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CPI - GESTÃO DAS UNIVERSIDADES PÚBLICAS 

09.10.2019 

 

 

O SR. PRESIDENTE - WELLINGTON MOURA - REPUBLICANOS - Bom 

dia a todos, havendo o número regimental, declaro aberta a 15ª reunião da Comissão 

Parlamentar de Inquérito da Gestão das Universidades Públicas, criada pelo ato 32 de 

2019, com a finalidade de investigar irregularidades na gestão das universidades públicas 

no Estado, em especial quanto à utilização do repasse de verbas públicas a elas. Quero 

registrar a presença dos nobres deputados: deputado Barros Munhoz. (Fala fora do 

microfone.) 

 

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

está começando sem quórum. O deputado Daniel José chegou aqui às dez e...  

 

O SR. DANIEL JOSÉ - NOVO - E 15.  

 

O SR. BARROS MUNHOZ - PSB - Dez e 16.  

 

O SR. DANIEL JOSÉ - NOVO - São dez e 15 no meu relógio.  

 

O SR. PRESIDENTE - WELLINGTON MOURA - REPUBLICANOS - Aqui 

no meu relógio são dez e 15.  

 

O SR. DANIEL JOSÉ - NOVO - Dez e 15 ainda.  

 

O SR. PRESIDENTE - WELLINGTON MOURA - REPUBLICANOS - É 

iPhone, é relógio como qualquer um.  

 

O SR. BARROS MUNHOZ - PSB - Também não pode participar da reunião 

sem gravata.  

 

O SR. PRESIDENTE - WELLINGTON MOURA - REPUBLICANOS - Com 

V. Exa. deu quórum, pode ser assim? Deu, porque é dez e 15. Então o senhor apresenta 
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uma questão de ordem, e o senhor segue em frente. Nós não estamos aqui para fazer; 

então V. Exa., se V. Exa. acha que foi sem quórum, então V. Exa. apresenta uma questão 

de ordem. Apresente uma questão de ordem, V. Exa., quando chegou eu mostrei aqui: 

dez e 15 estava no meu relógio.  

 

A SRA. PROFESSORA BEBEL LULA - PT - Questão de ordem, Sr. 

Presidente.  

 

O SR. PRESIDENTE - WELLINGTON MOURA - REPUBLICANOS - Olha, 

nós não estamos no Cirque du Soleil, para fazer palhaçada aqui, nós estamos aqui para 

investigar as universidades.  

 

O SR. BARROS MUNHOZ - PSB - Estamos no circo do pão.  

 

O SR. PRESIDENTE - WELLINGTON MOURA - REPUBLICANOS - Eu 

peço para que os deputados, primeiro, se acalmem, dá um copo de água, acho que está 

faltando água para os deputados. Se quiser, eu compro maracujina e dou para V. Exa. 

também. Agora nós vamos aqui.  

 

O SR. BARROS MUNHOZ - PSB - Ah, que gozador.  

 

O SR. PRESIDENTE - WELLINGTON MOURA - REPUBLICANOS - Nós 

vamos aqui dar continuidade, porque há quórum regimental. Registro a presença dos 

nobres deputados.  

 

A SRA. PROFESSORA BEBEL LULA - PT - Questão de ordem.  

 

O SR. PRESIDENTE - WELLINGTON MOURA - REPUBLICANOS - É 

questão de ordem sobre esse assunto?  

 

A SRA. PROFESSORA BEBEL LULA - PT - Sobre esse assunto, presidente.  

 

O SR. PRESIDENTE - WELLINGTON MOURA - REPUBLICANOS - Só 

registrando primeiro a presença dos deputados. 



Verba Editorial Ltda. 

4 

 

 

A SRA. PROFESSORA BEBEL LULA - PT - Pois não.  

 

O SR. PRESIDENTE - WELLINGTON MOURA - REPUBLICANOS - 

Registro a presença do nobre deputado Barros Munhoz, deputada Professora Bebel, este 

deputado Wellington Moura, deputado Daniel José, deputado Professor Kenny, deputada 

Leci Brandão, deputado Arthur do Val, e este presidente, Wellington Moura. Esqueci o 

nome de alguém? Deputada Valeria Bolsonaro, que é a deputada relatora desta CPI. 

Questão de ordem, deputada Professora Bebel.  

 

A SRA. PROFESSORA BEBEL LULA - PT - Eu quero registrar o meu 

posicionamento, tal qual o deputado Barros, que de fato não havia quórum, e V. Exa. 

iniciou os trabalhos sem quórum. É isso.  

 

O SR. PRESIDENTE - WELLINGTON MOURA - REPUBLICANOS - Faça 

uma questão de ordem, Sra. Deputada. Tem todo o direito como deputada. Vamos ao 

artigo, item número 1 da pauta.  

 

A SRA. LECI BRANDÃO - PCdoB - Pela ordem, presidente.  

 

O SR. PRESIDENTE - WELLINGTON MOURA - REPUBLICANOS - Pela 

ordem, deputada Leci Brandão.  

 

A SRA. LECI BRANDÃO - PCdoB - Vista dos itens 1, 2 e 3.  

 

O SR. PRESIDENTE - WELLINGTON MOURA - REPUBLICANOS - Só 

quero deixar registrado que V. Exa. tem o teu pedido; eu até ia falar com a deputada 

Valeria Bolsonaro, a própria, a questão 1 do requerimento 73/2019, deputada, requer que 

seja oficializado ao pró-reitor de pesquisa da Universidade Estadual de Campinas, 

Unicamp, professor Muniz Salomão Skaff, informação detalhada sobre a pesquisa, papel 

do comitê de ética das atividades de pesquisa da Unicamp, autores e pesquisadores; 

professora Dra. Fátima, coordenadora do comitê de ética em pesquisa da Universidade 

Estadual de Campinas. A Unicamp respondeu, se V. Exa. quiser retirar esse pedido, ou a 



Verba Editorial Ltda. 

5 

 

deputada Leci, só para deixar claro, aí entrego até. E está com cópia para todos os 

deputados, e pode pegar na Comissão.  

 

A SRA. VALERIA BOLSONARO - PSL - Está ótimo.  

 

O SR. PRESIDENTE - WELLINGTON MOURA - REPUBLICANOS - Mas 

eu entrego à Vossa Excelência.  

 

A SRA. VALERIA BOLSONARO - PSL - Eu retiro o meu requerimento.  

 

O SR. PRESIDENTE - WELLINGTON MOURA - REPUBLICANOS - A 

Unicamp fez o seu papel, e parabenizo a Unicamp pela entrega dos documentos. (Vozes 

sobrepostas.) 

 

A SRA. LECI BRANDÃO - PCdoB - Eu retiro o pedido de vista do item 1, da 

deputada Valeria Bolsonaro.  

 

O SR. PRESIDENTE - WELLINGTON MOURA - REPUBLICANOS - 

Retirado, deputada, do item 1. Pela ordem, deputado Daniel José.  

 

O SR. DANIEL JOSÉ - NOVO - Só queria pedir vista do item 4, que é um item 

meu. Eu preciso reformular, obrigado.  

 

O SR. PRESIDENTE - WELLINGTON MOURA - REPUBLICANOS - Do 

item 4, pedido de vista concedido à Vossa Excelência.  

 

A SRA. PROFESSORA BEBEL LULA - PT - Questão de ordem, Sr. 

Presidente, só para um entendimento que eu estou tendo.  

 

O SR. PRESIDENTE - WELLINGTON MOURA - REPUBLICANOS - 

Questão de ordem, por gentileza.  
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A SRA. PROFESSORA BEBEL LULA - PT - A Unicamp respondeu, mas ela 

respondeu, alguém mandou sem a nossa autorização aqui; porque normalmente o 

requerimento tem que ser aprovado por este coletivo.  

 

O SR. PRESIDENTE - WELLINGTON MOURA - REPUBLICANOS - A 

Unicamp, ela respondeu a CPI, tá? Não respondeu a esse deputado, é bom deixar claro, 

primeiro; respondeu à Comissão, entregou esse documento.  

 

A SRA. PROFESSORA BEBEL LULA - PT - É pior ainda.  

 

O SR. PRESIDENTE - WELLINGTON MOURA - REPUBLICANOS - Não, 

eu acho que não; quem não deve não teme. Eu acho que eles fizeram.  

 

A SRA. PROFESSORA BEBEL LULA - PT - Não, eu estou discutindo uma 

questão, deputado. 

 

O SR. PRESIDENTE - WELLINGTON MOURA - REPUBLICANOS - Eles 

viram a pergunta.  

 

A SRA. PROFESSORA BEBEL LULA - PT - O senhor fala, aí depois eu vou 

dizer o que eu acho. Por favor.  

 

O SR. PRESIDENTE - WELLINGTON MOURA - REPUBLICANOS - 

Fique à vontade, a senhora pode falar, eu dou o direito.  

 

A SRA. PROFESSORA BEBEL LULA - PT - Eu tenho o seguinte 

entendimento. Isso já porque, na Comissão da Educação, a gente é muito apedrejada com 

esse negócio de requerimento, um deixa passar requerimento, e se fizer toma. E não é por 

essa razão, não estou fazendo nenhuma analogia; eu estou analisando de acordo com o 

ensinamento que a Casa me deu. Não se manda nenhum requerimento sem a CPI, aqui, o 

coletivo de deputados, concordarem; se havia pedido de vista, não tinha por que 

encaminhar o pedido.  
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Essa é a minha opinião. Não é quem não deve não teme, se a Unicamp está correta 

no posicionamento dela ou não, é o procedimento que a CPI tem que ter, que um coletivo 

tem que ter. É só isso, Sr. Presidente.  

 

O SR. PRESIDENTE - WELLINGTON MOURA - REPUBLICANOS - Não 

houve nenhum questionamento meu para a Unicamp para a entrega de nenhum 

documento; a Unicamp, por iniciativa própria, entregou esses documentos, mesmo antes 

de serem votados. Foi iniciativa própria da Universidade, coisa que eu não, nesse 

momento, eu não tenho controle sobre isso, ela quer entregar os documentos.  

Eu acho que foi um ato louvável da Unicamp, então eu reconheço isso; mas por 

ter sido entregue, a gente tem que. Eu aceito, e estou comunicando à deputada, caso ela 

queira retirar o requerimento; e a deputada Leci Brandão até tirou o pedido de vista, 

devido a isso; que eu acho que esse requerimento cai diante da entrega do documento, 

até.  

 

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

 

O SR. PRESIDENTE - WELLINGTON MOURA - REPUBLICANOS - Pela 

ordem, deputado Barros Munhoz.  

 

O SR. BARROS MUNHOZ - PSB - Para solicitar vista do item 5.  

 

O SR. PRESIDENTE - WELLINGTON MOURA - REPUBLICANOS - 

Solicitada vista do item 5. Então, voltando-se para a pauta, nós vamos, neste momento, 

vamos ouvir então o Sr. Sandro Roberto Valentini, presidente da Unesp. Vossa Senhoria, 

primeiramente, bom dia, mais uma vez agradeço Dr. Sandro, pela vinda do senhor. E V. 

Senhoria foi convocado a esta CPI como testemunha, com fundamento no artigo 203 e 

218, ambos do Código de 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 

afirmação falsa, calar ou negar a verdade a respeito dos fatos do seu conhecimento; por 

incorrer no crime previsto no artigo 4º, inciso II, da lei federal 1.579 de 18 de março de 

1952. Passo à V. Exa. o tema de qualificação. Apresente o nome completo, idade, estado 
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civil, endereço de residência; e o terceiro, que é o termo de compromisso do depoente, no 

qual V. Exa., por gentileza, gostaria que V. Exa. lesse nos termos regimentais.  

 

O SR. SANDRO ROBERTO VALENTINI - Tem que assinar aqui?  

 

O SR. PRESIDENTE - WELLINGTON MOURA - REPUBLICANOS - Não, 

é só ler.  

 

O SR. SANDRO ROBERTO VALENTINI - Alô. Eu tenho que ler em voz alta?  

 

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

para deixar registrado.  

 

O SR. SANDRO ROBERTO VALENTINI - 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 - 

Perfeito, obrigado, Dr. Sandro. Só um minutinho, por favor. Solicitando um adendo, só 

sobre a leitura da Ata da última reunião, da reunião anterior.  

 

O SR. PROFESOR KENNY - PP - Pela ordem, Sr. Presidente.  

 

O SR. PRESIDENTE - WELLINGTON MOURA - REPUBLICANOS - Pela 

ordem, deputado. 

 

O SR. PROFESOR KENNY - PP - Requeiro a dispensa.  

 

O SR. PRESIDENTE - WELLINGTON MOURA - REPUBLICANOS - É 

dispensada, e regimental, está dispensada a leitura da Ata da reunião anterior. Dr. Sandro, 

V. Exa. foi convocada com, diante de um requerimento, até mesmo que eu fiz à própria 

Unesp, trazendo algumas explicações. V. Exa. terá o tempo, agora, para fazer alguma 

apresentação; e eu gostaria que fosse em cima desses requerimentos. V. Exa. já 

apresentou todo o trabalho da Unesp, da responsabilidade que a Unesp tem com o Estado, 
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em relação ao ensino e à pesquisa, gostaríamos só que fosse, o direcionamento do que V. 

Exa. for passar agora para os deputados, e para quem está presente, em relação às 

explicação do requerimento que pedimos à Vossa Excelência. Muito obrigado. 

 

O SR. SANDRO ROBERTO VALENTINI - Bom dia a todos, bom dia deputado 

Wellington, e cumprimento os demais deputados presentes. Não tive oportunidade, na 

primeira oitiva, de conhecer a deputada Valeria, que não estava presente; o deputado 

Barros Munhoz não estava, estava o Caio França, mas o Barros Munhoz eu conheço de 

outras datas. Bom, eu participo dessa segunda oitiva com o mesmo espírito, certo? O 

espírito de contribuir com a CPI, que está embasada no artigo 32 da Constituição 

Estadual, não é?  

Mas eu também participo defendendo a tese daquilo que eu acredito, senão não 

estaria aqui; e eu acredito muito que tudo o que nós estamos vivendo, a situação que a 

Unesp, ou as três estaduais paulistas estão vivendo no exato momento, é de caráter 

conjuntural e estrutural. Ou seja, nós temos uma crise que se arrasta há anos, ímpar, e 

hoje nós temos a convergência não só dessa crise com a convergência, com a crise 

estrutural, colocada também desde 1989, quando as estaduais paulistas passam a assumir 

a sua folha de inativos.  

Então, é claro que a convergência dessas duas crises tem levado a um desgaste, a 

uma dificuldade de suporte do nosso modelo de financiamento. Eu coloquei isso na 

primeira vez, e eu sempre espero, e acredito que os deputados da CPI, os deputados desta 

Casa, eles sempre estarão alinhados com aquilo que foi construído no Estado de São Paulo 

há 85 anos, não é? Que a Alesp e o Executivo participaram, na construção de um sistema 

de ensino superior de qualidade, que junto com a Fapesp, produz desenvolvimento 

científico, tecnológico e inovação no estado de São Paulo.  

E é por isso que o estado de São Paulo está na fronteira; então esse é o 

entendimento, e eu gostaria muito de ver nos relatórios um estímulo e sugestões, para que 

a gente consiga aprimorar esse sistema, que já está bem difundido e instalado no estado 

de São Paulo. Então, eu vejo que, eu gosto muito desse foco, eu não gosto muito da 

construção da narrativa que se construiu. A narrativa negativa em relação às universidades 

estaduais paulistas, à gestão delas, e consequentemente à autonomia universitária.  

Por que eu digo isso? Porque as medidas que nós estamos tomando, medidas 

duras, nas universidades hoje, elas são fruto de uma decisão de autonomia também, não 

é? Então, todas as medidas que nós estamos fazendo, e finalmente, depois de alguns anos, 
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na Unesp, isso está retratado numa das telas que eu apresentarei, finalmente depois de 

dois anos e meio, nós reconquistamos o equilíbrio orçamentário e financeiro; e agora 

penso que dará para respirar um pouco mais, nesse um ano e meio que me restam aí a 

frente da Universidade.  

E foi essa mesmo autonomia, implantada há 30 anos, a partir da Constituição 

Federal de 1988, por um decreto no início de 1989, que fez com que três universidades, 

ou seja, 1,5% das universidades que fazem pesquisa no Estado de São Paulo; vocês devem 

ter lido o RUF ontem, não é? Trabalha com 197; vamos arredondar para 200. Ou seja, 

1,5% dessas universidades produz 35% da produção científica; formam profissionais 

qualificados, lideranças neste País; promovem o desenvolvimento regional; e promovem 

o desenvolvimento científico e tecnológico no estado de São Paulo, e isso traz riqueza, 

com certeza, para o estado de São Paulo e para o País.  

Então, essa tese, ela é importante que seja permeada aqui nas nossas discussões; 

num primeiro momento não entendi o porquê da segunda oitiva, haja vista que a discussão 

que ocorreu aqui nessa plenária foi muito interessante. Nós tivemos um debate rico, de 

sugestões críticas, contribuições, e eu não, num primeiro momento, não entendi; até que, 

na última oitiva da professora Marilza ficou claro de que havia um incômodo de que nós 

não tínhamos respondido às perguntas feitas na primeira oitiva.  

E, no nosso entendimento, essas perguntas iriam, por ofício, por requerimento. 

