB - No mundo?  

 

O SR. JOÃO BATISTA DE MIRANDA - No mundo.  
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O SR. PAULO LULA FIORILO - PT - O que diferencia, é que em outros 

lugares do mundo as fundações são profissionalizadas, não são professores.  

 

O SR. BARROS MUNHOZ - PSB - Entendi.   

 

O SR. PAULO LULA FIORILO - PT - Aqui não, aqui você acumula. E aí você 

pode trazer, inclusive, dificuldades. Eu vou encerrar, professor. Dos seis membros da 

diretoria, algum desenvolve pesquisa nesses convênios?  

 

O SR. JOÃO BATISTA DE MIRANDA - Eu, atualmente, não estou 

desenvolvendo nenhuma pesquisa; até porque o deputado Barros Munhoz sabe muito bem 

o que é ser diretor superintendente do Hospital de Clínicas da Unicamp. Então, eu faço 

aquelas pesquisas clínicas internas, que nós temos que fazer como professor, mas 

nenhuma que tenha a interveniência da Universidade e da Funcamp.  

 

O SR. PAULO LULA FIORILO - PT - As pesquisas estão ligadas à área do.  

 

O SR. JOÃO BATISTA DE MIRANDA - O professor Paulo, que é da educação 

física, que eu saiba não; e tem o professor Lauro, e que ele tem algumas pesquisas. Ele 

está fazendo um projeto agora, que é um projeto para mim extraordinário, vai mudar 

algumas coisas que são, assim, assustadoras. Eu não sei se vocês sabem, a nossa água, ela 

é tratada de uma forma que ela não é observada a retirada de algumas substâncias; por 

exemplo, na região de Campinas, tem muito hormônio feminino na água.  

 

O SR. PAULO LULA FIORILO - PT - Na água lá de Campinas?  

 

O SR. JOÃO BATISTA DE MIRANDA - É, eu acho que não é só em Campinas.  

 

O SR. PAULO LULA FIORILO - PT - Está explicado, já descobrimos.  

 

O SR. JOÃO BATISTA DE MIRANDA - Não é só Campinas.  

 

O SR. PAULO LULA FIORILO - PT - Não só?  
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O SR. JOÃO BATISTA DE MIRANDA - Não, fique tão tranquilo, deputado.  

 

O SR. PAULO LULA FIORILO - PT - Não, mas São Paulo também, ou não?  

 

O SR. JOÃO BATISTA DE MIRANDA - Provavelmente.  

 

O SR. DANIEL JOSÉ - NOVO - Também na grande Itapira.  

 

O SR. PAULO LULA FIORILO - PT - Em Itapira, eles tomam a água de outra 

fonte.  

 

A SRA. VALERIA BOLSONARO - PSL - É por isso que o meu marido disse 

que ele é de Valinhos, não é de Campinas.  

 

O SR. JOÃO BATISTA DE MIRANDA - Bem, esse estudo está sendo 

desenvolvido com a Sanasa, lá em Campinas; e a ideia do professor Mauro é fazer um 

centro da água; porque vai ter que se mudar o tratamento da água no Brasil inteiro. Então, 

o produto já saiu, já foi veiculado na mídia a questão de agrotóxicos, no Rio Grande do 

Sul, em Santa Catarina.  

 

O SR. PAULO LULA FIORILO - PT - Aqui em Jundiaí.  

 

O SR. JOÃO BATISTA DE MIRANDA - Em Jundiaí. Então, esse trabalho, o 

professor Mauro ele é diretor financeiro do hospital, e ele é uma pessoa extremamente 

competente; e quando a Sanasa foi procurar a Unicamp, já envolveu o professor, e eles 

estão desenvolvendo isso. E eu até propus a ele, falei: “Olha, eu acho que uma coisa que 

seria interessante, é a gente ver a água que sai dos hospitais”, porque é um problema.  

Eu acho que nós temos que começar; a água, desculpe, deputado, por sair um 

pouquinho, a água é um problema sério, e vai ser muito mais, não é? Então, do que nós 

temos, nós vamos ter que cuidar direitinho. E o doutor, o professor Mauro, é uma pessoa 

extremamente competente, e eu acho que esse vai ser um projeto muito legal.  
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O SR. PAULO LULA FIORILO - PT - Obrigado, senhor, só para terminar aqui, 

eu tinha perguntado então; dos seis, nenhum hoje desenvolve projetos, portanto nenhum 

dos professores tem hoje.  

 

O SR. JOÃO BATISTA DE MIRANDA - Não, o professor Lauro, ele tem.  

 

O SR. PAULO LULA FIORILO - PT - Então, dois seis, um só; que é o Lauro? 

Que é o da água?  

 

O SR. JOÃO BATISTA DE MIRANDA - O da água.  

 

O SR. PAULO LULA FIORILO - PT - E o convênio lá com a Sanasa?  

 

O SR. JOÃO BATISTA DE MIRANDA - Não foi feito ainda, não foi.  

 

O SR. PAULO LULA FIORILO - PT - Está procurando, já foi? Tem outros 

professores.  

 

O SR. JOÃO BATISTA DE MIRANDA - Da diretoria? O suplente.  

 

O SR. PAULO LULA FIORILO - PT - Suplentes são os que desenvolvem, é 

isso?  

 

O SR. JOÃO BATISTA DE MIRANDA - Isso.  

 

O SR. PAULO LULA FIORILO - PT - Tá; professor, a questão aqui.  

 

O SR. PRESIDENTE - WELLINGTON MOURA - REPUBLICANOS - O 

senhor me permite um aparte?  

 

O SR. PAULO LULA FIORILO - PT - Permito.  
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O SR. PRESIDENTE - WELLINGTON MOURA - REPUBLICANOS - 

Desses que estão na diretoria, como o professor Lauro e os suplentes, eles recebem pela 

pesquisa?  

 

O SR. JOÃO BATISTA DE MIRANDA - Sim, se tiverem dentro da lei de 

tecnologia, de inovação e tecnologia, recebem. Isso é um procedimento legal, Excelência.  

 

O SR. PRESIDENTE - WELLINGTON MOURA - REPUBLICANOS - Não, 

só estou perguntando; e eles recebem como esse cargo da diretoria também?  

 

O SR. JOÃO BATISTA DE MIRANDA - Como executor do convênio.  

  

O SR. PRESIDENTE - WELLINGTON MOURA - REPUBLICANOS - Eles 

recebem como executor do convênio, e recebem também.  

 

O SR. JOÃO BATISTA DE MIRANDA - É o investigador principal, não é?  

 

O SR. PRESIDENTE - WELLINGTON MOURA - REPUBLICANOS - Mas 

ele recebe também no cargo da diretoria?  

 

O SR. JOÃO BATISTA DE MIRANDA - Não, na diretoria ninguém recebe 

nada.  

 

O SR. PRESIDENTE - WELLINGTON MOURA - REPUBLICANOS - Ah, 

ninguém recebe nada.  

 

O SR. JOÃO BATISTA DE MIRANDA - Não.  

 

O SR. PAULO LULA FIORILO - PT - Os cargos não são remunerados.  

 

O SR. JOÃO BATISTA DE MIRANDA - Não são remunerados, nenhum cargo 

da diretoria, eu recebo como professor.  
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O SR. PAULO LULA FIORILO - PT - E, no caso de ser pesquisador, ele recebe 

como professor, e mais a parte da pesquisa.  

 

O SR. JOÃO BATISTA DE MIRANDA - Da pesquisa, de acordo com o plano 

de trabalho estabelecido. (Vozes sobrepostas.) 

E com a empresa financiadora.  

 

O SR. PAULO LULA FIORILO - PT - O.k., O senhor saberia me precisar 

quantos suplentes estão fazendo pesquisas? Dos que são membros da diretoria? Três 

suplentes? Três titulares, e três suplentes. Os três titulares, um é o professor.  

 

O SR. JOÃO BATISTA DE MIRANDA - Só o Lauro que tem.  

 

O SR. PAULO LULA FIORILO - PT - O Lauro tem, mas não está conveniado, 

e os outros três pode ser que.  

 

O SR. JOÃO BATISTA DE MIRANDA - Eles devem ter, da Mecânica, da 

Química.  

 

O SR. PAULO LULA FIORILO - PT - É só para, Sr. Presidente, eu acho que 

eram essas as minhas questões, muito obrigado.  

 

O SR. JOÃO BATISTA DE MIRANDA - Obrigado. 

 

O SR. PRESIDENTE - WELLINGTON MOURA - REPUBLICANOS - 

Vossa Excelência tem dois minutos e meio: V. Exa. passa para mim?  

 

O SR. PAULO LULA FIORILO - PT - Todo o tempo que sobrou eu trouxe para 

o senhor.  

 

O SR. PRESIDENTE - WELLINGTON MOURA - REPUBLICANOS - 

Obrigado. Professor João Batista, obrigado, mais uma vez, primeiramente, por ter vindo. 

Segundo a matéria, primeira pergunta, segundo a matéria extraída do site Direto da 

Ciência, publicada no dia 24/8 de 2016, a AES Tietê assinou com a Universidade, e a 
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Fundação Para o Desenvolvimento da Unicamp, a Funcamp, um projeto de pesquisa 

intitulado “Gestão integrada de riscos em sistema hidroelétrico energéticos”. Vossa 

Excelência sabe desse projeto?  

 

O SR. JOÃO BATISTA DE MIRANDA - Conheço o projeto por cima, mas 

detalhes eu não sei.  

 

O SR. PRESIDENTE - WELLINGTON MOURA - REPUBLICANOS - A 

empresa Hidrasoft – Engenharia e Informática, de propriedade de um professor da 

Universidade; o valor exato pago à Hidrasoft foi de 782.399. No item correspondente a 

despesas com recursos humanos, o valor total do contrato foi de 2.459.000 reais. O que o 

senhor tem a me dizer sobre esse ocorrido?  

 

O SR. JOÃO BATISTA DE MIRANDA - O que nós ficamos sabendo é que 

houve esse contrato, e não havia informação adequada sobre quem eram os proprietários 

dessa empresa. E aí, chegou-se à conclusão que tinha um professor que tinha uma relação; 

mas eu não sei, esse contrato parece que não seguiu em frente.  

 

O SR. PRESIDENTE - WELLINGTON MOURA - REPUBLICANOS - Ele 

não seguiu em frente?  

 

O SR. JOÃO BATISTA DE MIRANDA - Não. Quando se observou que havia 

uma incompatibilidade, ele não seguiu em frente.  

 

O SR. PRESIDENTE - WELLINGTON MOURA - REPUBLICANOS - E foi 

pago algum valor em cima?  

 

O SR. JOÃO BATISTA DE MIRANDA - Não.  

 

O SR. PRESIDENTE - WELLINGTON MOURA - REPUBLICANOS - Está 

dizendo aqui que o valor pago foi de 782 mil. Pega o microfone? Se quiser que ele 

responda, não tem problema.  

 

O SR. JOÃO BATISTA DE MIRANDA - Você pode responder, por favor?  
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O SR. PRESIDENTE - WELLINGTON MOURA - REPUBLICANOS - Por 

gentileza, por favor. Só peço o nome, e o cargo, por gentileza, ocupado por Vossa 

Excelência.  

 

O SR. BENEDITO PAES SILVADO NETO - Bom dia, meu nome é Benedito 

Silvado Neto, e sou assessor jurídico da Fundação. Esse contrato, pelo que nós sabemos, 

com certeza foi rescindido pela Universidade; e, pelo que nos consta, houve, sim, alguma 

liberação de valores, pelo exercício que havia sido prestado, mas não temos maiores dados 

sobre esse contrato neste momento, mesmo porque é um contrato da Universidade.  

 

O SR. PRESIDENTE - WELLINGTON MOURA - REPUBLICANOS - Há 

quanto tempo o senhor está na Fundação?  