Algumas foram, outras não; estão isso gerou, presidente, uma dificuldade, uma 

preocupação do que deveríamos fazer. Claro que poderia ter sido resolvido pela 

comunicação; então houve, sem dúvida, um ruído de comunicação, nós deveríamos ter 

ligado; mas, felizmente, nessa última oitiva, ficou claro que deveríamos responder, e aí 

ficou claro por que eu estaria, ou porque eu fui convocado para essa segunda oitiva.  

Então peço, de antemão, desculpas pela má compreensão do que se solicitava; e 

em nenhum momento a Unesp quis esconder, ou se furtar ao debate, isso não é 

característica minha. Chegou até a mim que é isso, também, que eu gostaria de fazer aqui, 

que eu sou insubordinado; em hipótese alguma, não tem insubordinação nenhuma, 

presidente; eu já tinha comentado a minha formação: uma formação rígida familiar, e 

antes de entrar na faculdade eu era para ser padre. Então, eu tenho uma formação muito 

rígida na formação, na disciplina; então eu queria desfazer esse possível entendimento, 

que alguns dos deputados tenham feito de mim por essa questão.  

E como eu disse, a questão da comunicação nós batemos isso dentro da Unesp; 

faltou essa comunicação, poderíamos ter ligado; mas o que eu gostaria de dizer, é que 
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muito do que foi dito aqui, desde coisas mais pontuais até mais amplas, nós estamos 

discutindo. Vou dar o exemplo que, naquele dia da primeira oitiva, o deputado apresentou 

uma lista de procuradores, não é? E nós, naquele momento, ficou confuso; porque ali 

tinha procuradores aposentados.  

E hoje, se entrar no nosso portal da transparência, que nunca foi questionado aqui, 

eu até pedi para replicar em vários lugares da página: hoje você consegue distinguir ativo 

de nativo, então isso foi muito importante. Até outras questões, eu lembro do deputado 

Paulo, que sugeriu, também, questões; e que eu as utilizei na minha apresentação na 

Comissão de Ciência e Tecnologia, que foi após a minha primeira oitiva. Como que será 

a apresentação?  

E ela foi até trabalhada, e alinhada com os assessores dos deputados, que segue 

nessa questão que foi colocada, eu passarei, ou seja, ela fluirá a partir das perguntas no 

requerimento aqui, e seguirá com as perguntas não respondidas, que necessitavam de 

dados, e que não foram encaminhados os requerimentos, mas nós apresentaremos aqui. 

Tanto da minha primeira oitiva, como da oitiva da professora Marilza, essa é a lógica da 

apresentação.  

E o último recorte, eu vejo que existe um recorte temporal em várias das 

demandas; e eu sempre coloco: nós iniciamos a gestão da Universidade em 2017, depois 

de um debate amplo de três chapas, e a nossa chapa venceu; um debate rico, eram em dois 

turnos, e a nossa chapa é uma chapa de reformas, é uma chapa reformista, nós estamos 

buscando reformas na instituição. E é claro que isso causa incômodos, incômodos 

principalmente quando tocamos nas questões mais relativas ao que está posto; então 

devemos entender também que muitas dessas denúncias, eu tenho certeza que passam por 

esse incômodo, na situação posta, e que nós estamos questionando. 

 Então, eu vejo muito, eu sou muito favorável a essa questão; tem coisa errada, 

nós temos que consertar; mas entre o bem e o mal, existe a possibilidade de você corrigir, 

de você realinhar, isso em todas as esferas. Então, começando a apresentação; Carlinho, 

você vai apresentar? Bom, este é o decreto, desculpe, este é o ofício, o requerimento me 

convocando, e como as duas primeiras perguntas; ah, para evitar qualquer dúvida de 

natureza técnica, hoje, nós teremos aí a participação de vários assessores técnicos, 

respondendo especificamente alguns dos pontos.  

 

O SR. PRESIDENTE - WELLINGTON MOURA - REPUBLICANOS - Eu 

gostaria que V. Exa. apresentasse, e passasse o microfone para essas pessoas, só para elas 
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dizerem o nome delas, o que elas fazem na Universidade, a função delas na Universidade, 

por favor.  

 

O SR. SANDRO ROBERTO VALENTINI - Tem algum microfone móvel? As 

pessoas que irão fazer a apresentação, e participarão da apresentação.  

 

O SR. PRESIDENTE - WELLINGTON MOURA - REPUBLICANOS - Por 

gentileza, eu só gostaria, com todo o respeito, ficar só de pé, só para que.  

 

A SRA. KÁTIA APARECIA BIAZOTTI - Bom dia a todos.  

 

O SR. PRESIDENTE - WELLINGTON MOURA - REPUBLICANOS - 

Obrigado.  

 

A SRA. KÁTIA APARECIA BIAZOTTI - Meu nome é Kátia Aparecida 

Biazotti, eu sou coordenadora de gestão de pessoas da Universidade.  

 

O SR. PRESIDENTE - WELLINGTON MOURA - REPUBLICANOS - 

Obrigado.  

 

A SRA. RENATA FRAJÁCOMO - Bom dia, eu sou Renata Frajácomo, 

assessora da Pró-reitoria de planejamento estratégico e gestão.  

 

A SRA. MARILDA DE PONTES RIBEIRO - Eu sou Marilda de Pontes 

Ribeiro, coordenadora junto à coordenadoria de administração. 

 

O SR. JOSÉ ROBERTO RUGGIERO - Bom dia a todos, sou o professor José 

Roberto Ruggiero, estou assessorando na coordenadoria de orçamento e finanças. 

 

O SR. EDSON ANTONIO CAPELLO SOUSA - Bom dia a todos, eu sou o 

professor Edson Capello, e sou assessor de gabinete do professor Sandro, sou assessor de 

gabinete do reitor. 
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O SR. ROGÉRIO BUCCELLI - Bom dia a todos, eu sou Rogério Buccelli, sou 

economista, assessor de planejamento econômico da Reitoria. 

 

O SR. SÉRGIO VASCONCELOS - Meu bom dia a todos, eu sou Sérgio 

Vasconcelos, eu sou contador, e trabalho no grupo técnico de contabilidade. 

 

O SR. SANDRO ROBERTO VALENTINI - Bom, eu acredito que são esses, 

não é? 

 

O SR. PRESIDENTE - WELLINGTON MOURA - REPUBLICANOS - 

Obrigado. 

 

O SR. SANDRO ROBERTO VALENTINI - Obrigado, deputado. Como as duas 

perguntas; ah vem aqui, professor João. 

 

O SR. JOÃO EDUARDO LOPES QUEIROZ - Bom dia a todos, meu nome é 

João Eduardo Lopes Queiroz, eu estou assessor jurídico da Universidade. 

 

O SR. SANDRO ROBERTO VALENTINI - Então, como as suas perguntas 

iniciais tratam da questão orçamentária e financeira, eu vou introduzir, até para refrescar 

um pouco uma parte, pincei algumas lâminas, e depois seguimos mais na pontuação 

técnica. Então, e tem slides novos, que nós construímos em outras apresentações. Então, 

o primeiro set de slides mostra o que foi construído, o modelo de financiamento, das três 

estaduais paulistas; ou seja, o Estado transfere parte do seu tesouro. Teria apontador?  

Bom, não importa, eu vou ler aqui; transfere parte do seu tesouro para as 

universidades, aí, no caso da Unesp, que vai desempenhar as suas atividades, vai gerar 

desenvolvimento, transferência de tecnologia, desenvolvimento social, novos negócios e 

desenvolvimento regional; gerando impostos, e os impostos vão para o Estado. No 

período, e isso que é importante ficar, no período fora da crise, da crise conjuntural e 

econômica, a Universidade consegue gerar uma reserva financeira, certo?  

Isso é permitido, e no modelo isso é fundamental. No próximo slide, a gente 

mostra o que acontece na crise conjuntural: na crise conjuntural, obviamente que o 

financiamento é baseado numa alíquota do ICMS; então a transferência em valor nominal 

aqui ela é menor, e para dar continuidade às atividades, aquela reserva financeira é 
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utilizada para dar conta, e fazer frente à crise conjuntural. Isso deu conta por 30 anos, é 

dessa forma que esse modelo, que é ímpar no mundo inteiro, é claro que esta Casa 

participou da construção desse modelo, tem suportado o desempenho dessas três 

universidades.  

Entretanto, é aqui que reside o problema que eu comentei na fala inicial: a 

convergência da crise conjuntural alongada, com uma estrutural, devido à questão 

previdenciária. Então, o Estado já está transferindo recursos nominais em valores 

reduzidos, porque nós estamos com o ICMS caindo. O que acontece? Quando esses 

recursos entram, parte desses recursos acaba indo para suportar a folha dos inativos; então 

coloco aí que em 1989, quando o modelo foi estabelecido, a Unesp tinha 7% de 

comprometimento do tesouro, da fonte um, que é a do ICMS, com a folha dos inativos; 

hoje beira 40%.  

Então, isso tem feito com que as reservas financeiras, praticamente, entrem em 

exaustão, e isso tem dificuldade, e é aí que vem a crise, e aí que vem a série de 

questionamentos pertinentes da CPI. Que precisa apontar, realmente, o que aconteceu, 

não é? Mas existe essa outra tese, de que é esse problema, e esse é um problema que 

nenhum reitor vai dar conta de resolver.  

Esse é um problema não só do Estado, mas não, é um problema grande, 

previdenciário, do País; mas que nós precisaríamos do apoio para encontrar uma solução, 

mesmo que seja de médio e longo prazo, uma solução para essa questão do esgotamento 

do modelo, a partir da saturação imposta pela folha dos inativos. Então, olha o que 

acontece. 

 

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

uma indagação pela oportunidade? Eu acho que é da magna importância esse momento 

da fala do reitor.  

 

O SR. PRESIDENTE - WELLINGTON MOURA - REPUBLICANOS - Por 

gentileza.  

 

O SR. BARROS MUNHOZ - PSB - Senhor reitor, os senhores não aderiram à 

Prevcom.  

 

O SR. SANDRO ROBERTO VALENTINI - Sim, a partir de 2013.  
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O SR. BARROS MUNHOZ - PSB - A partir daí, então, esse problema, a partir 

daí, começou a ser conservado.  

 

O SR. SANDRO ROBERTO VALENTINI - Só que, obviamente como o 

deputado sabe, isso vai trazer um retorno daqui há 35, 40 anos.  

 

O SR. BARROS MUNHOZ - PSB - Perfeito.  

 

O SR. SANDRO ROBERTO VALENTINI - Mas até lá, nós trabalhamos com 

a questão da SPPREV.  

 

O SR. BARROS MUNHOZ - PSB - Entendi, obrigado.  

 

O SR. SANDRO ROBERTO VALENTINI - Então, o que tem acontecido? Esse 

é o comprometimento neste recorte temporal; observa que nós estamos com 38%; e aí, eu 

sei que já foi debatido muito aqui o decreto da autonomia, que fala que não deveria se 

passar dos 77%, recomenda-se 55%. Então observa que se, realmente, nós não tivéssemos 

o vermelho aí, nós estaríamos em uma situação bastante equacionada; então, isso é algo 

que precisava, talvez, depois de dez anos, 20 anos, 30 anos, fazer uma análise contratual 

de novo, do atuário das universidades; e discutir, e propor soluções.  

Agora, voltando só um, Carlinhos, se a gente olha os 38%, esse dado é 

fundamental, desses 38%, 29, que é o próximo, no ano de 2018, 29% é insuficiência 

financeira; do que nós arrecadamos, dos 11% do holerite do ativo, do 11% do inativo, 

mais do 22 patronal, nós estamos conseguindo pagar 10%. O restante, que é insuficiência, 

o descompasso entre benefício previdenciário e contribuição previdenciária, o ano 

passado a Unesp teve que pegar 700 milhões das reservas financeiras para conseguir 

compensar a insuficiência financeira, que na lei 1.010, no artigo 27, que é a lei que cria a 

São Paulo Previdência, está claro que este é um problema que deveria ser resolvido pelo 

Estado, não é?  

Próximo. E a crise veio, então isso aqui é só um recorte corrigido do ICMS, então 

observe; eu gostaria de ter sido reitor de 2003 a 2013, e aí que com a autonomia você 

poderia fazer coisas extremamente significativas, e não ficar simplesmente segurando o 

freio, e propondo medidas duras, porque depois despencou. Agora, presta atenção: nesse 
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período, no próximo slide, eu gostaria de retratar isso, ali está a mesma curva do ICMS 

que estava na anterior. Essa é a curva de crescimento de expansão da Unesp, que eu 

gostaria de pinçar com clareza.  

A em rosa, que foi quando definiu-se a autonomia. E num período que definiu a 

autonomia, num período que estivemos na ponta da seta, acho que 1995, quando tivemos 

a última correção da cota à parte, dos nossos 57, foi um período de ajuste. Agora, observe 

os outros dois períodos; nós estamos no século XXI; ou seja, nesse período, que vai do 

início deste século, nós criamos 50 cursos de graduação, e nove campus novos.  

Então, observe que tudo isso foi criado porque temos autonomia, mas houve uma 

influência muito grande de legislativo, de questões não pensando só no ensino superior 

de qualidade no estado de São Paulo, mas pensando muito em questões paroquiais; e 

também a influência do Executivo. Então a autonomia, ela vai, mas ela tem sempre esses 

atravessamentos perigosos; porque funcionou. Se, aquela última expansão de, observe lá 

em amarelo, é a criação aqui, já, do campus São João da Boa Vista, que é o recém-nascido: 

por que foi feito isso?  

Porque, naquele momento, nós já tínhamos a sinalização que o ICMS ia 

despencar, e despencou; agora, nós não somos uma fábrica, nós não podemos desligar 

uma linha de produção, fechar, e mandar as pessoas embora. Nós temos professores 

contratados, servidores contratados e alunos, que é o mais importante; e é isso que 

aconteceu fortemente na nossa instituição; e vocês, vira e mexe, ouvem falar: “Ah, vai 

fechar o campus de Registro, o campus de”; semana passada foi Itapeva, porque está 

difícil de suportar a manutenção desses campus criados nesse período.  

E o aporte feito pelo Estado no começo do início deste século foi de 90 milhões 

pontualmente, esses 90 milhões não pagam a folha de pagamento só das pessoas 

contratadas, e o custeio dos campi e das pessoas contratadas nesse período. O próximo 

então só para, aqui esse é um slide da oitiva passada, que ele é de difícil compreensão, 

mas ele é a síntese de tudo, presidente. Aqui em preto, aquela curva, é o ICMS, a fonte 

um, principal nossa; e nas três cores, são as três principais despesas: azul, folha de 

pagamento; vermelho custeio; e verde investimento. Observe que o investimento, há 

muito tempo, está bem limitado; então, observa que isso teve, comentamos, não é?  

A expansão; e a partir do ano 2000, e onde está a reserva financeira? De 2013, 

tem uma outra reta que está mostrando o quanto que aquele dinheiro das reservas 

financeiras caiu nesse período. Porque vem sempre a pergunta, observa que o azul 

encostou na reta preta; então sempre, foi a primeira pergunta aqui nesta Casa, quando eu 
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vim na Comissão de Ciência e Tecnologia: quem pagou o resto? Quem pagou o resto foi, 

justamente, a fonte quatro, que é aquela reserva que nós temos, que está dando suporte 

porque está encostando.  

Só que ela não suportou, porque nós estamos cuidando da insuficiência financeira 

previdenciária; e é isso que desembocou, até 2016; observe que em 2016, ao final da 

gestão passada, olha como estava o cofre. Como estava a reserva financeira; observa 

como foi entregue o nosso, que vai desembocar no orçamento; observe que o azul está 

para cima da fonte um. E o orçamento que nós recebemos; orçamentos eu estou falando 

aqui, não tinha espaço para o 13º, não tinha espaço orçamentário. No ano de 2017, 

insistentemente na gestão do governador Alckmin, foi um ano de conversas; não 

conseguimos resolver nada.  

Então, qual foi a decisão? Não tinha um resto de reserva financeira? Nós tínhamos 

um financeiro, qual foi a decisão? Como ao longo de 2017 nós conseguimos fazer um 

orçamento em 2018 que já tinha o orçamento para o 13º, nós viramos o ano, e 

empenhamos aquele financeiro para pagar o 13º do ano anterior. Só que, em fazendo isso, 

eu descobri quem? O orçamento do 13º daquele ano; aí continuando as conversas com o 

Alckmin, depois com o governador Márcio França, que prometeu até o último momento, 

até a véspera do Natal, mas também não resolveu nem o problema parcial.  

E entramos em 2019 com uma situação muito pior, que era a ausência de 

orçamento; nós tínhamos o orçamento ali, mas nós não tínhamos mais o financeiro, não 

é? Então o que aconteceu? Felizmente, no começo deste ano houve troca de Governo; e 

gostaria de ressaltar aqui o trabalho da secretária Patrícia Ellen, que desde o primeiro mês 

abraçou a causa, e buscou a interlocução efetiva com o Executivo, e nós conseguimos 

antecipar parte do orçamento do 13º de dezembro para o começo do ano, em duas parcela, 

para honrar com o pagamento do 13º em fevereiro e maio.  

Novamente, nós descobrimos parcialmente lá, e finalmente nós temos aí um outro 

trabalho que está sendo encaminhado; e acreditamos que, até o final do ano nós 

resolvemos pelo menos metade do déficit. Se resolver metade neste ano e metade no ano 

que vem, eu entrego a Reitoria numa situação muito melhor do que a que eu encontrei. O 

próximo essa é uma curva muito complexa do professor Ruggiero, isso é apresentado a 

cada dois meses; eu gosto dela porque é isto: distanciamento da receita das despesas. 

Então, olha o que eu recebi: dezembro de 2016. Olha a distância da despesa, que está em 

vermelho, com a receita, que está em verde. Observe que, ao longo de dois anos e meio, 

nós chegamos em julho de 2019 com equilíbrio entre receita e despesa, certo?  
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É claro que é um equilíbrio aparente, porque nós não estamos contratando desde 

2014, nós não estamos revisando custeio, corrigindo custeios; nós temos uma dívida 

herdada de 3% da gestão passada; não conseguimos aplicar o dissídio do Cruesp este ano, 

de 2,2. Então, são todas as situações que caem no colo do reitor. Mas o reitor está com 

uma tranquilidade, de que nós, agora, conseguiremos fazer esses atendimentos, e entregar 

a Universidade melhor.  

 

O SR. DANIEL JOSÉ - NOVO - Pela ordem, presidente. Se eu puder fazer uma 

pergunta; só para eu entender o que são esses efeitos de sazonalidade?  

 

O SR. SANDRO ROBERTO VALENTINI - Ótimo, ótima pergunta, que eu até 

aproveito para explicar, porque aqui há a dificuldade de entender. Esse gráfico ele é muito 

complexo; no fundo o que é esse vale? Porque parece que a despesa caiu, e isso é o 13º 

que não foi pago. E aí, o pontilhado significa introduzindo aquele valor que deveríamos 

ter pago naquele momento correto, que era novembro e dezembro do ano anterior, a gente 

chega naquela curva pontilhada. Aí chegamos na outra, aí não é um “V”. É um vale: por 

quê?  

Porque aqui, a correção foi num período de cinco meses; então a despesa caiu 

aparente, aí deu uma aplainada, porque nós pagamos 50% do 13º em fevereiro; aí 

pagamos 50% do 13º devido, e aí volta para o pontilhado, entendeu? Então ela mostra 

essa sazonalidade; e o que é aquela receita apontando para cima? Que parece, essa seria 

um maravilhoso. Essa é fruto da antecipação de 130 milhões do final do ano, que vai ser 

devolvido em 17 parcelas de 18 milhões; então, observe que lá, quando começa a inflexão 

da curva, nós já pagamos duas parcelas.  

Ou seja, o Estado reteve as duas parcelas de 18 milhões, e a tendência dela é se 

equilibrar no final do ano. Claro que gostaríamos que ela estivesse acima, porque aí já 

resolveríamos mais o 13º; e com ajuda do Estado, e do trabalho que vem sendo feito, aí 

nós resolveríamos o problema. Finalmente, depois de dois anos e meio, a equipe, e o 

reitor, poderá respirar. E aqui está o comprometimento; então pretendemos chegar no 

final do ano com, praticamente; hoje estamos com 88% de comprometimento, e 

esperamos chegar no final do ano com 86, esse é dado de agosto, com 86 do 

comprometimento. Acho que esse era o último slide meu. Então agora nós faremos, eu 

não sei, vai ser com microfone móvel?  
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O SR. PRESIDENTE - WELLINGTON MOURA - REPUBLICANOS - Eu 

gostaria só que, quem fosse falar, viesse, por gentileza, aqui na frente; pode ficar por aqui, 

só para, por causa das câmeras, entendeu? Aí só se apresenta novamente, por favor.  

 

O SR. ROGÉRIO BUCCELLI - Bom dia a todos, meu nome é Rogério Buccelli, 

economista, e estou na Unesp há 34 anos, e trabalho na área de planejamento e orçamento 

exatamente há 34 anos. Eu vou responder duas perguntas do ofício, que são duas 

perguntas que envolvem a minha área especificamente. Essa primeira pergunta: 

esclarecer sobre as causas que levaram à substancial redução da remuneração das 

aplicações financeiras, conforme demonstrado sobre a rubrica; a remuneração de 

depósitos bancários e aplicações financeiras.  

Eu vou direto, para não tomar muito tempo: nesse relatório constam, só um 

instantinho Carlinhos, nesse relatório constam os seguintes valores: 132 milhões em 

2016, 21 milhões em 2017, e nove milhões em 2018; representando, portanto, uma 

redução de 93% no período. Vou explicar, apontando quatro motivos, o porquê ocorreu 

essa redução. Carlinhos, por favor; a primeira, é óbvio, já falado aqui pelo reitor, a queda 

na arrecadação do ICMS; e consequentemente, como nós temos uma cota à parte do 

ICMS, caiu também o nosso repasse.  

Mas as despesas não caíram na mesma proporção, o que foi feito? E isso é uma 

característica da autonomia: nós tivemos que usar as nossas receitas para bancar as 

despesas. Que despesas são essas, que não puderam cair na mesma proporção? Também 

já falado pelo reitor Sandro. A primeira, é óbvio, o crescimento dos inativos; os inativos 

estão na folha da Unesp, e a gente paga a insuficiência; a folha de pessoal; o custeio, que 

não teve correção, e vai aparecer no outro slide, sentenças judiciais. São todas despesas 

fixas; por conta da autonomia, a gente não recorre ao Estado para pedir crédito 

suplementar; quando acontece essa curva descendente, e lógico, ascendente também, nós 

temos que viver com as nossas reservas.  

Então, um dos motivos foi exatamente, numa queda tão drástica dessa, ou seja, 

acho que todos vão se lembrar; nós estamos falando de um dos piores momentos da 

economia brasileira, dois momentos de queda de 3,5%. Isso impactou o Estado de uma 

forma geral; impactou não só as universidades, mas o Estado de uma forma geral. No 

caso das universidades, em particular da Unesp, nós conseguimos sanar os nossos 

problemas exatamente com a reserva financeira.  
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Então esse é o primeiro motivo; o segundo motivo, e aí vai mostrar exatamente, 

em parte, o que eu já falei, nós tínhamos até 2015 superávit financeiro. Isso aparece no 

balanço patrimonial; e superávit financeiro é uma das formas, de acordo com a legislação, 

a lei 4.320, a lei da contabilidade pública, é uma das formas que se pode pleitear crédito 

suplementar. Existem três formas: a primeira é por excesso de arrecadação; o ICMS 

estava caindo, e não tinha excesso de arrecadação; a segunda é receita própria que cresce 

mais do que o previsto, a gente não tinha uma receita própria maior do que o previsto; e 

a terceira é superávit financeiro, nós tivemos superávit financeiro em 2015.  

O que é superávit financeiro? É tudo aquilo que você recebe, estou falando de 

2015, tudo aquilo que você recebe ao longo do ano de 2015, tudo aquilo que você paga 

ao longo do ano de 2015, e restos a pagar daquele período. Nós tínhamos em 2015, depois 

de feito essa conta, registrado em balanço, 316 milhões. Que bom, porque foram desses 

316 milhões utilizados de 230 milhões, para poder fazer face a 2016. Eu acho que todos 

vão lembrar aqui que em 2016 o PIB caiu outra vez, pela segunda vez consecutiva, 3,5%, 

e foi o auge da crise econômica no Brasil, e o auge das finanças públicas.  

E a Unesp conseguiu pagar, exatamente por conta da autonomia, todas as suas 

despesas; mas a gente jamais imaginaria que continuaríamos com uma crise nesse 

patamar. Então, o superávit financeiro de 316 milhões, de 2015, nós tivemos que sacar 

230 milhões, para poder cobrir o quê? Para poder cobrir o 13º salário, e as despesas do 

ano de 2016. Ainda não era a gestão do reitor Sandro; o reitor Sandro entra em 2017; 

quando ele entra, em 2017, o superávit financeiro é de 75 milhões.  

Em 2016, que está nesse slide, o estado de São Paulo, por conta da crise, 

contingenciou todos os órgãos, contingenciou a despesa de todos os órgãos do estado de 

São Paulo; em particular das autarquias, em particular da Unesp, 193 milhões. Então veja 

só a equação: do lado da despesa, a Unesp não tem mais o orçamento de 193 milhões de 

reais; mas as despesas, elas continuam a existir. Eu precisei do quê? De 230 milhões de 

superávit financeiro para cobrir. Chego em 2017, e aí já na gestão do reitor Sandro, teve 

um contingenciamento de quase 19 milhões de reais, mas aí o superávit financeiro era só 

de 75 milhões de reais.  

Já temos um problema, ou seja, um superávit financeiro infinitamente pequeno 

frente às necessidades, com um contingenciamento, no ano de 2017, de 18 milhões. Em 

2018 não teve contingenciamento; este ano a Unesp já teve um contingenciamento de 90 

milhões. Volto a dizer, não quero me estender muito a isso, mas contingenciamento de 

dotação orçamentária não significa corte de despesas. Significa que a Unesp, a USP e a 
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Unicamp; a Unesp em particular; ela tem que arcar com aquelas despesas. Para vocês 

terem uma ideia: o total do custeio da Universidade não ultrapassa 300 milhões.  

Ou seja, se a gente pegar e, por conta do contingenciamento, tomar a decisão de 

cortar 90 milhões de 300, a gente para a Universidade. Ou seja, quando se fala do 

montante de 90 milhões, ou de 190 milhões, o único local que a gente pode olhar é pessoal 

e reflexo; mas, infelizmente, nós não estamos contratando mais ninguém, nós não estamos 

dando reajuste salarial para mais ninguém, e as pessoas que vêm se aposentando por conta 

da reforma da Previdência continuam na folha, estão na folha da Unesp.  

E a insuficiência está aumentando. Sabemos que isso é um problema do Estado, 

que é um problema de Finanças públicas, mas diferente do Estado, a Unesp não tem 

autonomia, ela só tem 2,74; ela não tem autonomia de fazer política fiscal. Continuando; 

um terceiro motivo. A pergunta era por que que vem caindo a receita; a receita está 

aplicada em fundo de renda fixa. Todos vocês também deve estar por dentro disso, vem 

constantemente, felizmente, na minha opinião, felizmente, caindo a taxa Selic.  

A taxa Selic é a taxa de referência para vários títulos do Governo, para 

remuneração no mercado financeiro. Ou seja, desde 2000; é 14,25 não é, Carlinhos? 

Desculpa, 14,25. Desde 2016, outubro de 2016, até março de 2018, veio caindo 

constantemente, e chegou a 6,5%. Ou seja, as nossas aplicações financeiras, elas vêm 

caindo por conta do rendimento; e atualmente, como todos sabem, é 5,5%. Ou seja, está 

claro para as universidades, em particular para a Unesp, que não vai ser mais possível ter 

receita própria no mercado financeiro.  

Espero que isso, essa performance da taxa Selic, ela venha para ficar; e se ela veio 

para ficar, a gente vai ter que encontrar novas fontes de receita, além do ICMS. Nós, e o 

Estado, não é? Porque o Estado também está, de alguma forma, perdendo com isso. 

Quarto e último motivo: ao longo desse período, que vem de 2016 para 2017, 2018, mas 

particularmente no começo da gestão do professor Sandro em 2018, não vai dar para 

vocês lerem, foram feitas duas solicitações ao Governo do Estado; o professor Sandro 

citou isso.  

Duas solicitações, tanto para o ano de 2017, de 165 milhões de reais, 

demonstrando que não teríamos condições de pagar. É importante que se diga que a 

Unesp, em 2017, não conseguiu pagar o 13º para os funcionários e docentes autárquicos, 

ativos e inativos; pagou no ano seguinte. Mas, sabendo disso, a gente ficou 

constantemente, o reitor Sandro teve várias iniciativas junto ao poder Executivo, 

alertando isso: não tínhamos mais superávit financeiro. Bom, o que ocorreu? Ocorreu 
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exatamente que nós tivemos que usar o orçamento do ano seguinte para poder pagar, 

exatamente, o 13º salário.  

Carlinhos, só volta, só para eu falar de 2018. Em 2018 foi a mesma coisa, só que 

uma grande diferença: 2018 a gente não tinha o orçamento, e precisávamos também do 

recurso financeiro. Não foi atendido o pedido, nem só de 2017, como de 2018. Foi 

atendido, sim, neste ano; este ano foi atendido felizmente. Bom, aqui eu não vou me ater 

a esses números; a primeira coisa que eu queria falar é que todos esses números que vocês 

estão vendo aqui estão disponíveis no site da Universidade.  

Depois eu passo para a Presidência o endereço eletrônico, eu não tive tempo; 

qualquer pessoa consegue acompanhar o fluxo de caixa da Universidade, desde 2016 até 

hoje. E se vocês olharem, nessa tela em particular, vocês vão ver o saldo inicial em janeiro 

de 2018, como terminou dezembro de 2018, como começa janeiro de 2019, e como 

fechamos em agosto deste ano. Ou seja, é possível ver isso por unidade, inclusive, por 

unidade universitária. A próxima questão.  

 

O SR. SANDRO ROBERTO VALENTINI - Antes de se seguir para a segunda, 

eu só queria acrescentar que isso é novo na Universidade. O Conselho Universitário 

recebe a cada mês, o Conselho Universitário é bimensal, a cada reunião ele tem toda essa 

demonstração, ou seja, ele tem exatamente a conta, ou seja, a soma dos recursos que nós 

temos nas contas bancárias. Então, existe uma transparência clara para os conselheiros, 

toda a questão orçamentária e financeira, ela é passada, assim como a curva do professor 

Ruggiero, que mostrou o encontro da despesa com a receita, os dois preparam o boletim 

informativo bimensal, para os conselheiros do Conselho Universitário.  

 

O SR. ROGÉRIO BUCCELLI - A segunda pergunta feita no ofício, no 

requerimento: “detalhar as diversas variações”, a rubrica, “diversas variações 

patrimoniais diminutivas, constante na demonstração de 2016, 2017, 2018; onde se 

observou um significativo aumento dessas variações diminutivas, a saber: 2016, 24 

milhões e meio; 2017, 74 milhões e 800; e 2018, 46 milhões 709”. Vocês estão vendo o 

detalhamento desse quadro, onde lá embaixo, Carlinhos, na última linha do total, estão os 

números apontados pelo ofício: 24, 74,8 e 46,7; e que foram determinados, exatamente, 

por esses itens que estão com asterisco ao lado.  

E eu vou explicar esses três pontos que aparecem aí, que justificam exatamente o 

motivo dessa variação. O primeiro, e salta aos olhos obviamente, o ano de 2017 foi 
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registrado 2,97 milhões; e daí, de uma hora para outra, 15 milhões. O que é isso? Isso é 

uma mudança na contabilização pública. Todo órgão do Estado, a partir do momento que 

aderiu à nova contabilidade pública, que tem o MCASP, que é o Manual, como condição 

para acompanhar; e que segue preceitos internacionais, passou a registrar a possibilidade 

de risco de ações judiciais.  

Aquilo que ainda não virou um precatório, mas é quase certeza que irá virar um 

precatório. Então, passou a ser, isso é regra para todo órgão público, passou a ser prática 

contábil contabilizar o risco que está, que a instituição, e no caso a Unesp, está correndo 

no ano seguinte; por isso, em 2018, foi para 15 milhões. A segunda, de 4.973.000, para 

38 milhões em 2017, são as sentenças judiciais propriamente ditas; essas já viraram 

precatórias, essas já foram apontadas pelo Tribunal de Justiça, essas também são 

obrigações de pequeno valor, em que, em 2017, a gente teve que registrar também esse 

valor de 38 milhões e 17 milhões.  

Tem a terceira, e última, transferência de bens do ativo imobilizado; isso é 

importante que todos os deputados saibam: isso não está diminuindo o patrimônio da 

Universidade, isso é uma variação. O que que é isso? Eu vou explicar de uma outra forma, 

não vou me ater ao texto. A Unesp construiu há três anos atrás um laboratório em 

Jaboticabal; onde foi feito o processo de licitação, onde foi acompanhado, por questões 

de falta de pessoas em Jaboticabal; para que todos saibam: cada unidade da Unesp tem 

uma seção de finanças, e uma seção de contabilidade; foi feita na Reitoria a licitação.  

Durante todo o processo licitatório, durante cada medição, durante cada momento, 

antes de entregar a obra, é empenhado, liquidado e pago na unidade-reitoria, e no balanço 

da unidade-reitoria. A obra está pronta, a gente entrega a obra para Jaboticabal, e passa a 

fazer parte do balanço de Jaboticabal o prédio, o patrimônio. Então isso ocorre em vários 

momentos, em várias situações; isso nada mais é do que transferência: alguma unidade 

está fazendo o serviço, e durante. Eu estou citando obra, mas poderia ser qualquer outro 

tipo de serviço, tá?, que esteja ativo imobilizado, obviamente.  

Então, a gente está fazendo o serviço; durante todo o processo, até a conclusão do 

serviço, está sendo registrado na unidade que é a unidade que licitou. Daí você terminou 

o serviço, você registra o patrimônio na outra; e é por isso dessa mudança, de 7 para 29; 

porque exatamente em 2017 não teve só Jaboticabal, como teve a unidade de Bauru e a 

unidade de Botucatu. Não sei se todos sabem, tanto Bauru quanto Botucatu têm uma 

administração geral, que ela faz esse serviço, e tem quatro unidades de ensino e pesquisa.  
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Então, muitas vezes, é a administração geral que assume o compromisso de fazer 

a execução, e depois transfere para quem, de direito, o laboratório, a sala de aula, e o que 

quer que seja. Era isso. Obrigado.  