 

O SR. BENEDITO PAES SILVADO NETO - Estou desde 2011.  

 

O SR. PRESIDENTE - WELLINGTON MOURA - REPUBLICANOS - 

Desde 2011, e você não tem noção do que?  

 

O SR. BENEDITO PAES SILVADO NETO - Não, eu tenho noção, mas o 

contrato em si, e os motivos que levaram à rescisão, competem à Universidade, e não à 

Fundação. A Fundação faz a interveniência administrativa; não havendo mais o contrato, 

o serviço da Fundação cessa.  

 

O SR. PRESIDENTE - WELLINGTON MOURA - REPUBLICANOS - 

Houve ressarcimento do valor pago?  

 

O SR. BENEDITO PAES SILVADO NETO - Ressarcimento? Eu não sei dizer, 

mas eu acredito que não. Do valor pago, o ressarcimento não, porque se houve prestação 

de serviços, o máximo que pode ter ocorrido foi um pagamento decorrente dessa 

prestação de serviço. Mas nós podemos, também, apresentar maiores detalhes de como 

ele chegou ao final, podemos manter um contato direto com a Universidade, e informar 

como esse contrato foi, efetivamente, rescindido, as condições, tudo o que foi 

desembolsado, se houve efetivamente desembolso, e quanto foi desembolsado.  
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O SR. PRESIDENTE - WELLINGTON MOURA - REPUBLICANOS - Qual 

o prazo que V. Exa. quer para que entregue essas informações à CPI? Por favor.  

 

O SR. BENEDITO PAES SILVADO NETO - Olha, acho que se V. Exa. nos 

der cinco dias.  

 

O SR. PRESIDENTE - WELLINGTON MOURA - REPUBLICANOS - Sete 

dias? Pode ser.  

 

O SR. BENEDITO PAES SILVADO NETO - Pode ser; essas informações nós 

temos, com certeza. E o que nós não tivermos, a Universidade vai ter, com certeza.  

 

O SR. PRESIDENTE - WELLINGTON MOURA - REPUBLICANOS - 

Obrigado. Existem professores docentes ou servidores em exercício na Unicamp, 

desenvolvendo algum projeto pela Fundação?  

 

O SR. JOÃO BATISTA DE MIRANDA - Como assim? Não entendi.  

 

O SR. PRESIDENTE - WELLINGTON MOURA - REPUBLICANOS - 

Existem professores, docentes, ou servidores em exercício na Unicamp, desenvolvendo 

algum projeto na Fundação?  

 

O SR. JOÃO BATISTA DE MIRANDA - Não, nós somos intervenientes dos 

convênios; então, o professor, ele, do quadro da Universidade, ele faz um convênio, a 

Universidade faz um convênio com um órgão qualquer, que vai ser um financiador; e a 

Funcamp é interveniente, só isso.  

 

O SR. PRESIDENTE - WELLINGTON MOURA - REPUBLICANOS - Eu 

quero saber se tem algum servidor, algum professor, que é servidor, está na Unicamp.  

 

O SR. JOÃO BATISTA DE MIRANDA - Não.  
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O SR. PRESIDENTE - WELLINGTON MOURA - REPUBLICANOS - Mas 

desenvolve algum projeto na Fundação?  

 

O SR. JOÃO BATISTA DE MIRANDA - Não.  

 

O SR. PRESIDENTE - WELLINGTON MOURA - REPUBLICANOS - 

Ninguém?  

 

O SR. JOÃO BATISTA DE MIRANDA - Que eu saiba não.  

 

O SR. BARROS MUNHOZ - PSB - Desculpa, Dr. Bernardo, o senhor acabou 

de responder para mim, quando isso existiu.  

 

O SR. PRESIDENTE - WELLINGTON MOURA - REPUBLICANOS - 

Como?  

 

O SR. BARROS MUNHOZ - PSB - O senhor acabou de responder para mim 

quantos existiu.  

 

O SR. JOÃO BATISTA DE MIRANDA - Não, não.  

 

O SR. PAULO LULA FIORILO - PT - O senhor me permite um aparte?  

 

O SR. JOÃO BATISTA DE MIRANDA - Esses são professores que fazem 

pesquisas nesses convênios estabelecidos.  

 

O SR. BARROS MUNHOZ - PSB - Mas é exatamente, se não me falha a 

memória, que o deputado Wellington.  

 

O SR. PAULO LULA FIORILO - PT - Não, ele perguntou se tinha convênio, 

se trabalhava para a Funcamp.  

 

O SR. PRESIDENTE - WELLINGTON MOURA - REPUBLICANOS - Se 

está desenvolvendo. (Vozes sobrepostas.) 
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O SR. JOÃO BATISTA DE MIRANDA - Não tem, é diferente. Para a Funcamp 

não. O senhor veja bem, o professor, ele faz; a Universidade faz, por exemplo, um 

convênio com a Petrobras. O professor lá da Mecânica cuida de fluidos; então ele vai ser 

o executor daquilo lá, a Funcamp é interveniente naquele convênio, mas não vai fazer 

nada para a Funcamp. Ele vai fazer, na realidade, para a Petrobras. Mas, professor 

trabalhando para a Funcamp?  

 

O SR. PRESIDENTE - WELLINGTON MOURA - REPUBLICANOS - E 

ele, fazendo para a Petrobras, ele recebe pela pesquisa? Como pesquisador?  

 

O SR. JOÃO BATISTA DE MIRANDA - Sim.  

 

O SR. PRESIDENTE - WELLINGTON MOURA - REPUBLICANOS - O 

senhor sabe me informar?  

 

O SR. JOÃO BATISTA DE MIRANDA - Sim, pela lei da Inovação, que nós 

estamos aí, isso é legal.  

 

O SR. PRESIDENTE - WELLINGTON MOURA - REPUBLICANOS - Não, 

eu não estou falando que é ilegal, eu estou só perguntando.  

 

O SR. JOÃO BATISTA DE MIRANDA - Desculpa, eu posso falar uma coisa: 

eu estou trabalhando para a Funcamp, não é? Eu sou funcionário, e estou trabalhando para 

a Funcamp, e sem remuneração. Agora, não tem nenhum outro professor que vem lá fazer 

uma atividade para Funcamp, não tem.  

 

O SR. PRESIDENTE - WELLINGTON MOURA - REPUBLICANOS - A 

Fundação faz repasse de verba para a Unicamp.  

 

O SR. JOÃO BATISTA DE MIRANDA - Não, isso não tem. O que a Fundação 

faz é assim, isso é muito comum: encerram um projeto de pesquisa com a Petrobras; e 

tem lá uma série de equipamentos, certo? Aquilo fica com a Funcamp, normalmente; e a 
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Funcamp doa para a Universidade, a Universidade vai continuar trabalhando com aqueles 

equipamentos. Isso é uma coisa que acontece.  

 

O SR. PRESIDENTE - WELLINGTON MOURA - REPUBLICANOS - 

Perfeito.  

 

O SR. JOÃO BATISTA DE MIRANDA - Mas não há a questão, não é uma 

norma o repasse da Unicamp para a Fundação, nem da Fundação para a Unicamp.  

 

O SR. PRESIDENTE - WELLINGTON MOURA - REPUBLICANOS - 

Segunda pergunta.  

 

O SR. JOÃO BATISTA DE MIRANDA - O que nós temos é assim, por 

exemplo: nós fizemos agora um convênio com o Santander, certo? Nesse convênio com 

o Santander houve a destinação de uma verba para a Fundação, porque o Santander tem 

um interesse em gerenciar a carteira de pagamento. E nesse convênio que nós temos com 

o Santander, nós colocamos uma cláusula, em que o Santander tem que dar um valor 

anual para que a Fundação forneça bolsas de estudo para alunos da Unicamp. Então.  

 

O SR. PRESIDENTE - WELLINGTON MOURA - REPUBLICANOS - E aí 

vocês repassam esse valor.  

 

O SR. JOÃO BATISTA DE MIRANDA - Nós repassamos aos alunos esses 

valores, como bolsa de estudo.  

 

O SR. PRESIDENTE - WELLINGTON MOURA - REPUBLICANOS - 

Como bolsa de estudo.  

 

O SR. JOÃO BATISTA DE MIRANDA - Como bolsa de estudo.  

 

O SR. PRESIDENTE - WELLINGTON MOURA - REPUBLICANOS - O 

senhor sabe se a Unicamp ela paga bolsa de estudos?  
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O SR. JOÃO BATISTA DE MIRANDA - Ela tem programas que dão bolsas de 

estudos para alunos, têm vários programas, e isso é.  

 

O SR. PRESIDENTE - WELLINGTON MOURA - REPUBLICANOS - 

Vocês complementam esses programas?  

 

O SR. JOÃO BATISTA DE MIRANDA - Mas eu gostaria de não entrar nisso, 

porque eu não tenho conhecimento todo, porque isso é um problema da Unicamp.  

 

O SR. PRESIDENTE - WELLINGTON MOURA - REPUBLICANOS - Eu 

só quero entender, vocês complementam esse programa, ou uma bolsa à parte?  

 

O SR. JOÃO BATISTA DE MIRANDA - Não, é à parte.  

 

O SR. PRESIDENTE - WELLINGTON MOURA - REPUBLICANOS - 

Perfeito. Ainda em 2013, a Fundação foi contratada mediante o pagamento de 86 mil 

reais, para a execução do concurso público, a fim de preencher duas vagas de 

Procuradores na Universidade. Sendo a Funcamp uma Fundação de Apoio à Unicamp, 

tem como fins específicos no artigo 13, o inciso 13 do Estatuto: a aplicação de recursos 

na formação de um patrimônio rentável, revertendo todos os valores para o cumprimento 

de sua finalidade. Essa prestação de serviço não deveria ter sido realizada através de 

convênio com repasse dos recursos obtidos no concurso? Taxa de inscrição para 

beneficiar a Universidade?  

 

O SR. JOÃO BATISTA DE MIRANDA - Eu desconheço, você conhece?  

 

O SR. PRESIDENTE - WELLINGTON MOURA - REPUBLICANOS - Você 

desconhece esse processo? Exatamente, eu estou com o processo aqui.  

 

O SR. JOÃO BATISTA DE MIRANDA - Nosso processo é para...  

 

O SR. PRESIDENTE - WELLINGTON MOURA - REPUBLICANOS - 

Número do contrato: 281 de 2013; quer o número do processo? 20.637/2013. Eu vou só 
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ler o contratada, aí depois não tem problema. “Fundação para o vestibular da 

Universidade Estadual; prestação”.  

 

O SR. JOÃO BATISTA DE MIRANDA - Não é a Funcamp. Não, isso é o 

Comvest.  

 

O SR. PRESIDENTE - WELLINGTON MOURA - REPUBLICANOS - 

“Prestação de serviços técnicos especializados, para a execução de concurso público de 

duas vagas de procurador”. Não foram vocês?  

 

O SR. JOÃO BATISTA DE MIRANDA - A Funcamp não faz esse tipo de 

processo seletivo, deputado.  

 

O SR. PRESIDENTE - WELLINGTON MOURA - REPUBLICANOS - Não, 

eu estou fazendo a pergunta, que como eu estou aqui com a; por gentileza, o microfone, 

por favor, só para deixar registrado, pois estamos ao vivo, acho importante. E disseram 

que não está saindo, me informaram, o som do microfone na TV Web. Depois confirma 

por gentileza? Por favor.  

 

O SR. BENEDITO PAES SILVADO NETO - Este contrato, Excelência, com 

certeza não é da Funcamp; a Funcamp jamais fez processo seletivo, no caso de concurso 

público, para contratar procuradores para a Universidade. Me parece que é um contrato 

da Universidade com a Fundação Vunesp, para fazer o concurso público, então não tem 

participação Funcamp não.  