 

O SR. PROFESOR KENNY - PP - Pela ordem, Sr. Presidente.  

 

O SR. PRESIDENTE - WELLINGTON MOURA - REPUBLICANOS - Pela 

ordem, deputado.  

 

O SR. PROFESOR KENNY - PP - Só para comunicar, estou sendo convocado 

na outra Comissão, da qual eu faço parte, aqui ao lado, está bom?  

 

O SR. PRESIDENTE - WELLINGTON MOURA - REPUBLICANOS - Pois 

vamos pedir que todos os lides sejam fornecidos.  

 

O SR. DANIEL JOSÉ - NOVO - Pela ordem.  

 

O SR. PRESIDENTE - WELLINGTON MOURA - REPUBLICANOS - Seja 

fornecidos aos deputados, por favor.  

 

A SRA. RENATA FRAJÁCOMO - Bom dia, presidente, bom dia a todos.  

 

O SR. PRESIDENTE - WELLINGTON MOURA - REPUBLICANOS - Bom 

dia.  

 

A SRA. RENATA FRAJÁCOMO - Meu nome é Renata Frajácomo, eu sou 

servidora técnico-administrativa da Universidade, do concurso de 1988, um pouco mais 

de 30 anos, e vim colaborar com a Pró-reitoria de planejamento estratégico e gestão nessa 

gestão do professor Sandro. Eu vou explicar a respeito do item três, que fala de verbas 

públicas repassadas a pessoas físicas. Como a gente não teve uma situação definida, ou 

pontuada exatamente qual era o questionamento, a dúvida; nós tivemos que entrar no 

sistema orçamentário e financeiro da Universidade, e fazer uma busca.  

Excluímos o campo CNPJ, e listamos tudo o que tinha de campo CPF, para poder 

ver o que aparecia; então, dentro dessa situação, a gente identificou o que mais aparecia, 
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e os valores mais relevantes. Então nós temos aluguéis de móveis, que são contratados 

por pessoa física, especificamente de moradia estudantil, nas cidades do interior onde 

nem tem tantas imobiliárias. O imóvel, ele atende à necessidade da Universidade. Daquele 

jeito, com os quartos de moradia; então nós fizemos esse levantamento.  

A moradia que mais custou no ano foi uma moradia do Instituto de Artes, aqui de 

São Paulo, que custa cinco mil reais ao mês, e ao custo de 66 mil ao ano esse aluguel. A 

Universidade também, e aí tem outras situações, como a instalação de cursinho pré-

vestibular, um atendimento médico-odontológico, que a gente loca algumas situações. 

São poucos, nós temos aluguéis, também, com pessoa jurídica e mobiliária. O segundo 

programa, Prepaes, que é agricultura familiar. A Universidade adere a esse programa, 

onde a gente compra de pessoas produtores; e não tem nota fiscal, eles tem um recibinho, 

mas tudo dentro da legislação.  

A maior compra que nós fizemos nesse recorte, a gente fez esse estudo, foi para 

Franca, para o restaurante universitário; em torno de 1.000 reais que, pelo custo ser 

pequeno, foi bastante coisa. Temos serviços autônomos de mão de obra, pequenas coisas, 

como pedreiro e pintor; nós apuramos isso, mas é para situações emergenciais. Existe o 

pagamento de pessoa física para aula, na parte da graduação e ensino. A gente aparece 

muitas vezes, lá, o catador de caranguejo, que ele vai ter que fazer o estudo; tem o pessoal 

faz a colheita, nas fazendas experimentais; então são situações específicas de cada área 

da graduação.  

Então, um departamento de alimentos vai adquirir alimento dos ambulantes na 

cidade, para fazer análise da saúde pública daquele alimento; e algumas situações mais 

específicas, como um instrutor de uma oficina de teatro; então bem específica da 

graduação. E apuramos também o serviço de psicólogos e terapeutas, eventualmente; o 

maior serviço de psicólogo foi contratado para alunos, no campus de Jaboticabal, uma 

vez, no valor de 7.272 reais, a maior contratação que nós fizemos.  

E um serviço de pessoa física foi um projeto contratado de engenharia, no Campus 

de Ilha Solteira, que houve uma licitação para pessoa física, então houve a regra da 8.666, 

de 34 mil reais; então isso apareceu nos nossos sistemas. Pode ter sido identificado 

também os processos de adiantamento, que é muito comum na 4.320; que você dá o 

numerário a um servidor, ele faz as compras emergenciais que não se submetem ao 

processo de empenho, e presta contas; esse é um dos processos mais auditados pelos 

Tribunal de Contas.  
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E ele tem toda a regra de valores. Aí a gente entra mais na questão acadêmica, um 

auxílio financeiro ao pesquisador; então é um incentivo ao desenvolvimento da pesquisa 

científica; então nós temos aqui, apuramos o maior valor pago a uma pessoa física foi a 

Faculdade de Medicina de Botucatu, onde ele recebeu 48 mil reais em 2013, que são 

recursos de cinco mil reais. Porém é um recurso vindo de convênio federal, que está lá no 

portal do Siconv aprovado.  

Outra coisa que pode ser identificado como pessoa física é o auxílio funeral, que 

há o óbito; a pessoa, o requerente, recebe o auxílio; e às vezes esse valor pode parecer 

muito alto, porque a pessoa tem uma licença prêmio, que é paga indenizatória do óbito. 

Então, aparecem esses valores altos, nós temos 70 ou 80 mil, mas são dos funcionários 

antigos, que faleceram e receberam essas licenças. É, esse auxílio, desculpe, recebeu a 

licença indenizatória. O professor conferencista, que nós temos regulamentação interna, 

que ele se desloca para fazer; desculpa, o professor conferencista recebe para vir dar aula 

na Universidade.  

São pessoas com um conhecimento específico, que vêm fazer essa aula e nós 

temos regulamentação; porém, também não é um valor alto, porque não pode ultrapassar 

de 89 dias não é? Não é vínculo empregatício. Ajuda de custo, ajuda de custo à 

colaboradoria eventual, são as situações em que os pesquisadores se deslocam para pagar 

suas despesas de manutenção do lugar onde ele está, ou dos que vêm para isso. Aqui nós 

buscamos a ajuda de custo, a colaboradoria eventual; um professor que veio da França, 

no valor de 23.750, ele veio para a faculdade Faap de Bauru; porém, porque ele ficou de 

17/7 a 30/9 de 2017; e bancou todas as despesas, para ele participar de um evento um 

pouco mais longo.  

As rescisões contratuais, nós fazemos concurso de professor substituto quando se 

aposenta, e como não está tendo contratação, a gente tem que contratar; mas aí é o valor 

fixo da rescisão de contrato, seja de 12 ou 24 horas, que eles fazem esse contrato por 

cinco ou por dez meses. Sempre o mesmo valor, e o crédito é a pessoa física; e por fim 

os estagiários, que têm um amparo na lei 11.788, que é o que a Universidade paga à 

pessoa, que são os alunos que fazem estágios. E aí, nós verificamos que num ano, num 

determinado ano, o estagiário recebe 13 mil; que é 900 e pouco de auxílio estágio mais 

130 alguma coisa de transporte, e você junta e paga isso, que foi a maior despesa que nós 

encontramos de estagiário.  

Bom, o item quatro veio para a gente esclarecer gastos excessivos com passagens 

aéreas, e agências de turismo. Em relação a espessamento de gastos excessivos de 



Verba Editorial Ltda. 

27 

 

agências de viagens, para que pudéssemos ter esse parâmetro, nós buscamos todas as 

despesas da Universidade, apesar de não ter sido perguntado, num recorte ainda de 2011 

a 2018, entender como que isso acontece. Mais à frente, vai ter uma tabela com esses 

valores, que também já foi encaminhada à essa Mesa.  

Então nós temos, aqui eu coloco nesse material o amparo legal, que a Unesp, ela 

cumpre rigorosamente a resolução da Secretaria de Gestão Pública, que é quem 

regulamenta todo esse assunto da passagem aérea, desses deslocamentos. Inclusive, a 

gente faz parte, nós somos convidados pela secretaria para colaborar na elaboração do 

edital, que vai, inclusive, determinar as novas regras de passagem aérea para todo o estado 

de São Paulo. Então, essas contratações de agenciamento de viagens corporativas, elas 

estão absolutamente em conformidade com a legislação atual; que a secretaria de gestão 

que faz essa legislação.  

A tabela que eu disse atrás, a gente pegou esse recorte, então existe assim: a 

despesa total de transporte, não é? Se vocês, vamos pegar 2018 que está mais próximo: 

quatro milhões, o que é? A Universidade é espalhada em 24 cidades, nós temos toda essa 

circulação no estado de São Paulo inteiro, e fora; nós temos as missões internacionais. 

Então, nesse serviço de transporte, o que está incluído? Passagem rodoviária, uso de 

veículo próprio, quando a pessoa se desloca a serviço é reembolsada; locação de ônibus 

e vans para as atividades acadêmicas, para carregar os alunos para lá e para cá nos 

trabalhos de campo; e algum outro táxi ou deslocamento.  

Então é tudo isso. Se a gente pensar em passagens aéreas, ali na coluna B, ele é 

1.000.306, sendo que quase 700 mil reais são recursos de convênios, que já vem 

determinada essa despesa no plano de trabalho. Então a Universidade, com os seus 2 

bilhões e 700, todo o recurso de transportes fica em torno de 0,07%; e se nós excluirmos 

os convênios, que já vem carimbados para essa despesa, nós temos em torno de 0,05% de 

transporte. Para ficar mais claro onde que são feitos esses gastos, nós dividimos esses 

transportes em quatro tipos de deslocamento, que é o próximo slide, isso.  

O deslocamento a serviço; a própria característica da Universidade, espalhada no 

estado de São Paulo inteiro, a gente tem isso utilizado com recursos próprios; nós temos 

órgãos colegiados, que são bimensais, mensais, onde toda a comunidade é representada; 

de áreas de conhecimento, de eleitos em seus campos. E aqui cabe um exemplo do porquê 

da passagem aérea, que a gente foi buscar; nós temos dois assessores na nossa Pró-

reitoria, um deles é o professor Ruggiero, outro é o professor Maurizio, que vem de São 

José do Rio Preto à Reitoria trabalhar.  
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Então eles têm o planejamento da agenda deles, e a passagem aérea, de São José 

do Rio Preto para São Paulo, comprada com 40 ou 45 dias de antecedência, custa 200 

reais, e eles ficam 50 minutos dentro do ônibus, do avião, desculpe. E, a passagem de 

ônibus, leito R$ 230; com seis horas dentro de ônibus. Quando a gente senta e faz essa 

análise, estendendo para todos os outros assessores, seis horas é muito improdutivo, custa 

caro o salário de um docente; fica em torno de 80 a 100 reais a hora-aula, cálculos do 

físico, professor Ruggiero.  

Então, a decisão da passagem aérea, além pela economicidade, também é tempo 

que o docente, ou o assessor, ou trabalho, ele fica perdido dentro do trânsito. Mas nada, 

a gente sempre toma cuidado, e está ali, da passagem aérea ser igual, ou menor, que o 

deslocamento de veículo, ou de ônibus; claro que existem as excepcionalidades que, no 

processo, sempre são justificadas: alguma emergência, alguma coisa assim. A 

participação de bancas em concursos públicos, então nós temos que trazer os notórios 

conhecimentos para vir participar, e isso sempre vem de outro Estado, ou muitas vezes 

de outro país, nós investimos nisso.  

As bancas de pós-graduação: mestrado, doutorado, pós-doutorado, eventos 

acadêmicos; normalmente, a maioria delas é financiada com recursos da Capes, de 

convênio, que é quem financia a pós-graduação, eu acredito que quase que 100%. E por 

fim, as missões estrangeiras, que são financiadas parte com recursos próprios, nosso plano 

de desenvolvimento institucional, e também de convênios; que são os deslocamentos 

internacionais. E aí eu passo um pouco ao professor Sandro, essa acadêmica das missões 

internacionais, que ele tem condição de explicar isso melhor.  

 

O SR. SANDRO ROBERTO VALENTINI - Obrigado, Renata.  

 

A SRA. RENATA FRAJÁCOMO - Obrigada.  

 

O SR. SANDRO ROBERTO VALENTINI - É o próximo, Carlinhos. Bom, essa 

questão eu retomo aqui para explicar, porque exige um pouco mais de um olhar amplo 

nessa questão das missões estrangeiras, nos dois sentidos. E como a Renata apontou, essas 

missões elas vêm ocorrendo com o financiamento, quer seja dos recursos nossos, como 

também de recursos de convênios. A nossa estratégia é aumentar, do recurso de convênio, 

e desonerar nos recursos próprios; essa é uma política que nós estamos fazendo desde que 

estamos em 2017.  
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Mas, basicamente, ela visa prospectar parceiros internacionais, pontos de recepção 

dos nossos alunos e docentes, e até mesmo, em alguns casos específicos, servidores 

técnicos-administrativos para treinamentos no exterior, reuniões de trabalho; ou seja, para 

propiciar, então, essa mobilidade internacional. Agora eu gostaria de destacar, e eu 

destaco, e chamo a atenção até do Daniel, que eu sei que, desculpa, deputado Daniel, que 

sempre coloca isso na mídia; que é uma crítica bastante pertinente.  

Ou seja, o nosso plano, nós desenvolvemos então desde 2017 um plano estratégico 

de internacionalização, nós discordamos muito do que foi feito no Ciência Sem 

Fronteiras, que é mandar alunos para qualquer lugar, sem ter um controle do que eles 

fizeram, e o retorno deles. Então, nós desenvolvemos um plano estratégico de 

internacionalização; e a partir desse plano, qualquer docente-aluno que quiser fazer 

treinamento no exterior passa por esse projeto.  

Porque nós temos o parceiro definido, e nós sabemos que, naquele contato, nós 

teremos resultados; e sem dúvida o que é sempre colocado é a questão do impacto 

científico relativamente baixo da ciência brasileira, e que eu concordo plenamente, 

sempre, com as críticas. Especificamente eu vou falar da minha Universidade; então, 

aquela tabela, ela trata de um levantamento que a Capes contratou a Clarivate para fazer 

uma análise da produção científica do País. Então, se vocês observarem, a Unesp é a 

segunda produtora de artigos no País, logo depois da Universidade de São Paulo, e depois 

temos a Unicamp.  

As três estaduais sempre estão no topo; entretanto, diferentemente tanto da USP 

como na Unicamp, o impacto dessa pesquisa produzida pela Unesp é menor que as duas 

coirmãs. Então esse é um problema que precisa ser apontado, e a última coluna dá para 

observar que o número de parcerias, de artigos publicados com parceiros internacionais, 

também é menor que as duas irmãs. Então, nós definimos o plano estratégico com um 

problema a ser resolvido; qual é o problema a ser resolvido, que nós queríamos com esse 

planejamento estratégico?  

É aumentar o impacto da nossa ciência produzida na Unesp. Então, para isso que 

nós temos toda essa questão da mobilidade. Eu já comentei o que saiu ontem. Então se 

vocês observarem a Unesp subiu da oitava para a sexta posição no geral; mas quando nós 

olhamos no quesito internacionalização, nós estamos na 18ª. Então, isso é um problema 

que a Unesp precisa, e ela já preparou, a resolver; e nesse quesito conta o que? A citação 

internacional, e também as publicações em coautoria. Então, fazendo esse planejamento 
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estratégico, o que foi possível conseguir já no ano passado? Só aqui são dados. Então 

pode passar, Carlinhos, que eu esqueci desse daí.  

Ou seja, observe lá o impacto na última coluna da produção da Unesp com 

parceiros internacionais: é 60% acima da média mundial; mas se eu tiro os parceiros 

internacionais, observa que eu diminuo muito, lá na última coluna, esse impacto. Então, 

é esse problema que nós estamos querendo resolver com as missões internacionais; então, 

no próximo slide, isso desembocou num projeto nosso. A Capes que modificou o Ciência 

sem Fronteiras para esse projeto chamado Print, ou Capes Print, que é uma versão mais 

estratégica do Ciência sem Fronteiras.  

Infelizmente, o Ciência sem Fronteiras colocou 13 bilhões de reais, e agora está 

sendo colocado uma quantidade extremamente reduzida; mas pelo menos é estratégico, e 

é disputado, e isso foi aberto um edital, e a Unesp conseguiu o segundo maior budget, ou 

seja, o segundo, logo depois da Universidade de São Paulo, que disputando aí os seus 

400, 500 milhões, a Unesp conseguiu pegar o 85 milhões para financiar essas missões 

internacionais. Então, com esses recursos agora, deputados, a Unesp traz, como eu 

comentei, as mobilidades são financiadas historicamente, ou com recursos próprios da 

Universidade, um com recursos de convênio, naquela tabela que a Renata distribuiu.  

Com essa iniciativa, nós temos recursos já disponíveis este ano, justamente para 

aumentar, com os recursos de convênio, e diminuir, e desacelerar o uso dos recursos 

próprios. E observe que a nossa parceria internacional, hoje, já subiu de 27% para 33%; 

e já tem a meta para o final do ano de 37%. No nosso plano estratégico, a gente quer 

chegar, em quatro anos, entre 40 e 45% de produção com parceiros internacionais, o que 

vai levar um aumento do impacto, com certeza. O próximo slide da minha parte é o 

último. Isso daqui é um trabalho que nós fizemos, é um trabalho que já tem desde 2013, 

de prospecção de parceiros na Austrália; que tem, na mobilidade internacional, nós 

normalmente focamos muito no hemisfério norte, mas o hemisfério norte não tem os 

mesmos problemas no hemisfério sul.  