 

O SR. PRESIDENTE - WELLINGTON MOURA - REPUBLICANOS - 

Perfeito. Então possa haver falhas, não há problema nenhum, eu vou pular. Terceira 

pergunta: no relatório de atividades da Funcamp, referente ao exercício de 2017, a 

Fundação conta com 4.596 empregados celetistas; desses, 738 correspondem diretamente 

à Fundação; e 3.858 estão subordinados aos diversos convênios de pesquisa e prestação 

de serviços. Página nove do relatório de vocês.  

 

O SR. JOÃO BATISTA DE MIRANDA - Posso responder?  

 



Verba Editorial Ltda. 

60 

 

O SR. PRESIDENTE - WELLINGTON MOURA - REPUBLICANOS - Eu 

vou fazer a pergunta ainda. Na página 20, aí eu vou ler a página nove, que diz o seguinte: 

“A fundação conta com 4.596 empregados”, está aqui, é o que eu acabei de falar, 

prestação de serviços. Na página 20, no mesmo relatório de atividades: “De acordo com 

João Batista de Miranda”, V. Exa., “professor do departamento de Ortopedia da 

Faculdade Ciências do Hospital das Clínicas, a Fundação de Desenvolvimento, Funcamp, 

é vital para o funcionamento do Hospital. Do total de funcionários contratados, 

aproximadamente 930 são funcionários contratados pelo convênio administrativo, com a 

interveniência da Fundação”.  

É onde eu queria entrar nessa questão: esses funcionários, eles não deveriam ser 

contratados diretamente pela Secretaria da Saúde, pelo Hospital? Vossa Excelência, a 

Fundação, ela não está fazendo o papel de uma organização social, de uma OS, ao invés 

de ser uma Fundação de Apoio? Por favor.  

 

O SR. JOÃO BATISTA DE MIRANDA - Não, essa é a atividade principal da 

Fundação; como eu disse, a rotatividade de funcionários, principalmente das área da 

Saúde, é muito grande; e se você não tiver agilidade nesses processos seletivos, se você 

esperar o concurso público, o atendimento vai virar um caos. O nosso socorro, por 

exemplo, quando eu comecei, ele atendia 350, 380 pessoas por dia; é o único pronto-

socorro na região que tem todas as especialidades atendendo.  

 

O SR. PRESIDENTE - WELLINGTON MOURA - REPUBLICANOS - Eu 

não estou nem dizendo, eu compreendo.  

 

O SR. JOÃO BATISTA DE MIRANDA - Eu chego lá, já chego.  

 

O SR. PRESIDENTE - WELLINGTON MOURA - REPUBLICANOS - Por 

favor, desculpa.  

 

O SR. JOÃO BATISTA DE MIRANDA - Então, veja bem, se a Fundação que 

tem um convênio com a Universidade, regido por normas, por leis, tudo legal; e é esse 

convênio lhe dá essa prerrogativa, de fazer essa contratação. E uma das coisas que eu 

queria dizer para o senhor é assim: nós estamos trabalhando, hoje, na mudança de estatuto 



Verba Editorial Ltda. 

61 

 

da Fundação, porque a Fundação deseja, também, ter o título de organização social, 

porque é uma coisa extremamente importante.  

Por exemplo, agora teve um AME lá de Campinas que foi, vamos dizer, licitada, 

e a Unicamp não entrou. Nem a Fascamp, que não é da Unicamp, nem a Funcamp; porque 

parece que foi decidido alguma coisa, em termos de organização social e filantropia. 

Então, esse é um título que nós almejamos. Em relação aos 4.500 funcionários de 2017, 

agora tem um pouco menos. Por quê? Porque nós tínhamos outros dois convênios, que 

eram segurança e vigilância, que eles foram encerrados; então nós tivemos problemas, 

inclusive, porque foram centenas de funcionários que foram demitidos, e é um problema 

seriíssimo para a Universidade.  

Agora, no final do ano, é outro contrato que vai se encerrar, da alimentação; são 

300, em torno de 330 funcionários que, se a Fundação não ganhar a licitação, e eu acredito 

que vai ser difícil ganhar, porque nós vamos competir com Sodexo, que faz um milhão 

de refeições por dia. O preço dela é muito inferior ao nosso, com certeza. Então, nós 

temos 330 funcionários lá, que vão ser demitidos, infelizmente.  

 

O SR. PRESIDENTE - WELLINGTON MOURA - REPUBLICANOS - 

Então eu não quero entrar no mérito dos funcionários e do atendimento que vocês prestam 

para o Hospital de Clínicas, para as AMES; eu estou entrando no mérito da lei. A lei 

federal 8.958 de 1994, artigo 1º, parágrafo III do inciso II: “É vedado o enquadramento, 

no conceito de desenvolvimento institucional de realização, de outras tarefas que não 

estejam objetivamente definidas no plano de desenvolvimento institucional da instituição 

apoiada”.  

A Secretaria da Saúde ela não tomou? Qual está sendo a conversa de vocês com a 

Secretaria da Saúde, em relação a todos esses funcionários que prestam serviços da Saúde 

na Funcamp?  

 

O SR. JOÃO BATISTA DE MIRANDA - Deputado, veja, isso é uma conversa 

entre a Reitoria, e a área da Saúde, com a Secretaria de Saúde. Agora, é uma coisa 

perfeitamente legal; e aí a Unicamp, feito o convênio Secretaria e Unicamp, a 

interveniência, a Secretaria sabe e aceita isso, é da Funcamp, e ela que faz essa ação de 

contratar e de fazer a gestão financeira, isso é perfeitamente legal.  
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O SR. PRESIDENTE - WELLINGTON MOURA - REPUBLICANOS - 

Vocês veem as inscrições do objeto da Fundação?  

 

O SR. JOÃO BATISTA DE MIRANDA - Não, esse é o objeto da Fundação, é 

prestar apoio administrativo e financeiro. E, no apoio administrativo, a principal coisa 

que tem é a contratação de pessoal.  

 

O SR. PRESIDENTE - WELLINGTON MOURA - REPUBLICANOS - Tá, 

eu vou entrar neste detalhe. Qual é a fonte de recursos utilizada para pagamento desses 

funcionários? É totalmente SUS?  

 

O SR. JOÃO BATISTA DE MIRANDA - Os ressarcimentos, de quais 

funcionários?  

 

O SR. PRESIDENTE - WELLINGTON MOURA - REPUBLICANOS - 

Desses funcionários da área da Saúde.  

 

O SR. JOÃO BATISTA DE MIRANDA - Que a interveniência é da Fundação? 

São recursos SUS; e por isso, principalmente, relacionado a esse recurso, ele não pode 

ser levado à Unicamp de qualquer forma, de qualquer maneira. Isso é para atender o SUS.  

 

O SR. PRESIDENTE - WELLINGTON MOURA - REPUBLICANOS - No 

exercício de 2013, foram apontadas diversas contratações da Unicamp sem licitação; 

dentre elas, foi averiguado o contrato número 432 de 2013, com a Fundação de 

Desenvolvimento da Unicamp, para a execução de serviços contínuos de manutenção 

predial preventiva e corretiva, para o Campus da Faculdade de Odontologia de Piracicaba, 

mediante o valor de 482 mil reais. O que o senhor tem a me dizer sobre esse?  

 

O SR. JOÃO BATISTA DE MIRANDA - Alguns contratos de manutenção 

foram, realmente, realizados entre a Fundação e a Universidade; mas depois de discussão 

com o Ministério Público e Tribunal de Contas, esses contratos foram encerrados. Nós 

tínhamos um contrato desses no próprio Hospital de Clínicas, e ele foi encerrado.  
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O SR. PRESIDENTE - WELLINGTON MOURA - REPUBLICANOS - Esse 

contrato foi encerrado?  

 

O SR. JOÃO BATISTA DE MIRANDA - Todos esses contratos de manutenção 

foram encerrados.  

 

O SR. PRESIDENTE - WELLINGTON MOURA - REPUBLICANOS - O 

que foi pago desse contrato? Exemplo, esse contrato?  

 

O SR. JOÃO BATISTA DE MIRANDA - É de quando, 2013, deputado?  

 

O SR. PRESIDENTE - WELLINGTON MOURA - REPUBLICANOS - O 

assessor jurídico sabe me informar? Não tem; em sete dias também, por gentileza, pode 

me passar? Quem foi o responsável pela realização desse contrato?  

 

O SR. JOÃO BATISTA DE MIRANDA - Como assim?  

 

O SR. PRESIDENTE - WELLINGTON MOURA - REPUBLICANOS - 

Quem foi o responsável? Quem assinou?  

 

O SR. JOÃO BATISTA DE MIRANDA - O diretor executivo da ocasião.  

 

O SR. PRESIDENTE - WELLINGTON MOURA - REPUBLICANOS - Qual 

é o nome dele, por gentileza?  

 

O SR. JOÃO BATISTA DE MIRANDA - Em 2013 já era o Fernando Sarti, ou 

era outro já? Paulo Cesar Montagner.  

 

O SR. PRESIDENTE - WELLINGTON MOURA - REPUBLICANOS - 

Desse contrato em si, o que foi executado desse contrato? Você sabe me informar? Foi 

executada alguma coisa desse contrato de 2013, nesse valor de 482 mil? Por gentileza, 

peço só para, uma questão formal.  
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O SR. JOÃO BATISTA DE MIRANDA - O objeto do contrato, o senhor tem aí 

para ver?  

 

O SR. PRESIDENTE - WELLINGTON MOURA - REPUBLICANOS - 

Tenho aqui.  

 

O SR. JOÃO BATISTA DE MIRANDA - Posso dar uma olhada?  

 

O SR. PRESIDENTE - WELLINGTON MOURA - REPUBLICANOS - 

Pode, claro. Deixa-me tirá-lo aqui, para não rasgar. “Fundação de desenvolvimento da 

Unicamp, o contrato, o objeto: serviços contínuos de manutenção predial preventiva, e 

corretiva, para o Campus da FOP”.  

 

O SR. JOÃO BATISTA DE MIRANDA - Esse é contrato que nós tínhamos um 

equivalente no HC.  

 

O SR. PRESIDENTE - WELLINGTON MOURA - REPUBLICANOS - 

Fonte de recursos: estadual.  

 

O SR. JOÃO BATISTA DE MIRANDA - É para manter, realmente, as 

condições de infraestrutura do hospital; então, eletricidade, pintura, condições de 

alvenaria, de piso; todas essas coisas. Agora volto a dizer, nós tínhamos no HC, ele foi 

até 2017, se eu não me engano, já na minha gestão.  

 

O SR. PRESIDENTE - WELLINGTON MOURA - REPUBLICANOS - Esse 

contrato foi para o que mesmo, desculpa?  

 

O SR. JOÃO BATISTA DE MIRANDA - Manutenção do HC.  

  

O SR. PRESIDENTE - WELLINGTON MOURA - REPUBLICANOS - E 

quais os serviços que foram prestados?  

 

O SR. JOÃO BATISTA DE MIRANDA - Cuidados com eletricidade, toda a 

infraestrutura do hospital: alvenaria, pintura, esse tipo de coisa.  
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O SR. PRESIDENTE - WELLINGTON MOURA - REPUBLICANOS - Tem 

aqui o seu estatuto, que V. Exa. até mesmo mostrou. “A Funcamp tem por principais 

objetivos proporcionar à Unicamp, dentro de suas possibilidades, meios necessários, e 

adequar a mobilização de seus recursos humanos e materiais para o atendimento de 

necessidades e objetivos econômicos, sociais, pedagógicos, assistenciais, previdenciários 

e culturais da comunidade; colaborar na realização de pesquisas científicas, de ensino no 

desenvolvimento institucional da Universidade Estadual de Campinas; colaborar para o 

desenvolvimento tecnológico, a proteção, a preservação do Meio Ambiente; desenvolver 

atividades dirigidas à Saúde, do interesses dos hospitais públicos, universitários ou não, 

ao ensino a pesquisa e tecnologia assistência social”. Por que vocês estão fazendo serviços 

de obras? Por mais que foi, esse contrato foi, como vocês estão me dizendo, foi cancelado; 

mas por que vocês estão fazendo serviços de obras, se esse não é o objeto fim de vocês?  

 

O SR. JOÃO BATISTA DE MIRANDA - Então, é essa é uma das atividades 

que havia uma necessidade, para que o serviço final da Universidade fosse cumprido. 

Mas, depois desse período, esses contratos foram encerrados por causa dos problemas 

que começaram a ter, e viram que estava fora do escopo da atividade da Fundação. Agora, 

o senhor vê aí que o que conta é colaborar nessas atividades fim da Universidade; e esses 

contratos todos foram encerrados, e hoje, do contrato de manutenção, que eu não tenho 

mais nenhuma.  

 

O SR. PRESIDENTE - WELLINGTON MOURA - REPUBLICANOS - 

Dessa forma, o objeto da prestação de serviços, de reforma predial, foge completamente 

do objetivo das fundações; bem como fere o artigo 62 do Código Civil, que regulamenta 

as fundações em âmbito nacional; e o artigo 2º da lei 8.666 de 1993, que estabelece a 

obrigatoriedade de licitação para a prestação de serviços de obras. Tem aqui um contrato 

com a Fundação de Desenvolvimento da Unicamp: “Serviços contínuos de manutenção 

predial preventiva e corretiva para o campus FOP”. Opa, não é esse, esse eu acabei de 

falar.  

 

O SR. JOÃO BATISTA DE MIRANDA - O senhor vai falar do Bope.  
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O SR. PRESIDENTE - WELLINGTON MOURA - REPUBLICANOS - Eu 

estou aqui com um contrato que diz assim: “Fundação de desenvolvimento da Unicamp 

– Funcamp. Objeto: prestação de serviço de produção e distribuição de refeições, e café 

da manhã, na dependência dos restaurantes dos campi”. O valor de 19 milhões de reais. 

O que o senhor tem a me dizer aí? Dispensa de licitação.  

 

O SR. JOÃO BATISTA DE MIRANDA - Então isso aí, veja bem, é o que eu 

acabei de firmar na minha apresentação, que ele ainda está vigente até este ano. Mas, 

desde o ano passado, já existe conversas com a Reitoria.  

 

O SR. PRESIDENTE - WELLINGTON MOURA - REPUBLICANOS - Até 

2022 o contrato.  

 

O SR. JOÃO BATISTA DE MIRANDA - Não, ele vai ser encerrado neste ano.  

 

O SR. PRESIDENTE - WELLINGTON MOURA - REPUBLICANOS - Aqui 

está marcando.  

 

O SR. JOÃO BATISTA DE MIRANDA - Mas ele vai encerrar neste ano; a não 

ser que não haja tempo hábil para a Universidade fazer a nova licitação. Agora, esses 

valores não são valores que a Funcamp utiliza para outros fins, que não comprar insumos 

para fazer as refeições e o café da manhã.  

 

O SR. PRESIDENTE - WELLINGTON MOURA - REPUBLICANOS - Mas 

vocês têm funcionários para? Os funcionários da Funcamp, eles trabalham, você 

contratou funcionários para isso?  

 

O SR. JOÃO BATISTA DE MIRANDA - Contratamos.  

 

O SR. PRESIDENTE - WELLINGTON MOURA - REPUBLICANOS - Só 

para fazer toda essa refeição?  

 

O SR. JOÃO BATISTA DE MIRANDA - Sim.  
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O SR. PRESIDENTE - WELLINGTON MOURA - REPUBLICANOS - 

Quantos funcionários são?  

 

O SR. JOÃO BATISTA DE MIRANDA - Tem, entre copeiros, cozinheiros e 

nutricionistas, em torno de 300 e poucos. São esses que eu acabei de dizer que, encerrando 

este contrato agora no final do ano, nós vamos ter que despedir. Porque a lei está exigindo, 

o Tribunal de Contas, o Tribunal do Ministério Público, está exigindo que a Unicamp não 

faça dispensas.  

 

O SR. PRESIDENTE - WELLINGTON MOURA - REPUBLICANOS - Você 

não quarteirizou este serviço? Ou não?  

 

O SR. JOÃO BATISTA DE MIRANDA - Hã?  

 

O SR. PRESIDENTE - WELLINGTON MOURA - REPUBLICANOS - Você 

quarteirizou este serviço? São vocês mesmos que fazem?  

 

O SR. JOÃO BATISTA DE MIRANDA - Não, é a própria Fundação.  

 

O SR. PRESIDENTE - WELLINGTON MOURA - REPUBLICANOS - 

Entendi. Então, para entender: a Unicamp, ela passou o dinheiro para, através de um 

contrato com a Fundação, a Funcamp.  

 

O SR. JOÃO BATISTA DE MIRANDA - Exato.  

 

O SR. PRESIDENTE - WELLINGTON MOURA - REPUBLICANOS - 

Vocês contrataram um serviço de produção, e distribuição, de refeição?  

 

O SR. JOÃO BATISTA DE MIRANDA - Não, nós contratamos funcionários.  

 

O SR. PRESIDENTE - WELLINGTON MOURA - REPUBLICANOS - Não, 

mas aqui está prestação de serviço.  
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O SR. JOÃO BATISTA DE MIRANDA - Então, a prestação de serviços é fazer 

as refeições; então nós temos lá nutricionista, funcionários Funcamp-Unicamp 

nutricionista, copeiro, cozinheiro.  

 

O SR. PRESIDENTE - WELLINGTON MOURA - REPUBLICANOS - E 

vocês fizeram a Unicamp?  

 

O SR. JOÃO BATISTA DE MIRANDA - Isso.  

 

O SR. PRESIDENTE - WELLINGTON MOURA - REPUBLICANOS - Por 

que a Unicamp não fez direto?  

 

O SR. JOÃO BATISTA DE MIRANDA - Como assim?  

 

O SR. PRESIDENTE - WELLINGTON MOURA - REPUBLICANOS - Por 

que a Unicamp não fez esse contrato direto.  

 

O SR. JOÃO BATISTA DE MIRANDA - Com quem?  

 

O SR. PRESIDENTE - WELLINGTON MOURA - REPUBLICANOS - Com 

ela, com os funcionários?  

 

O SR. JOÃO BATISTA DE MIRANDA - Ela contratar funcionário?  

 

O SR. PRESIDENTE - WELLINGTON MOURA - REPUBLICANOS - Ela 

contratar funcionários, ela fazer esse serviço: por que ela repassou para vocês?  

 

O SR. JOÃO BATISTA DE MIRANDA - Deputado.  

 

O SR. PRESIDENTE - WELLINGTON MOURA - REPUBLICANOS - 

Através de um convênio?  

 

O SR. JOÃO BATISTA DE MIRANDA - Um concurso público, para dar conta 

de uma contratação desse tipo de funcionário, ele não é viável; não há a menor 
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possibilidade de a Universidade ter, ela, funcionário concursado para fazer esse tipo de 

atividade, é impossível. Não dá certo, não vai funcionar. É por isso que o terceiro setor 

vem para ajudar as universidades, isso é fundamental; se você não tiver essa agilidade, 

isso vai virar um caos.  

 

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

 

O SR. PRESIDENTE - WELLINGTON MOURA - REPUBLICANOS - Por 

gentileza, deputado Munhoz.  

 

O SR. BARROS MUNHOZ - PSB - Para colaborar. É um martírio a 

administração pública hoje, presidente. O senhor, para fazer uma contratação e para 

administrar bem o serviço, como esse que a Funcamp presta para Unicamp, se a Unicamp 

contratar funcionários, vai ser uma catástrofe. O funcionário, se ele matar alguém com 

três tiros na cabeça, se ele fizer a maior barbaridade do mundo, aí faz um processo 

administrativo, faz não sei o que, demite. Três dias depois, a Justiça manda readmitir, é 

uma barbaridade. O que o Dr. Miranda está falando a gente vive, todo mundo, é um 

martírio.  

Está aqui a deputada Carla, o coitado do Orlando deve sofrer barbaridades. Eu 

estou dando um depoimento que eu, como deputado, eu ajudo o meu prefeito de Itapira; 

e fui três vezes, é um suplício, está ficando cada dia mais difícil. O sindicato dos 

trabalhadores lá, se tiver algum sindicalista aqui que me desculpa, mas eu estou falando 

de Itapira, ele é o maior escritório de advocacia da cidade, deputado Wellington. É 

incrível, é inacreditável; tem motorista da prefeitura de Itapira que ganha 19 mil reais por 

mês, deputada Valeria.  

Então, eu estou fazendo essa intervenção, desculpa, para tentar explicar; porque 

não é por prazer, não é por nada, é realmente um caminho que foi tomado; ou é OS, ou é 

Fundação, foi uma válvula de escape. Desculpa a intervenção, mas eu queria dar essa 

colaboração, que eu tenho vivido, e cada dia pior, cada dia pior. Agora essa nova lei 

melhorou bastante.  

 

O SR. PRESIDENTE - WELLINGTON MOURA - REPUBLICANOS - 

Deputado Barros Munhoz, eu entendo, eu entendo sem dúvida a preocupação de V. Exa., 
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e da situação que o Dr. João Batista está passando. A minha preocupação só é esta: eu sei 

que o processo em forma de licitação será mais demorado, mas será o correto.  

 

O SR. JOÃO BATISTA DE MIRANDA - Não, desculpa, eu acho que eu estou 

entendendo errado. O senhor falou da própria Universidade contratar funcionários para 

fazer esse serviço, e aí caí nesse ponto.  

 

O SR. PRESIDENTE - WELLINGTON MOURA - REPUBLICANOS - E 

tem licitação, para a gente saber; não é só pela questão do menor preço, da qualidade do 

serviço.  

 

O SR. JOÃO BATISTA DE MIRANDA - Tudo bem, agora.  

 

O SR. PRESIDENTE - WELLINGTON MOURA - REPUBLICANOS - Não 

dizendo que vocês não fazem um excelente serviço.  

 

O SR. JOÃO BATISTA DE MIRANDA - Como?  

 

O SR. PRESIDENTE - WELLINGTON MOURA - REPUBLICANOS - Não 

dizendo que vocês não façam um excelente serviço.  

 

O SR. JOÃO BATISTA DE MIRANDA - Sim, não, veja; por isso, agora, 

decorrente de alguns problemas que existiram, e da posição do Ministério e do Tribunal 

de Contas, a Universidade está encerrando esses contratos, e vai fazer licitação. Então, 

vai licitar para quem? Para a Sodexo, para essas empresas aí, que vão ganhar, com certeza, 

entendeu? Agora, me preocupa muito o almoxarifado da farmácia. Nós já tivemos 

problemas lá trás, no passado; eu falei aí, na minha apresentação, todos vocês lembram 

do que aconteceu em Sorocaba, no Hospital Central de Sorocaba, foi um desastre.  

Nós temos outros exemplos em Juiz de Fora; esse serviço, de planejamento, 

distribuição, compra e unitarização de medicamentos, ele é fundamental para o hospital. 

Então, colocar uma empresa lá que possa vir com o currículo maravilhoso; e que, na 

realidade, não é aquilo que ela faz como está no papel, é um desastre para o hospital; e aí, 

vão acontecer problemas sérios. Então eu, particularmente, na minha opinião: é uma 
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temeridade passar o almoxarifado para outras empresas que fazem esse tipo de serviço, é 

a minha opinião.  