Então a Austrália tem problemas de características semelhantes, principalmente 

na agricultura, em que o agronegócio no país é algo muito importante. Então, estabelecer 

com o país parcerias que também tem o agronegócio será muito importante, para 

aumentar, inclusive o impacto, que na Unesp é muito forte. A questão do agronegócio ela 

é muito forte; nós temos cinco escolas, cinco unidades, trabalhando com a agronomia na 

Unesp. Sim, só no, observe que só nesse trabalho de cinco anos, nós já elevamos de 40 

artigos em 2013, para quase 180 artigos; e o impacto aumentando. 
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 Então, com qualquer universidade australiana que nós estamos interagindo, o 

impacto é muito maior que o da Unesp sozinha, que está em torno de 0,9; 10% abaixo da 

média mundial. Nesses casos, acho que praticamente todos estão acima da média mundial. 

Então é isso, só para justificar a importância de, estrategicamente, enxergar a 

internacionalização para resolver problemas do impacto científico da Universidade. 

Próximo, Marilda.  

 

O SR. PRESIDENTE - WELLINGTON MOURA - REPUBLICANOS - Eu 

gostaria só, por gentileza, pedir pra que ligasse um pouco o ar, só para dar um, está quente, 

viu? Por gentileza. Economizar, mas não tanto assim. 

 

A SRA. MARILDA DE PONTES RIBEIRO - Bom dia, Sr. Presidente, e 

demais. Eram solicitados, e justificados então, o motivo de contratos firmados entre a 

Universidade e a empresa Gabriele Rest, mediante o valor de 303.190,01 reais, tendo em 

vista uma contratação de clínicas médicas e assistência de saúde. Inicialmente, nós 

esclarecemos que esses dados aí indicados não condizem com os dados públicos e 

veiculados na imprensa oficial, para esses contratos que, na verdade, por favor professor; 

são dois contratos, não é? Foram, sim, precedidos de licitação pública.  

Na modalidade pregão eletrônico, processados através do ambiente da Bolsa 

Eletrônica de Compras: um em 2017, o outro em 2018. E aqui esclarecemos que essas 

licitações morreram junto à Faculdade de Filosofia e Ciências do campus de Marília, em 

função de um convênio que ela tem estabelecido com o Município, aí na parceria; visando 

a obtenção de repasses de recursos federais na assistência técnica de saúde. A 

universidade, a Faculdade de Marília, através da portaria 2.855, através do seu centro de 

reabilitação, em função aí da municipalidade de Marília ter sido agraciada com recurso 

federal.  

Passa então, em função dessa parceria, a desenvolver assistência de saúde, aí na 

adaptação de aparelhos de amplificação sonora e auditiva. E o convênio federal, ele tem 

uma meta a ser cumprida; e em função dessa meta, fez-se necessário a contratação de 

profissionais, para ampliar esses atendimentos; possibilitando então aí atingir a meta 

pactuada no convênio, e aí sim se fizeram essas licitações. E elas têm por objeto a 

contratação de empresa na área de prestação de saúde, mediante a disponibilização dos 

profissionais técnicos, que vêm então, aí, a contribuir; e possibilitar que essa meta do 

convênio seja alcançada.  
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Os dados oficiais desse contrato são ali indicados, eles passam de um valor inicial 

de 96 mil, firmado então, ali, no ano de 2017; ele é passível de prorrogação, o contrato 

tem essa previsão contratual, por iguais e sucessivos períodos. E esses períodos, eles 

querem que estejam alinhados, também, aos prazos do convênio, de forma que se tenha 

essa execução durante esse período, possibilitando em cumprir as metas.  

 

O SR. PRESIDENTE - WELLINGTON MOURA - REPUBLICANOS - Teve 

aditivos?  

 

A SRA. MARILDA DE PONTES RIBEIRO - Sim, teve aditivos, exatamente 

para possibilitar a prorrogação desses contratos, alinhado aí com a vigência do convênio.  

 

O SR. PRESIDENTE - WELLINGTON MOURA - REPUBLICANOS - Esse 

valor, o valor total dos aditivos até o prezado momento?  

 

A SRA. MARILDA DE PONTES RIBEIRO - É o que está ali. Indicado por 

aditivos o valor de cada um, e o período de prorrogação, que ele condiz ao mesmo período 

inicial.  

 

O SR. PRESIDENTE - WELLINGTON MOURA - REPUBLICANOS - Mas 

ali não está o valor, não é? Dos aditivos.  

 

A SRA. MARILDA DE PONTES RIBEIRO - Na sequência nós vamos 

detalhar.  

 

O SR. PRESIDENTE - WELLINGTON MOURA - REPUBLICANOS - Ah, 

tá.  

 

A SRA. MARILDA DE PONTES RIBEIRO - No próximo slide. (Fala fora do 

microfone.) 

Isso, sim. Esses aditivos, eles versaram, basicamente, prorrogar e estender esse 

prazo inicial da contratação; não são aditivos que versam sobre acréscimo de valor, eles 

apenas têm a característica de prorrogar e fazer frente, que esse mesmo valor inicial seja 

executado durante esse período da prorrogação. Então, trata-se de acréscimo de valor, já 
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que o acréscimo de valor é aquele quando nós computamos um percentual em relação ao 

valor inicial atualizado do contrato; e por valor inicial atualizado do contrato, é aquele 

valor inicial acrescido daquela cifra, daquele montante, que fez-se o reajustamento de 

preços, previsto também em contrato.  

 

O SR. PRESIDENTE - WELLINGTON MOURA - REPUBLICANOS - 

Então o valor sempre se manteve em 96?  

 

A SRA. MARILDA DE PONTES RIBEIRO - Ele foi, como ultrapassou do mês 

referência de preços, não é? Que o mês referência de preços é aquele quando é formulado 

por ocasião da licitação, e que, decorrido a periodicidade de 12 meses, então sim, ele é 

reajustado pelos índices, apurados junto ao cadastro no CadTerc do Governo, onde nós 

obtemos esses índices. E então, reajustamos esses nossos contratos. Então, o valor que 

tem a maior, nesses períodos, ele faz, sim, a diferença, em função do reajustamento de 

preços.  

 

O SR. BARROS MUNHOZ - PSB - Me permite? Talvez a expressão melhor 

seja atualização, e não reajuste.  

 

A SRA. MARILDA DE PONTES RIBEIRO - É que a gente usou a cláusula do 

reajuste.  

 

O SR. BARROS MUNHOZ - PSB - Eu entendo que foi uma atualização.  

 

A SRA. MARILDA DE PONTES RIBEIRO - Atualização do valor, exato.  

 

O SR. SANDRO ROBERTO VALENTINI - Eu acho que é importante, porque 

a Marilda voltará em outras três, em outros três contratos que apareceram na oitiva da 

professora Marilza; e lá, sim, nós temos um dos dois tipos de aditamentos.  

 

A SRA. MARILDA DE PONTES RIBEIRO - Sim.  

 

O SR. SANDRO ROBERTO VALENTINI - Quer seja por extensão, quer seja 

por aumento, que é a preocupação, que eu estou percebendo aqui, da Mesa.  
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A SRA. MARILDA DE PONTES RIBEIRO - Certo.  

 

O SR. SANDRO ROBERTO VALENTINI - Agora, nesses aqui não?  

 

A SRA. MARILDA DE PONTES RIBEIRO - Não.  

 

O SR. SANDRO ROBERTO VALENTINI - Especificamente nesses sempre foi 

por extensão do serviço.  

 

A SRA. MARILDA DE PONTES RIBEIRO - Do prazo, isso. O valor de cada 

aditivo, ele faz frente à extensão da prorrogação do prazo.  

 

O SR. SANDRO ROBERTO VALENTINI - Nesses casos.  

 

A SRA. MARILDA DE PONTES RIBEIRO - Nesses casos; essas licitações 

elas foram realizadas através de pregão. Operacionalizadas aí no ambiente da Bolsa 

Eletrônica de Compras; temos então aí, no cadastro de pregão, o registro dessas licitações, 

alinhada ao objeto, ao que nos referimos, que é a contratação de empresa para prestação 

de serviços, aí, na área médica; qual a disponibilização dos profissionais. Tivemos 

competitividade, tivemos mais participantes para a licitação; e sagrou-se vencedora então, 

aí, a empresa em questão.  

Esse mesmo contrato, nós damos publicidade a ele através da imprensa oficial, 

por ocasião da licitação; e também na celebração do contrato, mediante a publicação do 

extrato; e também a cada termo aditivo, a cada ajuste que chamamos para esses contratos; 

e fazemos a inclusão e a atualização desses dados, junto ao cadastro de serviços 

terceirizados, que também é uma obrigação legal. Concomitante a cada lançamento, a 

cada inserção do contrato, e atualização, depois desses dados do contrato, com seus 

termos aditivos; onde nós registramos quantidades, valores; e depois, mensalmente, 

indicando o valor pago mês a mês, é o que nós podemos observar aí.  

Esses dados, eles são públicos, e ficam à disposição do Estado, que monitora o 

preço para termos como referenciais de Estado, para diversos segmentos de prestação de 

serviços; e também para qualquer pessoa que tenha interesse em acompanhar esses dados, 

que são públicos; e nesse sentido aqui pontuamos. Eu deveria ter complementado no 
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início da minha fala, não fiz, faço agora. Eu sou Marilda de Pontes Ribeiro, atuo na 

universidade de 1987, sempre na área de licitações e contratos.  

 

O SR. SANDRO ROBERTO VALENTINI - 34 anos?  

 

A SRA. MARILDA DE PONTES RIBEIRO - Exatos; os primeiros 20 e poucos 

anos em licitações, e os últimos dez e alguma coisa na área de gestão de contratos, 

acompanhamento e execução.  

 

O SR. SANDRO ROBERTO VALENTINI - O deputado gostaria de saber onde 

tem a disponibilização de todo esse material, quer seja no Estado, quer seja na Unesp. É 

isso?  

 

A SRA. MARILDA DE PONTES RIBEIRO - Os dados do Estado, eles ficam 

juntos ao cadastro de serviços terceirizados. Também podemos fornecer o link. E, na 

Unesp, nós veiculamos, através da Imprensa Oficial do Estado, no caderno Negócios 

Públicos, na coluna Negócios públicos. Sim, os processos na íntegra, de Marília, estão 

aqui; e também fizemos uma extração das contas dos principais pontos que ora 

elucidamos, em relação aos dados públicos desse contrato, que deixaremos à disposição.  

 

O SR. BARROS MUNHOZ - PSB - Pela ordem. Só pela oportunidade, talvez a 

pergunta seja mais apropriada a ela do que ao reitor. Esses contratos foram analisados 

pelo Tribunal de Contas do Estado?  

 

A SRA. MARILDA DE PONTES RIBEIRO - Por esse valor, o Tribunal de 

Contas, ele tem, nos últimos, de 2016 para cá, uma diferenciação em relação ao que ele 

vinha fazendo até então. Antes, as auditorias, elas eram anuais e locais. E, quando das 

visitas, eles passavam para a gente que processos eles iriam acompanhar; com o advento 

do Audesp, a Auditoria Eletrônica do Tribunal de Contas, e por isso nós podemos 

entender tanto eletrônica como de concomitância, que são as etapas de um processo 

licitatório de um contrato, de um ajuste; onde, em tempo real, nós enviamos esses dados 

para o Tribunal de Contas.  

Isso a partir de 2016, com o advento do Audesp, começou-se com um valor mais 

alto. Em torno de dois milhões; esses contratos não atingiam essa cifra na época da sua 
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celebração, razão de não terem sido incluídos no Audesp. Mas, de qualquer forma, ao 

término do exercício, sempre no início de cada exercício seguinte ao anterior da 

formalização da licitação e do contrato, eles são informados e ficam à disposição do 

Tribunal de Contas; para que ele, então, eleja quais contratos estará auditando, quando da 

visita ao órgão.  

 

O SR. BARROS MUNHOZ - PSB - E esses não foram eleitos?  

 

A SRA. MARILDA DE PONTES RIBEIRO - Esses aqui foram.  

 

O SR. BARROS MUNHOZ - PSB - Não houve questionamento a esses? O.k.  

 

A SRA. MARILDA DE PONTES RIBEIRO - Não, o que temos conhecimento 

não.  

 

O SR. BARROS MUNHOZ - PSB - Muito obrigado.  

 

O SR. SANDRO ROBERTO VALENTINI - A pergunta do deputado é bastante 

interessante, porque a Unesp é auditada localmente; no próximo a Marilda com certeza 

vai falar na Audesp, porque os contratos são mais vultosos. Mas nós temos um, pelo fato 

de a Unesp estar em 24 municípios. Nós temos auditores-fiscais vindo de diversas regiões 

do Estado. Então isso é bastante interessante, porque participa do processo da análise 

auditores que estão espalhados no estado de São Paulo inteiro; isso mostra que o Tribunal 

de Contas tem uma padronização de uma homogeneidade da sua situação esparramada 

pelo estado de São Paulo inteiro, que é bastante interessante. 

 Está aqui, os de São Paulo, claro que são os auditores que estão aqui, porque a 

central está aqui. O Edson Capello; eu queria só introduzir o Edson, uma missão do 

Edson; o Edson trabalha diretamente com o gabinete. Como a Unesp tem 17 fundações, 

também espalhadas pelo estado de São Paulo, uma das metas do Edson, enquanto assessor 

de gabinete, é criar uma rede dessas fundações, justamente para buscar homogeneidade, 

buscar compartilhamento das melhores práticas, e assim por diante. O Edson tem feito 

esse trabalho e por isso que ele vai explicar a próxima pergunta.  
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O SR. EDSON ANTONIO CAPELLO SOUSA - Uma boa tarde a todos, eu sou 

o professor Edson Capello, eu sou originalmente da Faculdade de Engenharia de Bauru, 

e atualmente assessor de reitor, do professor Sandro. Vou falar um pouco sobre, e 

justificar os repasses periódicos das fundações; especificamente da FEU e da Fundunesp, 

que são feitos por essas fundações, a partir da Unesp. Essas duas fundações, elas são duas 

importantes fundações, com focos um pouco diferentes: a Fundunesp está mais associada 

à captação de recurso; as duas fazem interação, fazem um importante trabalho das 

fundações, que é a interação entre a universidade, a sociedade, iniciativas privadas e o 

setor público também.  

A Fundunesp está mais focada na captação de projetos, desenvolvimento de 

projetos externos; e a FEU, ela está mais focada na produção de obras de materiais, e dá 

um apoio mais nas questões editoriais, associadas à Unesp. Pode passar? Então, 

rapidamente, a Fundunesp é um elo da Universidade com o poder público e a sociedade. 

A Fundunesp foi fundada em 1987; foi instituída para se a Fundação de Apoio da Unesp, 

então é a principal fundação de apoio da Unesp.  

A missão dela: o apoio às atividades de projeto de ensino, pesquisa, extensão, 

desenvolvimento institucional e científico e tecnológico, e estímulo à inovação; inclusive, 

no gerenciamento de projetos, na parte administrativa, e financeiro, no gerenciamento 

administrativo e financeiro desses projetos. O foco, evidentemente, é que ela faça a 

captação de recursos externos, e faça a interação com os projetos externos. Pode passar? 

O convênio, de uma forma geral, a ideia, é que ele apoia, especificamente, o convênio 

com a Unesp, nesse caso, apoia, colabora e participa decisivamente dos projetos com a 

Unesp, e nos relacionamentos extramuros. 

Em face de todos os projetos, é importante lembrar que todos esses projetos, que 

têm participação de docentes e servidores, têm toda a legislação e permissão para que isso 

ocorra; esses projetos são feitos, e são autorizados, junto à Universidade. Com relação 

especificamente dos repasses, que é o tema que foi abordado e solicitado aqui na 

apresentação, os repasse de recursos efetuados pela Unesp à Fundação, para o 

cumprimento desses projetos, eles não pagam, ou complementam, salários de servidores 

da Unesp.  

Isso é importante deixar claro: eles não pagam, não complementam salários de 

pessoas, de servidores de dentro da Unesp. Esses repasses também, esse é outro item 

importantíssimo nesse aspecto do repasse; eles não são feitos com o intuito de custeio da 

fundação; na verdade, esses repasses são feitos em função dos projetos, que são projetos 
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estratégicos da Universidade, são projetos pontuais, onde a Universidade quer 

desenvolver algumas ações bem focadas; e aí esses repasses são feitos, para que ela 

consiga desenvolver esses projetos.  

Então, os repasses previstos no orçamento na Unesp são destinados 

exclusivamente para pagamento e reembolso de despesas relacionadas aos projetos 

estratégicos da Unesp, oriundos do convênio. Particularmente, isso é definido na própria 

gestão, em função do objetivo da gestão naquele momento; nós fizemos algumas 

adaptações nesses projetos, otimizamos alguns projetos, depois nós vamos elencar os 

projetos. Mas os principais, por exemplo, são a TV e a Rádio Unesp, Agência Unesp 

Inovação, preservação de memória, entre outros; então, todos os repasses estão focados 

nesses projetos. Pode passar, por favor.  