 

O SR. PRESIDENTE - WELLINGTON MOURA - REPUBLICANOS - A lei 

federal 8.958, de 1994, artigo 2º: “A atuação da Fundação de Apoio em projetos de 

desenvolvimento institucional, para melhoria de infraestrutura, limitar-se-á às obras 

laboratoriais, aquisição de materiais equipamentos, e outros insumos especificadamente 

relacionados às atividades de inovação, pesquisa científica e tecnológica. É vedado o 

enquadramento”, parágrafo III, “É vedado o enquadramento no conceito de 

desenvolvimento institucional de atividade como manutenção predial”, que eu citei 

anteriormente, “infraestrutura, conservação de limpeza, vigilância, reparos, copeiragem, 

recepção, secretariado, serviços administrativos na área de informática, gráficos, 

reprográficos, e de telefonia; e demais atividades administrativas de rotina, bem como 

suas respectivas expansões vegetativas, inclusive por meio do aumento do número total 

de pessoas”.  

Vossa Excelência não poderia ter feito esse aumento do número de total de 

pessoas, nem o serviço de copeiragem, e de manutenção predial. A FUSP, que é uma 

outra fundação, segue a lei de abrangência nacional, deixando registrado, e trouxe essas 

mesmas apresentações, e as informações. A lei que regulamenta as fundações 8.958 de 

1994 proíbe o enquadramento da fundação em atividades como manutenção predial, eu 

acabei de ler.  

Em análise das documentações enviadas a esta CPI, foram identificados contratos 

de almoxarifado, que V. Exa. diz, com a Funcamp; obras, como já tinha dito; como 

também de farmácia, monitoramento eletrônico e restaurante, mencionado no manual de 

atividades da fundação, de 2017. Como o senhor explica essas contratações? O senhor 

quer falar mais algo a respeito disso?  

 

O SR. JOÃO BATISTA DE MIRANDA - Então, como eu disse, esse contrato 

de vigilância, ele já foi encerrado; os contratos de manutenção, todos foram encerrados 

por causa desses problemas que o senhor está colocando, legais. Hoje, os dois únicos 

contratos que nós temos, é a alimentação, que inclui a copeiragem e tudo mais, e que no 

final do ano será encerrado. A DGA, que é a Diretoria Geral de Administração da 

Unicamp, já está providenciando esse edital, e vai fazer a licitação.  
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Talvez a Unicamp entre na licitação, mas sabendo que tem uma desvantagem 

imensa com as empresa especializadas no setor. Em questão ao almoxarifado, eu coloquei 

uma opinião pessoal, e eu não sei qual vai ser a atitude da Universidade. Porque isso é 

uma medida que deve, a Universidade, tomar. Eu acredito que, se é um impedimento 

legal, ela não vai fazer dispensa, e vai contratar uma empresa terceira para cuidar do 

almoxarifado. E eu reafirmo, me preocupa muito isso.  

 

O SR. PRESIDENTE - WELLINGTON MOURA - REPUBLICANOS - A 

Funcamp já deu vários indícios que executa algumas atividades de apoio junto à Unicamp, 

que fogem do objeto jurídico da Fundação; como, por exemplo, monitoramento eletrônico 

visando à preservação do patrimônio da Universidade. No entanto, a Universidade 

contratou diversas empresas sem licitação, para executar essa atividade específica. Qual 

é a visão do senhor em relação a essa situação? Vossa Excelência já nos informou.  

 

O SR. JOÃO BATISTA DE MIRANDA - Veja, eu vou falar na Fundação. Hoje, 

a Fundação não tem mais esse contrato, e isso foi feito no passado; e, por essas questões 

legais, eles foram encerrados, não existe mais isso na Fundação. Então.  

 

O SR. PRESIDENTE - WELLINGTON MOURA - REPUBLICANOS - A 

Unicamp não faz nenhum pagamento para a Fundação fazer esse tipo de serviço?  

 

O SR. JOÃO BATISTA DE MIRANDA - Não, não tem nenhum ressarcimento 

relacionado a esse tipo de serviço para a Fundação; hoje, o que existe é o ressarcimento 

das atividades de alimentação e almoxarifado, os únicos dois que existem. Ou outros, 

manutenção predial, vigilância, tudo, foram encerrados.  

 

O SR. PRESIDENTE - WELLINGTON MOURA - REPUBLICANOS - Qual 

a finalidade da taxa de cobrança administrativa paga pela Unicamp à Funcamp?  

 

O SR. JOÃO BATISTA DE MIRANDA - Não, nós não cobramos taxa de 

administração, nós recebemos ressarcimento dos custos operacionais que nós temos.  

 

O SR. PRESIDENTE - WELLINGTON MOURA - REPUBLICANOS - Não 

tem taxa?  
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O SR. JOÃO BATISTA DE MIRANDA - Não.  

 

O SR. PRESIDENTE - WELLINGTON MOURA - REPUBLICANOS - O 

ex-reitor, Tadeu Jorge, prestou esclarecimento, e não soube explicar sobre as aquisições 

dos contratos de medicamentos, adquiridos sem licitação; muito embora a aquisição tenha 

sido por parte da Unicamp, mas tudo aqui indica que os medicamentos foram utilizados 

com os convênios com a Fundação, junto aos hospitais. O senhor sabe explicar o motivo 

da dispensa dessa licitação?  

 

O SR. JOÃO BATISTA DE MIRANDA - Não, isso foi uma ação da 

Universidade, não sei, não posso dizer nada. Nós, sob a nossa guarda, ficam aqueles 

medicamentos que nós compramos, e aí nós temos que ser responsáveis por eles. Agora, 

medicamentos comprados pela.  

 

O SR. PRESIDENTE - WELLINGTON MOURA - REPUBLICANOS - 

Esses medicamentos não foram usados pelos hospitais, tudo o que está na 

responsabilidade de vocês?  

 

O SR. JOÃO BATISTA DE MIRANDA - Provavelmente foi, se a Unicamp 

comprou para os hospitais, foi usado nos hospitais; mas como não é uma coisa da 

Fundação, eu não tenho como dar informação sobre isso.  

 

O SR. PRESIDENTE - WELLINGTON MOURA - REPUBLICANOS - E 

esses medicamentos foram utilizados em convênios com a Fundação? Aos hospitais, 

então.  

 

O SR. JOÃO BATISTA DE MIRANDA - Não.  

 

O SR. PRESIDENTE - WELLINGTON MOURA - REPUBLICANOS - Eu 

não, eu já acabei as minhas perguntas; obrigado Dr. João. Passo a palavra à deputada 

Valeria Bolsonaro, logo depois o deputado Barros Munhoz.  
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A SRA. VALERIA BOLSONARO - PSL - Boa tarde, muito obrigada pela sua 

presença. Eu queria começar perguntando, professor, o senhor exerce docência na 

Faculdade de Ciências Médicas.  

 

O SR. JOÃO BATISTA DE MIRANDA - Exato.   

 

A SRA. VALERIA BOLSONARO - PSL - Qual o seu regime de dedicação?  

 

O SR. JOÃO BATISTA DE MIRANDA - Exclusivo, RDIDP.  

 

A SRA. VALERIA BOLSONARO - PSL - O senhor exerce alguma assistência 

em algum hospital do complexo hospitalar da Unicamp?  

 

O SR. JOÃO BATISTA DE MIRANDA - Sim, eu sou o responsável pelo grupo 

de joelhos e doenças inflamatórias, do Departamento de Ortopedia e Traumatologia. Nós 

temos um ambulatório assistencial, fazemos todas as cirurgias que competem ao grupo 

de joelho e doenças inflamatórias; e fazemos o ensino, que é a parte principal, eu acho, 

da minha atividade na Faculdade de Ciências Médicas; com alunos de graduação, com 

residência, e com alunos especializantes.  

Hoje, para vocês terem uma ideia, a Unicamp tem em torno, no Hospital de 

Clínicas, em torno de 600 residentes, mais ou menos. Na ortopedia, nós temos nove 

residentes, em média, por ano; que estão lá fazendo o primeiro, segundo e terceiro ano; a 

maioria deles termina, e eles optam por alguma especialidade. No momento, eu tenho três 

especializandos no grupo de joelhos; então, nós cuidamos da graduação, da pós-

graduação também.  

E tem uma atividade na pós-graduação que é pesquisa, que é outra coisa 

fundamental; eu sou parte do corpo docente de pós-graduação e, para ser parte do corpo 

docente, a gente tem que ter um número de publicações, e em revistas indexadas, não é 

qualquer publicação. Então, eu tenho que ter essa atividade, e faço regularmente.  

 

A SRA. VALERIA BOLSONARO - PSL - Então, o senhor está falando para 

mim que o senhor é professor, é docente, o senhor atende no hospital, o senhor realiza a 

pesquisa, e o senhor é diretor da Fundação. A minha pergunta é: quanto tempo o senhor 
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divide tudo isso? Como que funciona, e como que funciona, por exemplo, o pagamento 

de um salário de um servidor como o Senhor?  

 

O SR. JOÃO BATISTA DE MIRANDA - Eu queria, se o deputado Barros 

Munhoz me permitisse, eu queria invocar o testemunho dele para responder de uma forma 

prática essa pergunta. Não foi uma vez, que o deputado Barros Munhoz me ligou no 

sábado, às 11 horas da noite, que ele estava muito preocupado com um paciente, e que 

precisava fazer um exame especial, estava numa condição clínica muito difícil?  

E um hospital no interior, não vale a pena citar, acho que nem é ético, não tinha 

condições de realizar aquela atividade; isso foi num sábado à noite. E se eu podia fazer 

alguma coisa, eu fui para o hospital, arrumei uma vaga na UTI, fui falar com o pessoal 

do trauma, fazer o que foi necessário. É assim que nós trabalhamos.  

 

A SRA. VALERIA BOLSONARO - PSL - Não, eu estou tentando imaginar que 

o senhor dorme, come, faz alguma outra coisa.  

 

O SR. JOÃO BATISTA DE MIRANDA - Quando a gente ia para Brasília, nós 

saímos de casa quatro horas da manhã, e voltávamos 11 horas da noite; e não era uma vez 

por mês, eram várias vezes por mês.  

 

A SRA. VALERIA BOLSONARO - PSL - E como que, quantos professores 

estão dentro desse regime, por exemplo? Desse seu regime.  

 

O SR. JOÃO BATISTA DE MIRANDA - Não, a maioria dos professores que 

tem hoje, mais de 80%, quase 90% dos professores da Unicamp tem título de doutor; e 

hoje não é mais contratado ninguém que não tenha título de doutor. E todos têm as suas 

atividades, uns fazem mais, outros menos. Outro dia, deputada, eu tinha uma reunião na 

Funcamp; tinha uma reunião na faculdade, de conselho interdepartamental, o chefe do 

departamento não estava em Campinas, e ele pediu para eu substituir; e tinha mais uma 

outra atividade na faculdade, e uma atividade no hospital.  

Eu tinha que estar em quatro lugares ao mesmo tempo, às vezes isso acontece. Eu 

falei não, eu não vou, optei em ir pelo CID, liguei na Fundação, nossa equipe é muito 

eficiente, e falei: “Olha, o que tem que fazer é isso e isso, vamos fazer isso, e vamos 
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tocar”; porque isso acontece. E hoje, com esses problemas financeiros que as 

universidades vêm sofrendo, está piorando muito a situação.  

 

A SRA. VALERIA BOLSONARO - PSL - Imagino. Existe uma verba que é 

chamada de fundo de valorização do docente assistencial. Essa verba já foi chamada de 

FUCS; e eu gostaria de saber, o senhor recebe esse valor?  

 

O SR. JOÃO BATISTA DE MIRANDA - Recebo.  

 

A SRA. VALERIA BOLSONARO - PSL - A minha pergunta: o senhor é 

Unicamp?  

 

O SR. JOÃO BATISTA DE MIRANDA - Exato.  

 

A SRA. VALERIA BOLSONARO - PSL - Funcionário da Unicamp. A 

Funcamp, ela tem algum médico contratado por ela?  

 

O SR. JOÃO BATISTA DE MIRANDA - Não, a Funcamp, ela tem convênio 

com a Universidade.  

 

A SRA. VALERIA BOLSONARO - PSL - Que contrata funcionários.  

 

O SR. JOÃO BATISTA DE MIRANDA - Funcionários, inclusive médicos.  

 

A SRA. VALERIA BOLSONARO - PSL - Inclusive médico. O médico 

contratado pela Funcamp, ele recebe essa gratificação?  

 

O SR. JOÃO BATISTA DE MIRANDA - Não, ele é um celetista. A 

Universidade, ela tem dois.  

 

A SRA. VALERIA BOLSONARO - PSL - Esse valor, que o senhor está falando 

para mim, é destinado somente aos estatutários?  

 

O SR. JOÃO BATISTA DE MIRANDA - Aos docentes.  



Verba Editorial Ltda. 

77 

 

 

A SRA. VALERIA BOLSONARO - PSL - Estatutários.  

 

O SR. JOÃO BATISTA DE MIRANDA - E todo o docente é estatutário, não 

tem docente celetista.  

 

A SRA. VALERIA BOLSONARO - PSL - Nenhum?  

 

O SR. JOÃO BATISTA DE MIRANDA - Nenhum.  

 

A SRA. VALERIA BOLSONARO - PSL - Esse valor, a minha pergunta é: 

vocês, o senhor recebe o seu salário como?  

 

O SR. JOÃO BATISTA DE MIRANDA - Docente.  

 

A SRA. VALERIA BOLSONARO - PSL - Docente de dedicação integral, aí o 

senhor recebe essa gratificação do FUCS por atendimento; o senhor recebe por pesquisa.  

 

O SR. JOÃO BATISTA DE MIRANDA - Quando existe projeto de pesquisa, 

em que eu sou um executor daquele projeto, e tem um órgão financiador, eu posso receber 

um valor por essas pesquisas que eu realizo.  

 

O SR. PRESIDENTE - WELLINGTON MOURA - REPUBLICANOS - 

Atualmente existe?  

 

O SR. JOÃO BATISTA DE MIRANDA - Hã?  

 

O SR. PRESIDENTE - WELLINGTON MOURA - REPUBLICANOS - 

Atualmente existe?  

 

O SR. JOÃO BATISTA DE MIRANDA - Não, ela não entra no salário, no 

holerite da Universidade, é um pagamento à parte; ele não conta como coisa 

previdenciária nada. Eu pago imposto, pago tudo, mas é um pagamento à parte.  

 



Verba Editorial Ltda. 

78 

 

O SR. PRESIDENTE - WELLINGTON MOURA - REPUBLICANOS - Mas 

você, atualmente, está fazendo alguma pesquisa?  

 

O SR. JOÃO BATISTA DE MIRANDA - Não; eu fui convidado agora, há 

pouco tempo, por uma empresa farmacêutica. Eles só tiveram contato com a 

Universidade, e repassaram para mim. Estive em conversa, mas não estou realizando 

nenhuma atividade de pesquisa agora.  

 

A SRA. VALERIA BOLSONARO - PSL - Dentro da sua carga horária de 

dedicação exclusiva, qual é o horário? Como que funciona, eu gostaria de saber, a 

dedicação exclusiva, com a diretoria da Fundação, com atendimento no hospital, como 

que funciona isso? Então, eu, obrigatoriamente, eu tenho que dar, no mínimo, oito horas 

de aulas por semana, no mínimo.  

 

O SR. JOÃO BATISTA DE MIRANDA - Além dessas horas, eu faço cirurgias, 

e faço ambulatório. Eu tenho cirurgia nas segundas-feiras de manhã, e quarta o dia inteiro; 

terça de manhã eu faço ambulatório. Isso tudo, além da atividade de ensino; porque 

quando eu faço uma cirurgia, o residente está do meu lado, às vezes ele está fazendo a 

cirurgia e eu estou falando: “Não, corta aqui, corta lá, queima aqui, faz isso, faz aquilo”, 

isso é ensino.  

 

A SRA. VALERIA BOLSONARO - PSL - Sim.  

 

O SR. JOÃO BATISTA DE MIRANDA - Então, eu fico muito mais do que as 

oito horas; eu fico 8, 12, 16 horas, pelo menos, com o aluno; seja ele de graduação, seja 

ele da residência médica, seja ele de uma especialização. Eu tenho que fazer a pesquisa, 

porque se eu não fizer a pesquisa, o meu relatório de atividades vai ser.  

 

A SRA. VALERIA BOLSONARO - PSL - Mas essa pesquisa que o senhor está 

falando, ela não é contínua? Às vezes o senhor faz?  

 

O SR. JOÃO BATISTA DE MIRANDA - Todo ano eu tenho que ter uma 

publicação.  
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A SRA. VALERIA BOLSONARO - PSL - Ah, tá.  

 

O SR. JOÃO BATISTA DE MIRANDA - Todo ano; e um trabalho que eu faço, 

de pesquisa, às vezes ele dura de três a quatro anos, dependendo do tipo. Fazer uma 

pesquisa num laboratório é uma coisa, fazer uma pesquisa clínica dentro do hospital é 

outra coisa.  

 

A SRA. VALERIA BOLSONARO - PSL - Sim, sem dúvida.  

 

O SR. JOÃO BATISTA DE MIRANDA - E aí, eu tenho que arrumar um tempo 

para ir à Fundação; às vezes a Cleusa, o Neto, as secretárias falam: “Dr., Miranda, nós 

estamos com um problema, e o senhor tem que vir”, e marcamos as reuniões regulares. 

Toda quarta de manhã, das 10 horas ao meio-dia, eu saio da cirurgia, eu faço a parte 

principal; tenho dois assistentes que continuam a cirurgia; e eu tenho a reunião da 

diretoria da Fundação, toda quarta-feira. Há ocasiões em que pode falhar, por alguma ou 

outra. Agora, eu vou praticamente todos os dias na Fundação, eu fico lá no mínimo duas 

horas, tem dias que eu fico mais.  

 

A SRA. VALERIA BOLSONARO - PSL - Além de tudo, esse atendimento que 

o senhor faz dentro do Hospital da Unicamp, como docente e diretor da Fundação, o 

senhor tem alguma clínica fora?  

 

O SR. JOÃO BATISTA DE MIRANDA - Não, não tenho.  

 

A SRA. VALERIA BOLSONARO - PSL - Tem algum atendimento com 

convênio, Unimed? Não? O senhor só faz o atendimento exclusivo dentro do Hospital da 

Unicamp?  

 

O SR. JOÃO BATISTA DE MIRANDA - Não, me deixa explicar. Existe uma 

norma interna da Universidade, em que o docente pode prestar consultoria oito horas 

semanais; e aí ele pode fazer consultas e pode fazer cirurgia.  

 

A SRA. VALERIA BOLSONARO - PSL - Fora da Unicamp?  
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O SR. JOÃO BATISTA DE MIRANDA - Não, isso é regra na Unicamp; tem a 

policlínica, que é um programa da Faculdade de Ciências Médicas.  

 

A SRA. VALERIA BOLSONARO - PSL - Essa Policlínica é um programa da 

Faculdade de Ciências Médicas, mas ela atende convênio?  

 

O SR. JOÃO BATISTA DE MIRANDA - Não, aí é o médico que vai atender, e 

que vai decidir o que faz e o que não faz.  

 

A SRA. VALERIA BOLSONARO - PSL - Que faz e o que não faz o quê? Me 

desculpe.  

 

O SR. JOÃO BATISTA DE MIRANDA - O atendimento, se ele atende 

convênio.  

 

A SRA. VALERIA BOLSONARO - PSL - Mas, dentro dessa Policlínica é feito 

o atendimento de convênio médico particular?  

 

O SR. JOÃO BATISTA DE MIRANDA - Pode fazer.  

 

A SRA. VALERIA BOLSONARO - PSL - Dentro da Unicamp, nessa 

Policlínica?  

 

O SR. JOÃO BATISTA DE MIRANDA - Num espaço fora da Unicamp, é um 

projeto da Faculdade de Ciências Médicas. Isso também é previsto em lei – viu deputada?  

 

A SRA. VALERIA BOLSONARO - PSL - Não, eu só estou querendo saber 

como é que funciona, só isso. Veja bem, eu não estou conseguindo, no meu dia tem só 24 

horas, e eu estou que nem louca aqui, trabalhando também; temos cinco ou seis reuniões 

ao mesmo tempo, é comissão, é plenário, também temos tudo. Mas, o meu 

questionamento é voltado a isso: o senhor atende dentro do hospital, o senhor dá aula, o 

senhor é diretor, e consegue atender fora?  
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O SR. JOÃO BATISTA DE MIRANDA - É permitido a mim atender oito horas, 

mas eu queria colocar uma coisa, deputada; eu estou fazendo essa resposta em 

consideração à senhora e a esta Casa, porque tem uma série de detalhes disso aí que não 

são de minha propriedade, isso é da Faculdade de Medicina, entendeu? É uma coisa que 

está ao lado, não tem nada a ver com a Fundação, mas eu estou dizendo, eu prometi aqui 

dizer a verdade, somente a verdade, e eu estou fazendo. Mas são coisas que eu fico meio 

desconfortável, porque não é da minha alçada esse tipo de coisa, de solução.  

 

A SRA. VALERIA BOLSONARO - PSL - Eu só preciso entender como é que 

funciona.  

 

O SR. JOÃO BATISTA DE MIRANDA - Nós trabalhamos, nós estamos à 

disposição da Faculdade, não são 40 horas semanais, são muito mais, como vocês aqui 

na Casa.  

 

A SRA. VALERIA BOLSONARO - PSL - Sim.  

 

O SR. JOÃO BATISTA DE MIRANDA - Vocês tem que visitar as bases.  

 

A SRA. VALERIA BOLSONARO - PSL - Exatamente.  

 

O SR. JOÃO BATISTA DE MIRANDA - Vocês têm que ir lá com o 

governador, vocês têm que ir lá; como é que dá 12 horas? Não sei.  

 

A SRA. VALERIA BOLSONARO - PSL - Esse fundo de valorização, ele é 

regulamentado por que lei?  

 

O SR. JOÃO BATISTA DE MIRANDA - Então, isso é da Universidade.  

 

A SRA. VALERIA BOLSONARO - PSL - Da Universidade? Da Unicamp? A 

Fundação não tem nada a ver com isso?  

 

O SR. JOÃO BATISTA DE MIRANDA - Não.  
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A SRA. VALERIA BOLSONARO - PSL - A última: é ponto de convergência 

que a origem dos recursos financeiros da Funcamp sai da Unicamp.  

 

O SR. JOÃO BATISTA DE MIRANDA - Dos convênios.  

 

A SRA. VALERIA BOLSONARO - PSL - Dos convênios firmados com a 

Unicamp.  

 

O SR. JOÃO BATISTA DE MIRANDA - Com a Unicamp; e nós somos 

ressarcidos dos custos dos convênios que nós administramos.  

 

A SRA. VALERIA BOLSONARO - PSL - Os salários dos funcionários da 

Funcamp são pagos com esses recursos?  

 

O SR. JOÃO BATISTA DE MIRANDA - Com esses ressarcimentos desses 

convênios.  

 

A SRA. VALERIA BOLSONARO - PSL - Desses convênios; eles estão no 

Portal da Transparência.  

 

O SR. JOÃO BATISTA DE MIRANDA - Estão.  