Com relação aos recursos da Fundunesp, um dos objetivos principais, com a 

interação externa, é que a Fundunesp faça a sua captação de recursos, através da prestação 

de serviços, desenvolvimento de projetos externos; que envolve tanto a iniciativa privada, 

quanto setores públicos. Outros contratos, e convênios, dos setores público e privado; a 

produção e difusão de conhecimento, cujos avanços de inovação tecnológica, de maneira 

geral, vêm beneficiando a sociedade. Então, ela faz essa função social também, porque 

ela aproxima com a aprovação do marco legal, o Marco Paulista de Inovação, isso 

facilitou ainda mais.  

E o elo de ligação tem sido as Fundações, ela auxilia, a Fundunesp faz essa tarefa; 

grande parte dos recursos da Fundação é captada através desses projetos externos, por 

exemplo, projetos grandes, de contratos e convênios; por exemplo, projetos com a 

Petrobras, projeto com a ANA, que é a Agência Nacional de Águas, projeto com Aneel, 

dentre outros. Essa é a principal fonte de captação de recurso, da Fundunesp 

particularmente; a aplicação dos recursos, todos esses recursos que vêm, que ela consegue 

captar, ela acaba utilizando em outras, dentro da Universidade; para ações junto com a 

Universidade.  

Um exemplo é a UNATI, que é a Universidade da Terceira Idade; pode passar. Aí 

estão alguns exemplos, no caso do repasse, que acabam sendo utilizados; quando nós 

entramos na gestão, nós fizemos alguns ajustes nesses projetos. Adaptamos eles para 

otimizar alguns projetos, e trazer projetos extremamente estratégicos. E alguns exemplos 

é a gestão da TV Unesp, a gestão da rádio, preservação de documentos, o coral, entre 

outros projetos, que envolvem a biblioteca; então, dentre outros que são utilizados 

estrategicamente dentro da Universidade.  
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Pode passar, por favor? Com essa readequação que nós fizemos, até por questão 

de torná-lo mais estratégico, e otimizar os projetos, acabou ocorrendo um pouco a redução 

do pessoal que trabalha nesses projetos. Nós, inicialmente, quando nós entramos na 

gestão, nós entramos com 208 funcionários, que estavam atuando dentro de toda aqueles 

projetos, e com o tempo nós precisamos fazer alguns ajustes; hoje nós estamos com 130. 

Então, nós estamos trabalhando com projetos mais estratégicos, só que numa quantidade 

de funcionários um pouco mais reduzida, até por uma questão de custo mesmo. Pode 

passar; bom, aí tem um quadro que fala da captação de recursos.  

O quadro de cima, que é a captação de recursos, contratos, convênios e contratos, 

cursos de uma forma geral; que tinha, a Fundunesp faz; e o convênio Unesp propriamente 

dito; depois a gente vai aos gráficos, e a gente consegue discutir um pouco mais. E as 

receitas, que são captadas a partir desses projetos; obviamente que os projetos, eles têm 

diferença de valores dessas receitas, que dependendo do projeto existe uma captação de 

receita, uma despesa com operação um pouco maior, ou menor, e isso muda na forma da 

captação de recursos que a Fundunesp faz. Pode passar.  

Com relação à captação, o gráfico de cima é um comparativo: a barra azul mostra 

o convênio propriamente dito, que seria o repasse, o convênio que a Unesp faz; e a 

vermelha, ela mostra os valores captados pela Fundunesp. Então, pode-se observar que 

elas estão, no final, em 2017/2018, ela estão muito próximas; elas, digamos, o vermelho 

e o azul estão próximos, mas de 2017 para 2018, ela tem crescido. Isso foi uma estratégia 

da gestão, de solicitar, com a mudança do presidente da Fundunesp, solicitar que eles 

aumentassem essa captação de recursos, embora, com toda a dificuldade que nós temos, 

econômicas no momento, ela tem aumentado ligeiramente, de 2017 para 2018 tem 

crescido.  

O gráfico de baixo mostra as receitas que são feitas em relação a esses projetos 

que são desenvolvidos; de novo, se nós olharmos lá 2017 e 2018, particularmente 2018, 

observa-se que a receita, no caso da Fundunesp, que é a vermelha, é muito maior do que 

o que ela acaba registrando com o convênio da Unesp. Exatamente por quê? Por que os 

valores, embora os valores sejam próximos, os valores de cima sejam próximos, embaixo 

as despesas operacionais são auferidas com valores maiores; então ela consegue captar 

muito mais recursos com os projetos externos.  

É claro, pode-se dizer que a Fundunesp utiliza os recursos, ela acaba recebendo 

com relação às despesas da Unesp, são importantes. Mas ela tem uma independência, ela 

pode ter uma sustentabilidade, isso talvez não possa ocorrer de imediato. Até porque os 
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projetos dentro da Unesp são fundamentais; mas, com o tempo, você pode se organizar, 

de forma que a Fundunesp ela tem uma sustentabilidade, ela consegue se manter com a 

captação de recursos externos que ela faz.  

 

O SR. PRESIDENTE - WELLINGTON MOURA - REPUBLICANOS - 

Deixa-me – o azul é a Unesp?  

 

O SR. EDSON ANTONIO CAPELLO SOUSA - O azul é a Unesp, e o vermelho 

é a captação da Fundunesp.  

 

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

Se nós então formos ver, em 2015, 2016, 2017 e 2018, na tabela acima, o recurso que a 

Unesp passa para a Fundunesp é maior, que é o que faz ela sobreviver.  

 

O SR. EDSON ANTONIO CAPELLO SOUSA - Em 2000 e?  

 

O SR. PRESIDENTE - WELLINGTON MOURA - REPUBLICANOS - De 

2015 a 2018.  

 

O SR. EDSON ANTONIO CAPELLO SOUSA - E sim, o recurso.  

 

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

que faz ela sobreviver, a Fundunesp.  

 

O SR. EDSON ANTONIO CAPELLO SOUSA - Mas nós estamos buscando 

exatamente isso: a ideia é que ela não.  

 

O SR. PRESIDENTE - WELLINGTON MOURA - REPUBLICANOS - Se 

acabar esse recurso, ela não.  

 

O SR. EDSON ANTONIO CAPELLO SOUSA - Não, ela se sustenta; se você, 

deputado, se olhar 2018, o recurso que ela capta, que é o vermelho, que é o recurso que, 

teoricamente, fica para ela, que ela administra; que é óbvio que ela tem que se organizar. 

Ela consegue se manter, porque o recurso é muito maior do que o azul; o importante é 
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olhar o de baixo, que embora os valores de cima sejam próximos, o de baixo é o que, 

efetivamente, ela usa na administração dela.  

Então quer dizer, não pode, por exemplo, eliminar totalmente o azul; mas à medida 

que se for organizando, ela consegue complementar aquele valor que está em azul dentro 

do vermelho, e conseguir se manter, está certo? É um planejamento, inclusive, que ela 

pode fazer, que a gente pode fazer.  

 

O SR. PRESIDENTE - WELLINGTON MOURA - REPUBLICANOS - Essa 

contratação dos funcionários da Unesp para a Fundunesp, esses 130 que estão atualmente, 

eles estão incluídos no azul ou no vermelho?  

 

O SR. EDSON ANTONIO CAPELLO SOUSA - No azul, eles estão 

especificamente no azul. São todos aqueles que, aqueles 130.  

 

O SR. PRESIDENTE - WELLINGTON MOURA - REPUBLICANOS - 

Então, se retirar esses 130 funcionários, como que a Fundunesp vai manter com seus 26 

funcionários?  

 

O SR. EDSON ANTONIO CAPELLO SOUSA - Ela vai ter.  

 

O SR. PRESIDENTE - WELLINGTON MOURA - REPUBLICANOS - Que 

a única coisa que eles têm são 26 funcionários.  

 

O SR. EDSON ANTONIO CAPELLO SOUSA - Se retirar de imediato os 130, 

ela pode, realmente, ter dificuldade no primeiro momento; mas ela vai ter que se 

reorganizar, se readaptar. Se fosse em um momento em que a crise não estivesse tão 

grande, ela conseguiria captar recursos de forma a se manter; o vermelho poderia crescer 

rapidamente. A questão é que a captação de recursos também tem reduzido, e isso tem 

dificultado.  

Se fosse em um momento mais tranquilo, ela conseguia se manter muito 

rapidamente; é claro que se for num momento desse, dificuldade, existe uma dificuldade 

de captação, embora ela cresça um pouco, ela vai ter que se organizar um pouco mais 

para poder se manter, mas ela consegue sustentabilidade.  
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O SR. PRESIDENTE - WELLINGTON MOURA - REPUBLICANOS - 

Quantos polos ela tem? Ela tem um único local, a Fundunesp?  

 

O SR. EDSON ANTONIO CAPELLO SOUSA - Um único local, a Fundação é 

aqui em São Paulo, a principal nossa.  

 

O SR. SANDRO ROBERTO VALENTINI - Eu queria até acrescentar aqui, 

deputado: quando nós assumimos, nós trocamos todo mundo. Nós só não trocamos das 

duas, porque nós temos três fundações conectadas mais intimamente aqui com a Reitoria. 

Nós só não trocamos da FEU, da Editora da Unesp, porque você precisa de um perfil 

muito específico da editoração; então o trabalho que, tanto o diretor, como o vice-diretor 

assumiram, o compromisso, é justamente essa preocupação do deputado. Então, a meta 

que eles têm que ter é a seguinte: retomar a busca do vermelho, quer seja em termos como 

está colocado no de cima, e o gráfico até acabou ficando, a mudança nesse gráfico piorou 

aquele entendimento que nós tínhamos; porque aí entrou uma adição daquela parte que 

está dificultando.  

Mas observa: existe uma diminuição clara, que nós estamos fazendo uma azul, 

que é aquela questão que o deputado apontou na diminuição dos servidores contratados; 

eles não são contratados para a Fundunesp, eles são contratados para executar os projetos 

estratégicos. Então, qual é a meta deles? Diminuir, no gráfico de cima, diminuir o azul.  

 

O SR. PRESIDENTE - WELLINGTON MOURA - REPUBLICANOS - Eles 

são contratados para o quê?  

 

O SR. SANDRO ROBERTO VALENTINI - Para atuar nos projetos 

estratégicos, que o professor Edson elencou. Esse é o trabalho, esses projetos.  

 

O SR. PRESIDENTE - WELLINGTON MOURA - REPUBLICANOS - Mas 

eles recebem? Eles recebem para isso?  

 

O SR. EDSON ANTONIO CAPELLO SOUSA - Deixa-me esclarecer um 

pouquinho, Sandro, só uma coisa. O professor até colocou isso. Deputado, é que os 130 

são os funcionários da Fundunesp que atuam nos nossos projetos, a Fundunesp tem um 

quadro de 28 funcionários.  
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O SR. PRESIDENTE - WELLINGTON MOURA - REPUBLICANOS - 

Espere, são funcionários da Fundunesp ou funcionários da Unesp? Desculpa, só para eu 

entender.  

 

O SR. EDSON ANTONIO CAPELLO SOUSA - Funcionários da Fundunesp, 

que atuam nos nossos projetos. Ela tem 28 funcionários, que são funcionários dela, que 

faz a captação de recursos, gerenciamento dos projetos. Não sei se você vai completar, 

Sandro, mas o que eu estava colocando, se você olhar, por exemplo, 2012/2013, que foi 

um momento de bastantes recursos, as barras vermelhas estão acima, não é? Ou seja, 

houve um período em que a captação foi muito alta, que, possivelmente, poderia até ter 

reduzido mais ainda o projeto da Unesp.  

 

O SR. PRESIDENTE - WELLINGTON MOURA - REPUBLICANOS - 

Desculpa eu persistir na pergunta: os funcionários daquela tabela que você mandou, os 

130, são funcionários da Unesp, ou são funcionários da Fundunesp?  

 

O SR. EDSON ANTONIO CAPELLO SOUSA - Os 130 são funcionários da 

Fundunesp, contratados em regime CLT para a Fundunesp, dentro da Fundunesp, para 

atuar nos nossos projetos. Eles são funcionários da Fundunesp. E a Fundunesp tem uns 

funcionários próprios dela, que ela desenvolve as suas atividades, e faz a captação.  

 

O SR. PRESIDENTE - WELLINGTON MOURA - REPUBLICANOS - Eu 

acho que tem alguma coisa estranha; porque a lista que a própria Fundunesp nos enviou, 

mostra que eles são funcionários da Unesp.  

 

O SR. EDSON ANTONIO CAPELLO SOUSA - É, na verdade, acho que ela 

está colocando como participando do convênio Unesp, do convênio Unesp. Mas não são 

funcionários da Unesp, eles atuam junto com os nossos projetos, eles são funcionários do 

convênio Unesp. Sim, do convênio, sim.  

 

O SR. PRESIDENTE - WELLINGTON MOURA - REPUBLICANOS - Tem 

um, saiu uma matéria que eu até conversei com o presidente da Fundunesp, com o doutor 

da Fundunesp.  
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O SR. EDSON ANTONIO CAPELLO SOUSA - Professor Furtado.  

 

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

Furtado, sobre uma lista dos 52 funcionários da Unesp que recebem o pagamento na 

Fundunesp, em relação a contratos. E eu mostrei a lista, que tem gente que recebe 130 

mil, 140 mil; claro, isso distribuído nos meses, que dá oito mil por mês, sete mil por mês; 

como um contrato a mais, além do salário daquele servidor.  

 

O SR. EDSON ANTONIO CAPELLO SOUSA - Mas isso não é atual, não é? 

Isso não é nesse momento não.  

 

O SR. PRESIDENTE - WELLINGTON MOURA - REPUBLICANOS - Saiu 

em 5 de julho de 2019 essa matéria.  

 

O SR. SANDRO ROBERTO VALENTINI - Aqui nós temos que separar, são 

dois assuntos distintos. Esse assunto que o Edson está abordando, é a questão dos 130; 

esses 52 não têm nada a ver com os 130, se é isso que o deputado está. Essa questão que 

está colocada nessa matéria, que virá uma próxima pergunta, essa situação que é a 

situação até respondida pela professora Marilza; a professora Marilza era desse grupo dos 

52, e que hoje nós vamos entregar, e traremos os relatórios de todos esses projetos, que 

estão antes de 2017.  

 

O SR. PRESIDENTE - WELLINGTON MOURA - REPUBLICANOS - 

Perfeito.  

 

O SR. SANDRO ROBERTO VALENTINI - Esse recorte temporal é importante 

separar.  

 

O SR. PRESIDENTE - WELLINGTON MOURA - REPUBLICANOS - 

Perfeito, existe mesmo.  

 

O SR. EDSON ANTONIO CAPELLO SOUSA - Não é do conjunto de hoje. 

Bom, continuando; por favor, pode passar aqui. A questão da fiscalização também foi 



Verba Editorial Ltda. 

45 

 

perguntada. A fiscalização e a prestação de contas. As contas e os balancetes da 

Fundunesp, internamente, através da sua equipe e da diretoria, elas são avaliadas e são 

submetidas ao Conselho Fiscal, e ao Conselho Curador. A Fundunesp também submete 

essas contas ao Conselho Universitário da Unesp, a Fundunesp e as demais fundações 

também.  

Externamente, elas ainda são auditadas por uma auditoria independente, e 

posteriormente, elas são encaminhadas para a curadoria das fundações do Ministério 

Público estadual, e auditadas pelo Tribunal de Contas do Estado de São Paulo. E essas 

contas têm sido, regularmente, aprovadas dentro desses órgãos; ou seja, o que 

aparentemente entende-se que pode não haver as auditorias, elas existem.  

 

O SR. SANDRO ROBERTO VALENTINI - Tem que esclarecer bem essa 

questão do vínculo dos 130, certo? Porque é uma dúvida que ainda persiste, e eu até trouxe 

para a gente esclarecer tudo; ou seja, esclareça de novo. São 130, como são contratados, 

e a questão deles atuarem nos projetos estratégicos da Unesp; e eles estão abraçados 

dentro do convênio, que conecta Unesp e Fundunesp.  

 

O SR. EDSON ANTONIO CAPELLO SOUSA - Sim, volta nos projetos. Os 

130, eles estão distribuídos dentro desses projetos; e por isso que eles estão mudando. 

Eram 208, e hoje são 130; esses projetos, eles podem ser alterados de forma estratégica, 

e de forma, inclusive, a otimizar esse recurso. Com as nossas dificuldades, nós estamos 

tentando deixar isso o mais estratégico possível; então os 130 estão neste conjunto, eles 

são contratados pela Fundunesp no regime CLT, para atuar dentro desses projetos.  

E o que respalda essa atuação, essa contratação, é o convênio; e os projetos estão 

dentro do convênio. Além disso, a Fundunesp tem um corpo de funcionários dela, que 

são 28 funcionários, que atuam junto com a Fundação; que, em princípio, se não tiver os 

130, ficam os 28 atuando lá dentro na captação de recursos. E, obviamente, junto com o 

convênio; porque tem a participação de docentes etc., nessas pesquisas. Esclareceu? 

Obrigado.  

 

O SR. SANDRO ROBERTO VALENTINI - Eu só queria retomar um ponto de 

esclarecimento, numa pergunta importante que foi feita; e essa é a meta que nós demos: 

há a necessidade, sim. E nós já estamos fazendo, de reduzir o valor que nós temos no 

nosso orçamento; e é por isso que, se hoje, que é a pergunta que o deputado fez, se hoje, 
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da noite para o dia, tivéssemos que demitir. A Fundação demitir, é claro que ela teria 

dificuldades imediatas.  

Por quê? Porque nós estamos reduzindo, e você observa aí, desculpa, o deputado 

observou aí, que nós reduzimos de 2008 para 130. É claro que, nesse processo de rescisão, 

nós tivemos que arcar com as rescisões. E esse processo de rescisão, ele continua; mas a 

Fundunesp tem uma meta clara, como o Edson apontou: voltar a ter captação de recursos 

fora, como era no ano de 2012/2013.  

 

O SR. EDSON ANTONIO CAPELLO SOUSA - Isso ajudaria muito, se a 

economia voltasse a crescer, e os projetos.  

 

O SR. PRESIDENTE - WELLINGTON MOURA - REPUBLICANOS - Só 

para concluir aí, por causa do horário, que.  

 

O SR. EDSON ANTONIO CAPELLO SOUSA - Sim.  

 

O SR. PRESIDENTE - WELLINGTON MOURA - REPUBLICANOS - Os 

deputados ainda nem fizeram os seus questionamentos.  

 

O SR. EDSON ANTONIO CAPELLO SOUSA - Eu vou falar um pouco da 

FEU; a FEU, disponibilizando um conhecimento acadêmico para a sociedade. Então, a 

FEU é parte, vamos dizer, editorial da Unesp, onde se apresenta o trabalho para o 

desenvolvimento de obras. Boa parte das universidades no exterior tem uma fundação, 

uma editora, pode passar. Bom, rapidamente, a ideia do convênio é que ela desenvolva 

essas obras, e traga produção, tanto científica quanto cultural; ela também tem a captação 

de recurso, boa parte deles nas agências de fomento; e os recursos também são aplicados 

nos próprios projetos acadêmicos, que são desenvolvidos dentro da Universidade.  

Pode passar? Se nós olharmos em termos de números, aí está a produção editorial; 

os e-books, ela tem focado muito nos e-books, é importante olhar o download dos e-

books, que é um valor altíssimo – 28 milhões ali de downloads. Ela tem focado muito 

nisso, até por questão de melhorar a sua sustentabilidade; também o desempenho 

comercial está associado ao convênio, ao tratamento que ela faz com importantes, por 

exemplo, a Amazon; parcerias que facilitam a captação de recursos dela.  
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Ela tem buscado essas ações. A FEU, ela tem aí 25. Já recebeu 25 prêmios Jabuti, 

que é um prêmio importante nacional para as editoras. E no contexto em que ela atua; 

pode passar. Com relação ao repasse, e aos recursos próprios; então, se a gente olhar lá 

em 2018, ela tinha quatro milhões, 2019 também, numa ação que foi solicitada ao 

presidente da FEU, para que ela fizesse mais captação de recurso. Embora esteja com a 

dificuldade ainda do momento, mas ela tem crescido. Em 2017, sete milhões e meio, em 

2018, sete e 900; e uma previsão, em 2019, de oito milhões e 300.  

Quer dizer então que ela tem buscado a captação de recurso também; do lado 

direito, tem a relação, lá em cima do lado direito, tem a relação do valor que é repassado 

pela Unesp, que também está diminuindo: em 2019 foi repassado o valor de três e 600; e 

o vermelho seria da FEU, a captação de recursos da FEU. Se nós olharmos aí uma média 

do valor, volta no quadro, era de 40% em 60; 40% do repasse e 60 da FEU; em 2019 esse 

valor já foi reduzido: da Unesp é 30%, ou seja, um terço da sustentação da FEU, e 70% é 

feito pela própria Fundação.  

 

O SR. PRESIDENTE - WELLINGTON MOURA - REPUBLICANOS - 

Diferente da Fundunesp, não é? A FEU consegue sobreviver aí, dá para se demonstrar no 

próprio quadro que vocês estão apresentando.  

 

O SR. EDSON ANTONIO CAPELLO SOUSA - É, mas ela depende um pouco 

também. Ela pode ter uma sustentabilidade, mas também ela depende um terço, um 

pouco, desses recursos. Lembrando que isso é uma atividade importante para a 

Universidade. Esse repasse é feito porque a editora é uma atividade importante, também, 

nessa manutenção; a Fundunesp está mais na captação de recursos. Pode passar, acho que 

fechou. É isso, deputado; só para finalizar, lembrando que a FEU também passa pelos 

mesmos processos de fiscalização, como foi colocado para a Fundunesp, todos os 

procedimentos de controle, o.k.?  

 

O SR. PRESIDENTE - WELLINGTON MOURA - REPUBLICANOS - 

Obrigado.  

 

O SR. SANDRO ROBERTO VALENTINI - Eu vou passar aqui rapidinho, eu 

acho que alguns são importantes, principalmente os três, as três que são idênticas na oitiva 

da Marilza, que eu acho que é importante a Marilza reapresentar; por que tudo isso foi 
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entregue, mas essas são justamente aquelas que nós entendíamos, no nosso entendimento, 

deveríamos aguardar um ofício, e os ofícios não vieram. Então, nós respondemos na 

semana passada, e entregamos impresso; a primeira era justamente de uma pergunta de 

um questionamento do presidente da Mesa, sobre aumento salarial; então aqui está a 

tabela dos aumentos ocorridos e praticados.  

Em destaque, em azul, que a Unesp não acompanhou o índice de 3% em 2016, na 

gestão passada, e ainda não conseguimos, e espero conseguir acompanhar os 2%, então 

essa tabela está disponível. A segunda é de um questionamento feito no recorte temporal 

de 2003; então é aqui que eu comentei, nós deixaremos aqui, porque o presidente e o vice-

presidente não eram os mesmos na Fundunesp. Então, nós solicitamos a eles, esse 

material já tinha sido alvo de buscas. De cogitamento, já tinha sido disponibilizado; eles 

prepararam todos relatórios em 2014, porque é a consequência de 2013, e nós estamos 

entregando todos os relatórios; onde você consegue perceber o teor dessas pesquisas, e 

resultados obtidos.  

E as possíveis publicações estão no link, nós disponibilizamos também uma tabela 

onde tem, aqui nós estamos falando dos projetos que o deputado tinha mencionado; que 

não têm nada a ver com os 130. Então, aqui estão os títulos, o nome do responsável, 

inclusive aqui o exemplo que a professora Marilza não está aqui, mas está nas próximas 

páginas que já foram entregues; e aí a gente põe o link do currículo Lattes, que basta 

entrar no lattes; esse, no caso da Marilza, eu fiz eu mesmo, e busquei as publicações 

relacionadas com aquela pesquisa apoiada pela Fundunesp.  

 

O SR. PRESIDENTE - WELLINGTON MOURA - REPUBLICANOS - Só 

uma pergunta: isso não tinha que estar na transparência?  

 

O SR. SANDRO ROBERTO VALENTINI - Como na transparência? No site 

da Unesp?  

 

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

 

O SR. SANDRO ROBERTO VALENTINI - No fundo, a transparência máxima 

da vida nossa, enquanto professor e pesquisador, por isso que nós colocamos, deputado, 

é aquele link lá; que é o, volta Carlinhos, por favor, aquele seria um registro de tudo o 

que o professor, o pesquisador da universidade brasileira, é ali que ele registra tudo.  
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O SR. PRESIDENTE - WELLINGTON MOURA - REPUBLICANOS - 

Então, Dr. Sandro, só para entender: eu sou um cidadão comum, vem uma denúncia, como 

saiu no site: “Poxa, eu vou pesquisar, para saber sobre transparência”. O cidadão comum 

como eu, como qualquer outra pessoa, ela vai achar diante de, só diante desse link, mas 

ela vai achar no site da Unesp esses contratos?  

 

O SR. SANDRO ROBERTO VALENTINI - Nós temos, não dá para?  

 

O SR. PRESIDENTE - WELLINGTON MOURA - REPUBLICANOS - Essa 

pesquisa?  

 

O SR. SANDRO ROBERTO VALENTINI - Hoje, até para alinhar com o que 

este deputado está dizendo.  

 

O SR. PRESIDENTE - WELLINGTON MOURA - REPUBLICANOS - Até 

de antes, se a gente. Abre, por favor, Dr. Sandro, abre o site de vocês da Unesp, e mostra 

para a gente onde é que está; nós vamos encontrar?  

 

O SR. SANDRO ROBERTO VALENTINI - A partir do que nós criamos aí, em 

2017, acho que foi implantado no ano passado, nós temos lá no nosso portal, você digita 

o nome do professor, por exemplo, e automaticamente você vai saber tudo o que ele fez 

na Universidade: captação de recursos, projetos, publicações, e tem esse link. Agora qual 

é a outra? Essa pergunta foi até feita na minha oitiva. É uma possibilidade de uma 

sugestão, pelo que eu estou entendendo, e que preciso entender até quem cuida dos sites 

aqui. Como fazer que a pessoa saiba? Mas, deputado, dificilmente, quando você busca, 

você vai ter que buscar de alguém, não? Teria, penso eu.  

 

A SRA. VALERIA BOLSONARO - PSL - Você pode buscar pelo assunto.  

 

O SR. SANDRO ROBERTO VALENTINI - Sim, não, não.  

 

A SRA. VALERIA BOLSONARO - PSL - Eu não consigo achar, o senhor 

concorda?  
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O SR. SANDRO ROBERTO VALENTINI - Não, nesse portal que nós 

desenvolvemos, você busca por nome, você busca por tema; mas os temas, os professores 

definem. Eu trabalho, por exemplo, no meu caso, eu trabalho com uma determinada 

proteína; então eu trabalho com um problema cardíaco, então, se você entrar e digitar 

isso, aí automaticamente mostra todos os professores que trabalham com questões 

cardíacas.  

Por exemplo, a Marilza tinha colocado, a Marilza trabalha com riscos no parto; 

então, se você colocar essa questão, com certeza, dentro da Unesp, vai a aflorar a 

professora Marilza. Então esses são os caminhos, e assim que nós escolhemos, até, 

deputada, quando nós vamos ao exterior, e queremos encontrar parceiro para quem 

trabalha com câncer.  

 

O SR. PRESIDENTE - WELLINGTON MOURA - REPUBLICANOS - 

Vamos lá, vamos fazer uma pesquisa.  

 

O SR. SANDRO ROBERTO VALENTINI - Vai lá, estamos aqui.  

 

O SR. PRESIDENTE - WELLINGTON MOURA - REPUBLICANOS - Vai 

lá, Dr. Carlos Roberto Brandini; espero que não dê pau na internet. Esse é o portal.  

 

O SR. DANIEL JOSÉ - NOVO - As chances são reais.  

 

O SR. PRESIDENTE - WELLINGTON MOURA - REPUBLICANOS - E 

como que eu vou pesquisar essa pesquisa que ele fez em 2014? “Efeito do oxigênio 

intersticial nas propriedades mecânicas”.  

 

O SR. SANDRO ROBERTO VALENTINI - Aí tem que entrar na lista de todas 

as publicações deles, e você puxa. Mas é dessa forma que a gente consegue.  

 

O SR. PRESIDENTE - WELLINGTON MOURA - REPUBLICANOS - Mas 

não há problema, tudo bem.  
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O SR. SANDRO ROBERTO VALENTINI - Sim, isso daí é um avanço que nós 

conseguimos criar, que acho que é fundamental. Quando alguém vem, você vai lá e busca 

a vida, e está lá o Carlos Grandini, se você busca ali, aí tem todas as publicações; e com 

certeza tem que ter um tema relacionado com esse assunto.  

 

O SR. PRESIDENTE - WELLINGTON MOURA - REPUBLICANOS - 

Então, enquanto a gente conversa, se você puder achar esse tema, eu ficaria agradecido. 

Está aqui, o que vocês enviaram aqui, ó, por favor. Pois não, Dr. Sandro, pode continuar, 

por favor.  

 

O SR. SANDRO ROBERTO VALENTINI - Então, normalmente isso, eu devo 

admitir que foi um avanço que nós fizemos, mas eu estou percebendo, talvez a sugestão 

é que a gente conseguisse atrelar todos os projetos de pesquisa. Mas isso nem no site da 

Fapesp, que é o grande financiador de pesquisas; você busca pelo nome da pessoa, e aí a 

pessoa, você encontra lá tudo o que foi aprovado de projetos e financiamento, e bolsas da 

Fapesp; e aí você tem o link para a Biblioteca Virtual da Fapesp. E aí, você busca os 

artigos relacionados com aquele tema daquele projeto, é assim que funciona 

normalmente.  

 

O SR. DANIEL JOSÉ - NOVO - Mas, pelo que eu entendi, as informações que 

eu gostaria do projeto, não é? Feito com a Fundação, e não o site do Lattes. Do CNPq.  

 

O SR. SANDRO ROBERTO VALENTINI - Ah, sim, agora nesse caso, você 

está comentando esse caso específico do passado; o que nós temos, porque observa, os 

atuais foram lá buscar no arquivo, uma vez que existiu esse financiamento, não é? E o 

que nós podemos fazer, deputado, é buscar no currículo Lattes a correlação do tema 

proposto no teor da pesquisa, com artigos publicados, derivados daquele auxílio, ou 

daquela bolsa. É assim que, normalmente, todos nós, no Brasil, é feito dessa forma.  

 

O SR. PRESIDENTE - WELLINGTON MOURA - REPUBLICANOS - Vou 

então passar a palavra ao deputado Daniel José, o primeiro inscrito, por favor. Meio dia 

e 20 abrimos os microfones.  
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O SR. SANDRO ROBERTO VALENTINI - Eu só queria, antes de abrir, se eu 

puder apresentar só os três últimos itens, porque houve uma.  

 

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

Sandro.  

 

O SR. SANDRO ROBERTO VALENTINI - Só os três.  

 

O SR. PRESIDENTE - WELLINGTON MOURA - REPUBLICANOS - Os 

requerimentos foram apresentados, foram respondidos.  

 

O SR. SANDRO ROBERTO VALENTINI - Não, não, porque foi acordado 

isso; eu vejo que ali tem denúncias importantes, e eu gostaria só de pular para os contratos, 

vai, Carlinhos, nos últimos, na questão dos contratos; que foi dito que o valor inicial era 

de 1.500, e isso foi por dispensa de licitação, que é claro que deve ter sido o entendimento; 

e a Marilda conseguiu descobrir onde foi isso. Aqui, então, só explicar um, Marilda? Você 

explicaria? E também, nós fizemos todo o processo de antemão, a Marilda fez um 

trabalho, isso aqui apareceu na oitiva há duas semanas, e a Marilda vasculhou os 130, ou 

140 volumes.  

 

A SRA. MARILDA DE PONTES RIBEIRO - Sim.  

 

O SR. SANDRO ROBERTO VALENTINI - Dos processos relacionados, 

apenas três licitações. Isso é importante, por isso eu acho que foi a pior, de tudo o que foi 

dito aqui, para mim foi a pior enquanto reitor.  

 

A SRA. MARILDA DE PONTES RIBEIRO - Eu vou fazer de uma forma bem 

rápida. Na mesma linha do que já iniciamos lá no anterior; é questionado, então, em 

relação ao contrato firmado com a empresa Ana Natália Araújo – Prestação de Serviços; 

questionando-se que serviço efetivamente essa empresa presta para a Universidade; sendo 

aventando até que ela explorasse em outro segmento.  

Dizemos aqui que essa empresa prestou serviço para a Universidade de limpeza, 

asseio e conservação predial; que, sim, ela foi contratada através do processo de licitação. 

Modalidade: pregão eletrônico, operacionalizado no ambiente da Bolsa Eletrônica de 
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Compras, também; ali a ordem de compras. E a despesa autorizada por ocasião da 

homologação, na casa ali de 800 mil reais. É questionado se a empresa apresenta-se em 

condições de realizar 36 atividades, que 36 atividades são essas? São as 36 atividades 

previstas no contrato social da empresa, como ramo de exploração que ela possa executar.  

Esse contrato de nossa análise, verificamos já desde a época da licitação, que ele 

é regularmente registrado junto à Junta Comercial do Estado de São Paulo, a Jucesp; e a 

partir de então, tendo, no seu escopo de objeto de execução, ela tem condições de 

operacionalizar no segmento particular e público, dentro dessas atividades desse ramo de 

exploração. Dentre o escopo, o ramo de atividades da empresa, um deles é a prestação de 

serviço de limpeza pública. Então, falamos aí tanto do segmento privado como público; 

agora, o olhar que nós temos que nos ater é em relação aos requisitos que essa empresa 

precisa preencher para participar de um processo licitatório, alinhado ao seu ramo de 

exploração de objetos.  

E aí, sim, nós temos que essa empresa, ela estava apta a participar dessa licitação, 

que como dissemos, o objeto era a prestação de serviço de limpeza asseio e conservação 

predial; porque ela está cadastrada junto ao Cadastro Unificado de Fornecedores do 

Estado de São Paulo – Caufesp, na linha de fornecimento ajustado ao objeto da nossa 

licitação, que é a prestação de serviço de limpeza, aí com o código 303, o que então 

possibilitou que ela participasse. Verificamos então, aí.  

 

O SR. SANDRO ROBERTO VALENTINI - Vai direto no questionamento.  

 

A SRA. MARILDA DE PONTES RIBEIRO - Isso.  

 

O SR. SANDRO ROBERTO VALENTINI - Todos os documentos estão.  

 

A SRA. MARILDA DE PONTES RIBEIRO - Os cadastros, a pergunta.  

 

O SR. SANDRO ROBERTO VALENTINI - Esse questionamento é o mais 

importante.  