 

A SRA. VALERIA BOLSONARO - PSL - Da Unicamp?  

 

O SR. JOÃO BATISTA DE MIRANDA - Não, da Funcamp.  

 

A SRA. VALERIA BOLSONARO - PSL - Tem um portal de transparência da 

Funcamp, mostrando os salários dos funcionários?  

 

O SR. JOÃO BATISTA DE MIRANDA - Não, mostrando os salários não, 

porque nós, como uma instituição de direito privado, até onde eu sei, o Neto confirma, 

nós não precisamos disponibilizar salários de funcionários.  
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A SRA. VALERIA BOLSONARO - PSL - Outra pergunta: se vocês trabalham 

com o dinheiro. Como, administrando dinheiro público, da Unicamp, por que vocês são 

uma Fundação de direito privado? Como que...  

 

O SR. JOÃO BATISTA DE MIRANDA - Isso é a lei.  

 

A SRA. VALERIA BOLSONARO - PSL - Qual lei?  

 

O SR. JOÃO BATISTA DE MIRANDA - Você sabe o número da lei?  

 

O SR. BENEDITO PAES SILVADO NETO - É uma lei de 1988.  

 

A SRA. VALERIA BOLSONARO - PSL - Mas, você administrando o dinheiro 

público, você pode ser uma Fundação de direito privado?  

 

O SR. JOÃO BATISTA DE MIRANDA - Sim.  

 

O SR. PRESIDENTE - WELLINGTON MOURA - REPUBLICANOS - Por 

gentileza, um microfone.  

 

A SRA. VALERIA BOLSONARO - PSL - Mas, e daí não pode receber, não 

tem a obrigação de mostrar, apesar dos funcionários serem pagos com dinheiro público, 

não tem a responsabilidade de mostrar em portal de transparência, porque é de direito 

privado? Você vai ter que pegar o microfone, desculpa.  

 

O SR. PRESIDENTE - WELLINGTON MOURA - REPUBLICANOS - Eu 

vou pedir para que peguem um microfone.  

 

O SR. BENEDITO PAES SILVADO NETO - Na verdade, deputada, os 

funcionários da Funcamp são remunerados de acordo com os ressarcimentos de recursos 

que a Fundação recebe. Esse recurso não é necessariamente público, a Funcamp tem mais 

de 1.000 convênios com inúmeras instituições privadas.  

 

A SRA. VALERIA BOLSONARO - PSL - Mas o maior recurso vem.  
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O SR. BENEDITO PAES SILVADO NETO - Olha.  

 

A SRA. VALERIA BOLSONARO - PSL - Da Unicamp.  

 

O SR. BENEDITO PAES SILVADO NETO - Pode ser que sim, não tenho os 

números aqui para passar, mas muitos dos recursos que a Funcamp recebe também são 

privados; a Funcamp é uma fundação privada. Então ela não tem, por obrigação.  

 

A SRA. VALERIA BOLSONARO - PSL - Mas ela foi fundada pela Unicamp, 

não foi por.  

 

O SR. BENEDITO PAES SILVADO NETO - Ela foi instituída pela 

Universidade de acordo com as leis da época, como fundação de direito privado, certo? 

É um ato jurídico perfeito, e plenamente tudo correu dentro da conformidade da época; e 

as fundações estão reguladas pelo Código Civil. Então, ali está plenamente destacado a 

natureza jurídica e tudo o mais da Fundação.  

 

A SRA. VALERIA BOLSONARO - PSL - Então, não existe portal de 

transparência com os salários dos funcionários da Funcamp?  

 

O SR. BENEDITO PAES SILVADO NETO - Não existe.  

 

A SRA. VALERIA BOLSONARO - PSL - Baseado nessa de direito privado.  

 

O SR. BENEDITO PAES SILVADO NETO - É uma prerrogativa legal não 

informar.  

 

A SRA. VALERIA BOLSONARO - PSL - Está joia, só isso que eu gostaria de 

saber mesmo, muito obrigada.  

 

O SR. JOÃO BATISTA DE MIRANDA - Obrigado, deputada.  
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O SR. PRESIDENTE - WELLINGTON MOURA - REPUBLICANOS - 

Passo a palavra ao deputado Barros Munhoz.  

 

O SR. BARROS MUNHOZ - PSB – Sr, Presidente, eu vou tentar fazer uma 

intervenção aqui, separando bem os meus sentimentos em relação à Unicamp, à Funcamp, 

a todos os servidores dessa instituição fantástica, que graças a Deus nós temos para 

atender a nossa região. Eu já disse aqui, e vou repetir: eu valorizo muito a USP, tive a 

honra de ser uspiano; valorizo muito a Unesp, que é a universidade do interior; mas como 

itapirense, da região de Campinas, eu tenho uma gratidão impagável com a Unicamp.  

O que seria da nossa região sem a Unicamp? Isso o que o Dr. Miranda disse aí, eu 

continuo fazendo Dr. Miranda: todo santo dia eu recorro à Unicamp, todo santo dia. Ela 

é o nosso anjo da guarda, a Unicamp; gente séria, tem erros, tem falhas, como toda 

atividade humana; mas graças a Deus nós temos a Unicamp, com eu poderia dizer as 

universidades que nós temos. Eu estava conversando com a deputada Carla Morando, eu 

entendo, deputado Wellington, eu parabenizo o trabalho de V. Exa., esta CPI vai trazer 

benefícios.  

Agora, eu fiquei chocado com a reunião passada, deputada Valeria, é isso que está 

chocando a senhora, porque, para nós, parece realmente anormal que, eu cheguei a pensar: 

“Não, isso é uma irregularidade”. Eu sou deputado, então eu tenho que ganhar pela minha 

atividade de legislar, pela minha atividade de fiscalizar, que seria esta aqui agora; pela 

minha atividade de representação, quando eu vou acompanhar os prefeitos, isso, aquilo, 

como fiz hoje lá na UDR, lutando por várias cidades da região; não, não é assim, deputado 

é um salário só, como V. Exa. bem disse, eu tava fazendo daquilo das tripas coração.  

Aí eu fui procurar sabem: “Mas é assim?”; e ontem, as três universidades 

estiveram comigo; aí eu vim saber que isso começou aqui no Brasil com Rui Barbosa, 

esse modelo, é a RDIDP – Regime de Dedicação Integral, e o DP que eu não me lembro 

o que é. E isso é o que.  

 

O SR. PRESIDENTE - WELLINGTON MOURA - REPUBLICANOS - 

Docência e Pesquisa.  

 

O SR. BARROS MUNHOZ - PSB - Isso. Isso é o que acontece no mundo todo; 

é por isso que as universidades americanas são fortes como são, porque lá as fundações, 

inclusive, são muito maiores, muito mais fortes. Isso não foi o modelo do Brasil, não foi 
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uma jabuticaba, não é uma jabuticaba, isso é um modelo internacional. Só uma 

conclusãozinha aqui, que eu acho importante: de dois mil docentes da Unicamp, mais ou 

menos, 180 recebem por pesquisa, e não é o que a gente imagina: “Bom, então eles estão 

burlando o teto; se eles recebem o teto, e recebem mais de outra fonte, é uma forma de 

burlar o teto”, não.  

E são especificamente alguns setores, em que a Universidade é mais solicitada 

para celebrar convênios: por exemplo, engenharia civil, economia, sistema de petróleo 

agora, que está demandando demais. Então, eu estou fazendo esse alerta, deputado 

Wellington, e entenda, tanto que estou aqui; só estamos em quatro, estamos aqui, tenho 

procurado estar sempre, às vezes não consigo, principalmente segunda de manhã para 

mim é quase impossível.  

 

O SR. PRESIDENTE - WELLINGTON MOURA - REPUBLICANOS - A 

gente vai alterar.  

 

O SR. BARROS MUNHOZ - PSB - Mas amanhã estarei lá no Tribunal de 

Contas. Agora, eu acho que a gente tem que colocar, sabe? Porque a gente está vendo 

tanta acusação, é tanta coisa que o Brasil está vivendo hoje; está impossível ser prefeito, 

deputado Wellington, ninguém quer mais. O cara entra na Prefeitura com a maior boa 

vontade do mundo, o cara é um mestre, é sério, entendeu? E no primeiro ano de mandato 

ele está com os bens bloqueados; eu tenho bens bloqueados desde 2004, ilegalmente 

bloqueados, também não houve autorização judicial que tinha que haver para os meus 

bens serem, como que chama? Não, antes de tem o bloquear, vazado não é?  

O sigilo, meu sigilo ser, entendeu? Então é isso, eu quero ter essa cautela, estou 

fazendo esse apelo. Mas, às vezes, o que parece anormal, deputada Valeria, é uma 

tradição; e aqui eu vim saber, eu estou com um estudo para saber isso, começou com Rui 

Barbosa, o grande defensor desse regime foi o Rui Barbosa. E, como caminho que nós 

estamos buscando, é aquele, eu gostaria muito de falar aqui com o Daniel presente. É isso, 

é a universidade buscar recursos, buscar convênios; então eu poderia fazer uma série de 

perguntas, eu sei que tem coisas erradas, mas eu não posso deixar de fazer esse registro.  

Quer dizer, eu não quero que isso macule, eu fico muito constrangido de, por 

exemplo, o Sr. Dr. Miranda, que eu conheço bem, a sua dedicação, a sua capacidade, a 

sua luta por recursos. Nós arrancamos dinheiro do Estado para fazer pouca coisa; então a 
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senhora lá, deputada Valeria, eu fiquei muito, eu chorei muito quando ela falou, uma 

velhinha. É Dra. Terezinha? Maria Tereza?  

Dez anos ela ficou, para dobrar o número de leitos da UTI infantil; 300 mil vezes 

nós fomos para Brasília, para São Paulo, para aumentar o número de leitos, que beneficia 

Campinas, que beneficia Itapira, e toda a nossa região. Então, com todo respeito, Dr. 

Miranda, eu me sinto informado, eu quis saber; me chocou quando, aliás, ele não foi feliz 

na participação dele, o doutor: como é que chama? Da Unesp.  

 

O SR. PRESIDENTE - WELLINGTON MOURA - REPUBLICANOS - Da 

Fundunesp o senhor diz?  

 

O SR. BARROS MUNHOZ - PSB - Da Fundação, ele não foi feliz; então eu 

queria deixar isso bem claro: vamos apurar, vamos levantar o que está errado; agora, com 

essa cautela e com esse respeito. Então eu quero reiterar aquilo, Dr. Miranda, e faço aqui 

na sua pessoa, mas ontem conversei com o Dr. Marcelo, e eu me sinto privilegiado de ser 

morador da região de Campinas, de ser político na região de Campinas, e de nós termos 

a Unicamp.  

E eu tenho certeza absoluta que todos os erros que existirem, os senhores 

reconhecem alguns; o Dr. Marcelo aqui teve uma participação fantástica; lembra, 

deputada Valeria, não foi mesmo? Ele foi positivo, como está sendo a sua, e nós vamos 

chegar lá, se Deus quiser.  

 

A SRA. VALERIA BOLSONARO - PSL - Me permite só um aparte?  

 

O SR. BARROS MUNHOZ - PSB - Pois não.  

 

A SRA. VALERIA BOLSONARO - PSL - Eu acho que a nossa CPI está com 

um caminho excelente.  

 

O SR. BARROS MUNHOZ - PSB - Sem dúvidas.  

 

A SRA. VALERIA BOLSONARO - PSL - Porque, o que nós estamos 

levantando aqui, também, é como que pode, e eu acho que deveria ser revisto, a gente 

poderia sair da CPI, uma forma de revisar, porque eu acho que prejudicar até a qualidade 
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de vida: a pessoa opera, trabalha, é diretor, tem que pesquisar, tem que atender, sabe? 

Então, eu acho que tudo isso a gente está levando para um lado bom; eu tenho certeza que 

vão sair coisas muito boas daqui, porque é insano também a vida que o docente, médico, 

leva dentro da universidade. Então, a gente tem que procurar formas que possam 

melhorar; que, no caso que foi colocado, as fundações no exterior, elas são privadas, não 

são docentes que acumulam esse.  

 

O SR. BARROS MUNHOZ - PSB - São.  

 

A SRA. VALERIA BOLSONARO - PSL - Esse trabalho.  

 

O SR. BARROS MUNHOZ - PSB - São.  

 

A SRA. VALERIA BOLSONARO - PSL - Muitas delas não são.  

 

O SR. BARROS MUNHOZ - PSB - As mais importantes.  

 

A SRA. VALERIA BOLSONARO - PSL - O negócio é bem regulamentado.  

 

O SR. BARROS MUNHOZ - PSB - Não, eu vou trazer aqui, são; o Brasil copiou 

o mundo, o Brasil copiou as grandes universidades do mundo.  

 

A SRA. VALERIA BOLSONARO - PSL - É que o Daniel não está aqui para 

me ajudar, mas tenho certeza que ele iria responder até melhor.  

 

O SR. BARROS MUNHOZ - PSB - Está bem documentado.  

 

A SRA. VALERIA BOLSONARO - PSL - Porque olha, é insano uma vida 

dessa.  

 

O SR. BARROS MUNHOZ - PSB - Deputada.  

 

A SRA. VALERIA BOLSONARO - PSL - A gente perde um médico desses 

daqui a pouco, porque vai estar em uma exaustão.  
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O SR. BARROS MUNHOZ - PSB - A senhora tem razão, e eu até acho que essa 

discussão é oportuna, muito. Parabéns, deputado Wellington, parabéns, estou falando isso 

de coração, está certo, isso tem que ser discutido. Eu confesso que não sabia, estou há 43 

anos na vida pública e não sabia disso, eu não sabia, para mim foi surpresa, agora eu sei. 

Agora, o que eu queria colocar.  

 

O SR. PRESIDENTE - WELLINGTON MOURA - REPUBLICANOS - 

Deputado, nós não estamos aqui, o Dr. João foi muito claro, até disse: “Eu estou aqui para 

falar a verdade”, e eu acho isso sensacional; e mostrar que nós não queremos fazer desta 

CPI uma punição, não é isto: “Vamos punir, vamos prender”, não é isso. Eu acho que, 

desde que a pessoa está aqui, está sendo sincera, transparente, querendo corrigir; vamos 

então entrar nesse comum, para a gente corrigir as falhas, e fazer com que o trabalhando 

ande. O trabalho de vocês, em Campinas, é sensacional, não tenho nada; eu conheci, o 

Dr. Sandro me levou, eu achei sensacional, e me mostrou todo o campus. Eu acho que eu 

não posso falar da qualidade do serviço.  

 

O SR. BARROS MUNHOZ - PSB - Perfeito.  

 

O SR. PRESIDENTE - WELLINGTON MOURA - REPUBLICANOS - Só o 

que diz respeito às leis, porque a gente tem que corrigir.  

 

O SR. BARROS MUNHOZ - PSB - Perfeito; e eu queria dizer o seguinte, 

deputada Valeria: quando eu comecei, que eu fui prefeito em 1977, e aí eu criei o serviço 

municipal de saúde em Itapira, que era um funcionário que atendia ao telefone, e 

destinava a ambulância da cidade; que era um carro velho que tinha o nome do deputado. 

Naquele tempo tinha: “Doação do deputado Leonardo Barbieri, de Araraquara”; mas eu 

comecei a montar, eu fui me inteirar, eu virei, modéstia às favas, quase autoridade de 

saúde pública.  

E nós temos, hoje, 800 pessoas na Saúde de Itapira; nós temos um hospital 

municipal de boa qualidade; nós temos uma rede básica com 15 Unidades Básicas de 

Saúde; serviço ambulatorial, serviço de laboratório, serviço de fisioterapia, de 

odontologia, é um modelo de saúde; então, eu fui me especializando. A definição de 
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médico, era um camarada que tinha um volkswagen e cinco empregos, era essa a 

definição; era essa a definição, o médico era um cara que tem um fusca e cinco empregos.  

Então, isso é uma tradição, e não pode o médico, hoje, fiquei sabendo que deu 

bode com o vereador de Itapira, que ele tinha cinco empregos, e não podia, só pode dois. 

Eu fui saber disso, deputado Wellington, a lei só permite ter dois empregos. Então, eu 

acho que nós vamos discutir esse assunto com serenidade, e vamos buscar não só 

esclarecimento, como eventuais soluções para eventuais problemas. Era essa a minha 

participação, Deus abençoe o senhor, Dr. Miranda, muito obrigado por tudo; seus colegas 

todos, e a nossa querida Unicamp. E a Unesp e a USP também.  

 

O SR. JOÃO BATISTA DE MIRANDA - Eu agradeço muito as suas palavras, 

deputado, mas é a nossa vida, e é o que nós amamos fazer. Eu hoje, por exemplo, eu 

infelizmente não posso participar, mas eu comecei, com a Irmã Regina, um projeto que 

eu acho que vai ser um dos mais extraordinários que a Unicamp vai fazer, que é o cuidado 

com o autismo. E eu espero que aquilo vingue, como se diz.  

 

O SR. PRESIDENTE - WELLINGTON MOURA - REPUBLICANOS - Vai 

vingar. 

 

O SR. JOÃO BATISTA DE MIRANDA - Então, não importa a gente trabalhar, 

como vocês trabalham, 10, 12, 14 horas, isso é um detalhe. O importante é viver, e a gente 

vive quando a gente ama o que faz. Obrigado. 

 

O SR. PRESIDENTE - WELLINGTON MOURA - REPUBLICANOS - 

Parabéns, parabéns pelo projeto. Deputada Carla Morando.  

 

A SRA. CARLA MORANDO - PSDB - Bom, boa tarde Professor Dr. João 

Batista. Primeiro agradecer a sua presença, obrigada; na verdade eu tinha algumas 

perguntas, mas o senhor já, praticamente, foi respondendo, e não me sobrou muita coisa. 

Só uma que eu gostaria de fazer. Por que não existe, no site da transparência da Funcamp, 

a resolução GR-Unicamp número 50 de 2013, e o convênio de Cooperação Técnico-

científico firmado entre Unicamp e Funcamp? Só essa pergunta.  

 

O SR. JOÃO BATISTA DE MIRANDA - Vem aqui, por favor.  
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A SRA. CARLA MORANDO - PSDB - Está em construção o site?  

 

O SR. JOÃO BATISTA DE MIRANDA - Eu também gostaria de dizer que 

agradeço a oportunidade de estar aqui, e apresentar todas essas informações, que eu acho 

que é importante para o trabalho de vocês, e vai ser importante para a Universidade, vai 

ser importante para o estado de São Paulo, e para o Brasil, com certeza.  

 

A SRA. CARLA MORANDO - PSDB - Muito obrigada.  

 

O SR. BENEDITO PAES SILVADO NETO - Só esclarecer, deputada; o site da 

Funcamp está em reconstrução; nós tínhamos passado algumas informações; mas o 

objetivo, realmente, é fazer um site que contemple todas as informações, tanto legais, 

quanto de interesse da comunidade e de todos que se relacionam, tanto com a Funcamp 

e, dentro do possível, com a Universidade também. Então, num curto espaço de tempo, 

cerca de um mês mais ou menos, não é? Um mês, um mês e pouco, não vai demorar 

muito.  

O objetivo é que o site da Funcamp seja uma referência para todas as outras 

fundações; então tem uma equipe grande trabalhando, e fazendo um trabalho árduo, 

diário, para deixar em site de uma forma que, assim, qualquer informação relevante e, 

juridicamente também, importante, esteja lá.  

 

A SRA. CARLA MORANDO - PSDB - De uma maneira que eu peço até que 

façam de uma maneira em que as pessoas consigam, realmente, acessar, entender e 

buscar. Porque, muitas vezes, a gente procura algumas informações, não só na questão 

dos sites das universidades, mas de qualquer outro local, às vezes é muito difícil. E 

somente quem tem, realmente, o caminho é que acaba encontrando; e muitas vezes as 

pessoas que procuram saber alguma informação não conseguem. Então, para que façam 

um site que as pessoas consigam localizar de uma maneira muito fácil, e intuitiva não é?  

 

O SR. BENEDITO PAES SILVADO NETO - Esse é o objetivo, e assim, 

qualquer pessoa. Atingir qualquer pessoa que queira ter uma informação relativa à 

Funcamp, do que ela faz, dos recursos que ela administra. Estamos trabalhando para isso. 

É um trabalho muito grande da nossa diretoria.  
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A SRA. CARLA MORANDO - PSDB - Então, mais ou menos um mês?  

 

O SR. BENEDITO PAES SILVADO NETO - Um mês, ou um mês e meio eu 

acredito.  

 

A SRA. CARLA MORANDO - PSDB - O.k.  

 

O SR. JOÃO BATISTA DE MIRANDA - Eu só gostaria de falar uma 

informação de que foi feito, e que passou; nesse final de semana eu tive um encontro, que 

milha filha casou há uns dois meses atrás, e fez um encontro com uns amigos em um hotel 

na Bahia. E, na volta, no avião, estava do meu lado, e eu não sabia que era amigo da 

minha filha, é um rapaz que faz parte do Fundo de Investimento, fundo patrimonial, da 

Harvard. E ele falou: “Miranda, hoje o orçamento da Harvard está em cinco bilhões de 

dólares; 40% do orçamento vem do rendimento do fundo patrimonial; 15% de 750 

milhões de dólares, são de pesquisas; o resto é de pagamento de aluno, e de outras coisas.  

Então, só para encerrar a minha fala, hoje as melhores universidades do mundo 

têm uma fundação de apoio, têm um fundo patrimonial que é gerido pela fundação de 

apoio. Eu tenho um colega de departamento, que a cunhada é médica na Harvard, e lá é 

assim: ela tem o salário dela, mas a complementação do salário, que não é alto, ao 

contrário do que muita gente pensa, é feita pela produção assistencial que ela faz, e pelas 

pesquisas que ela faz. Então, esse é o caminho que o mundo adotou há muito tempo. 

Então, se a gente pegar Stanford, Harvard, MIT, é o caminho.  

 

A SRA. CARLA MORANDO - PSDB - Perfeito. Na verdade, é só essa então a 

pergunta.  

 

O SR. JOÃO BATISTA DE MIRANDA - Eu agradeço muito.  

 

A SRA. CARLA MORANDO - PSDB - Eu agradeço aos esclarecimentos, que 

vão ser de grande valia aqui para o nosso relatório.  

 

O SR. JOÃO BATISTA DE MIRANDA - E nós estamos à disposição sempre, 

qualquer dúvida, qualquer solicitação, contem com a gente.  
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O SR. PRESIDENTE - WELLINGTON MOURA - REPUBLICANOS - Dr. 

João Batista, muito obrigado pela sua presença, trouxe esclarecimentos e vai, sem dúvida, 

ajudar na somatória desse trabalho que estamos fazendo aqui nesta CPI. Parabéns pelo 

trabalho exercido, sabemos que V. Exa. é uma pessoa correta, que quer corrigir; e vai, 

sem dúvida, continuar ajudando muito a Funcamp a crescer. Parabéns, tá?  

 

O SR. JOÃO BATISTA DE MIRANDA - Muito Obrigado.  

 

O SR. PRESIDENTE - WELLINGTON MOURA - REPUBLICANOS - Nada 

mais havendo a tratar estão encerrados os trabalhos. Obrigado a todos. 

 

* * * 

- É encerrada a reunião.  

 

* * * 