 

A SRA. MARILDA DE PONTES RIBEIRO - Sim, a pergunta que se faz, em 

relação, principalmente, como que um contrato, de valor inicial de 1.500 reais, com 

dispensa de licitação, passa para um valor final de 2.429.000 reais. Esclarecemos que 
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esses valores, aí aventados para inicial e para final do contrato, eles não condizem com 

os dados do contrato 28, que é o processo oriundo do processo 11/83. O valor inicial do 

contrato nós já falamos por ocasião da homologação, e é o mesmo contratado, aí, de 806 

mil reais, números redondos. Esse contrato, ele tinha previsão de extensão, prorrogação 

do prazo de vigência por iguais e sucessivos períodos; foi firmado em 2015, e isso na 

prática aconteceu.  

A cada término de bloco de 15 meses, nós analisamos a viabilidade de prorrogação 

desses contratos, seja econômica, de atendimento de requisitos iniciais da licitação. E, 

demonstrada e comprovada no processo essa viabilidade do contrato, e ainda a 

economicidade para a Universidade, ele é prorrogado; foi prorrogado até 30/6/2020, 

quando então ele totaliza 60 meses. E o valor montante, hoje, é na casa dos quatro 

milhões. Aí, temos o resumo do contrato.  

 

O SR. SANDRO ROBERTO VALENTINI - Explica aqui o que é isso.  

 

A SRA. MARILDA DE PONTES RIBEIRO - Por 15 meses. Ele se destinou à 

prestação de serviço junto, inicialmente, a oito postos de prestação de serviços; que são 

os nossos institutos do interior do Estado. E, posteriormente, um nono posto, auditado 

através do terceiro aditivo. Nós temos aí, termos aditivos que versaram única e 

exclusivamente de prorrogação de prazo, não se falando aí então em acréscimo de valor; 

que o valor que fez frente a esses aditivos versa apenas da extensão do prazo, e tivermos 

também aditivos de acréscimo de valor.  

E, por esses aditivos de acréscimo de valor, por ocasião da formalização, sim, foi 

observado o percentual, que a lei assim o determina, de acréscimo, frisando que a cada 

termo aditivo que formalizamos, que tenha essa característica de acréscimo de valor, nós 

identificamos a área alinhada ao escopo do que foi objeto desse contrato; e quantificamos 

esse montante, fazendo uma relação com a porcentagem de acréscimo.  

Se, no aditivo seguinte, o mesmo se repetir, seja por um acréscimo ou por uma 

supressão, fazemos o mais e o menos; de forma a deixar documentado, em cada aditivo, 

qual foi o percentual de acréscimo específico daquele montante, que ali se acresce ou 

suprime, computado anteriormente que tínhamos até então da vigência, e sempre 

deixando claro, em cláusula contratual do aditivo, qual é a cifra final de acréscimo para 

esses contratos.  
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De onde, possivelmente, tenhamos a extração desses dados? Foi uma leitura 

parcial, provavelmente uma leitura parcial, uma tela parcial dos relatórios encaminhados. 

Nós encaminhamos dados para, relativos desde 2011; e o que se observa é que esses 

números são encontrados no relatório da execução orçamentária, onde nós temos as 

nossas empresas contratadas, os valores executados e previstos para esse período.  

É o ano de 2017. Ali atrás, nós já vimos que esse contrato está vigente desde 2015, 

então, parte dos dados desse contrato está nos demais relatórios; o que se fez aqui foi uma 

leitura parcial, levando-se então, atrelando aí o valor, digamos, bem pequeno e irrisório 

em relação a uma cifra maior final, ao qual se atribuiu o valor desse contrato.  

 

O SR. PRESIDENTE - WELLINGTON MOURA - REPUBLICANOS - Mas 

sabe por quê?  

 

A SRA. MARILDA DE PONTES RIBEIRO - Oi.  

 

O SR. PRESIDENTE - WELLINGTON MOURA - REPUBLICANOS - 

Porque nós não temos os contratos, os contratos, a gente não consegue enxergá-los; e, no 

momento em que a gente não consegue enxergar, a gente tem que fazer os 

questionamentos.  

 

A SRA. MARILDA DE PONTES RIBEIRO - Exatamente, e aqui.  

 

O SR. SANDRO ROBERTO VALENTINI - Eu acho que foi por isso.  

 

O SR. PRESIDENTE - WELLINGTON MOURA - REPUBLICANOS - Eu 

acho que é até uma sugestão para as universidades, deixar os contratos demonstrados, 

coisas que não tem, e não tem como, infelizmente, eu não tenho uma bola de cristal para 

adivinhar.  

 

O SR. SANDRO ROBERTO VALENTINI - O esforço da Marilda foi no 

sentido de tentar entender, porque foi uma colocação bastante séria.  

 

O SR. PRESIDENTE - WELLINGTON MOURA - REPUBLICANOS - Sim, 

claro.  
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O SR. SANDRO ROBERTO VALENTINI - 1500 está abaixo da lei.  

 

O SR. PRESIDENTE - WELLINGTON MOURA - REPUBLICANOS - Eu 

me assustei quando vi esses números.  

 

O SR. SANDRO ROBERTO VALENTINI - Então ela fez para os três, eu acho 

que aqui está bom, Marilda, que mostra como que talvez, de uma leitura, por falta do 

acesso ao processo inteiro, mas que tem que ficar claro. Aqui tem que ficar claro o que o 

deputado pediu.  

 

A SRA. MARILDA DE PONTES RIBEIRO - Sim.  

 

O SR. SANDRO ROBERTO VALENTINI - Todos os ativos, cadê a planilha 

da Audesp?  

 

A SRA. MARILDA DE PONTES RIBEIRO - Seguinte: o que nós temos? Esse 

contrato, em 2017, já na linha aí do modelo Audesp de auditoria; esse contrato, quando 

ele atingiu a cifra de cadastramento que cabia naquele exercício, foi necessário cadastrá-

lo junto ao Tribunal de Contas. E, para cadastrar aquele aditivo, fez-se necessário 

cadastrar a licitação, o contrato inicial, e aí, sim, os aditivos também. E a tela seguinte.  

 

O SR. PRESIDENTE - WELLINGTON MOURA - REPUBLICANOS - O 

contrato inicial, qual o valor?  

 

A SRA. MARILDA DE PONTES RIBEIRO - 806 mil.  

 

O SR. PRESIDENTE - WELLINGTON MOURA - REPUBLICANOS - 816 

mil?  

 

A SRA. MARILDA DE PONTES RIBEIRO - Isso. E, na mesma linha. Aí sim 

esses dados são públicos. É o cadastro de serviços terceirizados do Governo, onde, desde 

o início, quando nós fizemos o contrato inicial em 2015, nós entramos com os dados 

iniciais do contrato; seja em relação a metragem, valores, valor total. E, posteriormente, 
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a cada termo aditivo, que nós relacionamos ali à direita, e cópia desse documento nós 

deixamos também aqui à disposição nas cópias que extraímos dos autos. Ali nós 

indicamos, sim, que aditivo foi esse, e qual a sua finalidade, se era de prorrogação de 

prazo, de valor.  

 

O SR. SANDRO ROBERTO VALENTINI - Marilda, atendendo a pergunta do 

deputado.  

 

A SRA. MARILDA DE PONTES RIBEIRO - Sim.  

 

O SR. SANDRO ROBERTO VALENTINI - É possível, porque eu também não 

sei, é possível a gente pegar, ou se já existe, não é? E colocar na página todas essas etapas 

do processo licitatório? Isso existe ou não existe?  

 

A SRA. MARILDA DE PONTES RIBEIRO - Tem a possibilidade, professor; 

no momento, através do nosso próprio, nosso não. Porque, mesmo porque esse volume, 

como ele se destina a muitos locais de prestação, o que nós temos mensalmente, também 

nós temos naquela tela. Que mensalmente, nós também inserimos, nesse mesmo site, o 

valor que nós pagamos; e, para fazer frente a esse pagamento, mês a mês, nós juntamos 

comprovações de nota de execução do serviço, medição e comprovações de execução da 

obrigação principal, que o objeto da licitação é limpeza, como também das acessórias, 

que são os pagamentos de salários dos empregados que são colocados à disposição desses 

contratos; isso tudo leva a volume e volumes para o mesmo processo.  

 

O SR. SANDRO ROBERTO VALENTINI - Existe digitalização? Eu não sei. 

Esse daqui é só para ilustrar. Aquele de Marília, eles não estão aí porque os processos 

estavam em Marília, eles vieram para a Marilda estudar. Esses são os volumes que a 

Marilda, de duas semanas para cá.  

 

O SR. PRESIDENTE - WELLINGTON MOURA - REPUBLICANOS - Você 

não tem isso digitalizado? Só para eu entender.  

 

A SRA. MARILDA DE PONTES RIBEIRO - Parte desses processos nós temos 

digitalizada para os nossos controles, é uma meta que temos, sim, termos esses contratos 



Verba Editorial Ltda. 

58 

 

digitalizados. Agora, com o São Paulo Sem Papel, que está batendo na nossa porta, é uma 

meta que vamos, também já colocar, até na linha da desburocratização.  

 

O SR. PRESIDENTE - WELLINGTON MOURA - REPUBLICANOS - 

Perfeito.  

 

A SRA. MARILDA DE PONTES RIBEIRO - Mas, sim, esses processos nós 

colocamos à disposição, tanto da empresa Ana Natália, quanto da empresa Andorinha, 

que também foi citada. E da empresa Atento. E que ficam à disposição, assim como de 

qualquer cidadão; e as partes principais, que elucidam esses dados públicos do contrato, 

nós trouxemos fotocópias, que deixamos à disposição também.  

 

O SR. SANDRO ROBERTO VALENTINI - Obrigado, Marilda, mas o 

deputado disse que já tem todos os esclarecimentos, e ele precisa avançar. E, para ele não 

ser indelicado contigo.  

 

O SR. PRESIDENTE - WELLINGTON MOURA - REPUBLICANOS - Não, 

de forma nenhuma. Eu acho que, se a “dona” Marilda estivesse aqui desde o início, muitas 

coisas já teriam sido esclarecidas, e nem questionadas. Parabéns pelo seu trabalho. 

Deputado Daniel José, por favor.  

 

O SR. DANIEL JOSÉ - NOVO - Obrigado, presidente. Eu queria agradecer a 

presença do reitor Sandro, e de toda a sua equipe. Hoje, mais uma vez. Depois de tantas 

oitivas, eu ouvi um discurso muito parecido com o que os outros representantes das outras 

universidades estaduais paulistas fazem, que é que as universidades estão numa crise 

financeira; isso é inegável, estão em uma crise financeira; e que ela é uma crise de receita, 

por conta do ICMS que oscilou.  

Em 2014, o ICMS caiu pela primeira vez, e junto com essa bomba, passou a 

percepção de que esse modelo de financiamento é insustentável; mas o meu ponto de 

vista, e para mim é muito claro, que essa crise financeira da Unesp, e da USP e da 

Unicamp, não é uma crise de receita. O ICMS aumentou mais de 100%, em termos reais, 

nas últimas décadas. A receita, ela vem de uma cota do ICMS já estabelecido, de 9,57%; 

o que varia é a atividade econômica, isso dá para planejar, dá para se antever quando vai 

haver uma queda de ICMS.  
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No meu ponto de vista, essa crise financeira das universidades é uma crise de 

despesa, e aí tem vários motivos que, vou citar aqui dois, só para começar: o primeiro 

deles, é uma crise de despesa porque, ao longo dos anos, essas universidades atrelaram 

reajuste salarial ao aumento do ICMS. Quando o ICMS caiu, você não reduz salário de 

funcionário público; e aí o que acontece? O percentual da folha de pagamento, em relação 

ao orçamento, explode, é o que aconteceu em todas as universidades.  

Um segundo motivo: porque a USP, Unesp e Unicamp, têm de dois, às vezes até 

três funcionários, para cada docente. Nas universidades federais, essa proporção é de um 

para um, tem um professor para cada funcionário; nas universidades estrangeiras, tem 

menos de um funcionário para cada dois docentes. Então assim, tem um erro enorme na 

forma como a gente contrata nessas universidades.  

Talvez, para adicionar até um terceiro ponto, que é com relação à qualidade da 

gestão, que é muito pouco profissional; e eu estou falando aqui de ausência de sistema 

gerencial, de ausência de processos, de ferramentas básicas de gestão que organizações 

que têm um orçamento somados de mais de 10 bilhões de reais deveriam ter há muito 

tempo atrás. E não é só essa ausência de ferramental, tem também uma influência, como 

o mesmo reitor Sandro disse, uma influência da política, que está todos os dias 

determinando os destinos da universidade.  

E uma influência da política, sob o ponto de vista externo, de enfim, deputados 

influenciarem na expansão dos campi da Unesp, de abrir campi em não sei onde, só 

porque deputados fazem pressão e lobby para isso, o que está errado, que não deveria 

existir. A expansão das universidades deveria ser orientada sob aspectos técnicos, 

estritamente técnicos; mas também uma influência política interna. Por que boa parte dos 

diagnósticos que a gente vive falando aqui, de uma ausência de uma lei de 

responsabilidade fiscal, de uma ausência de política de transparência, todos os reitores 

querem fazer, mas ninguém consegue implementar.  

Por quê? Porque submete no Conselho Universitário, e não tem força política para 

fazer isso passar. Então, perceba que a influência política não é só externa, mas também 

interna, está dentro das universidades; coisas básicas, e que têm que ser feitas, nunca são 

implementadas, por conta da tal da política. Só para dar uns dados aqui: a Secretaria da 

Educação do Estado de São Paulo tem um orçamento de 32 bilhões de reais; só que 

quando você faz um ajuste nesse orçamento, e desconta repasse do Fundeb para os 

municípios, desconta outros recursos que o secretário não tem uma ingerência direta 
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sobre; o orçamento real do secretário da Educação do estado de São Paulo é de, 

aproximadamente, 16 bilhões de reais.  

Então, são 16 bilhões de reais que são investidos anualmente, para educar 3,5 

milhões de alunos, para que eles aprendam matemática, aprendam português, aprendam 

as matérias para se prepararem, para se tornarem bons cidadãos, para se tornarem bons 

profissionais. USP, Unesp e Unicamp consomem 10 bilhões de reais para educar 180 mil 

alunos, e fazer algumas dezenas de milhares de pesquisas que, em sua maioria, são 

irrelevantes sob o ponto de vista científico. USP, Unesp e Unicamp têm um orçamento 

30% menor, comparado com esse orçamento real da Secretaria da Educação, e tem que 

ensinar 20 vezes menos alunos do que a Secretaria da Educação.  

E ano após ano, o que sempre aparece é que falta dinheiro, falta receita, e muito 

pouco, ou nada, é feito; até o ponto de vir aqui, uma pessoa que é responsável pelo 

planejamento financeiro da Unesp, e dizer, abre aspas: “A Unesp”, apesar de a 

Universidade ter autonomia financeira, que é tão batalhada pelas universidades, “A Unesp 

não tem autonomia para fazer política fiscal”. Faz algum sentido isso? Primeiro, porque 

já é errado, porque já existe um histórico de universidades estaduais que fizeram políticas 

fiscais, políticas de ajuste fiscal, como no caso da USP há uns anos atrás, na gestão do 

professor Marco Antônio Zago; que fizeram mais de um programa de PDV, Programa de 

Demissão Voluntária, que reduziu os quadros.  

Isso é uma redução forçada, por quê? Porque, justamente, é aquele primeiro ponto 

de responsabilidade fiscal que eu mencionei: houve aumentos salariais ano após ano 

nessas universidades, por conta do aumento e, tomando por base o aumento de ICMS. 

Essa conta vai explodir algum dia, ela não é sustentável, e as pessoas que fizeram isso até 

aqui têm uma responsabilidade enorme sobre o destino desses recursos pagos por nós, 

pagadores de impostos. USP, Unesp e Unicamp custam 10 bilhões de reais por ano, e elas 

vivem na beira do abismo.  

Consomem uma quantidade enorme de recursos do Orçamento do Estado, e são 

dirigidas com tamanha, de maneira tão pouco profissional, tamanho amadorismo, que elas 

vivem à beira do abismo. Então, assim, eu não acho que exista qualquer tipo de pergunta 

que eu possa fazer aqui, que vai mudar o encaminhamento, ou que vá contribuir de fato 

para que as universidades melhorem; ao longo dos últimos meses, nesta CPI, eu cansei 

de ver os mesmos discursos, os mesmos pontos sendo batidos, e muita pouca vontade de 

fazer as mudanças que realmente são importantes.  
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Que elas estão, sim, na governança dessas universidades; enquanto a gente tiver a 

influência da política sob a gestão das universidades, nada vai acontecer, por mais que a 

gente gaste dezenas de bilhões de reais do pagador de impostos, essas universidades 

nunca vão fazer pesquisas de ponta de verdade, em sua maioria, elas nunca vão estar entre 

as 50 melhores universidades do mundo, nem sequer entre as 100. E não vão melhorar, 

vão piorar; porque o resto do mundo avança muito mais rápido do que a gente.  

Então, assim, para mim é muito claro que, enquanto a gente não tiver uma reforma 

de governança nessas universidades, para que seja uma governança estritamente técnica, 

e não política, a gente nunca vai mudar essa situação. A gente vai continuar queimando o 

dinheiro do pagador de impostos, aos bilhões de reais todos os anos, com pouquíssimos 

resultados. Obrigado, presidente.  

 

O SR. SANDRO ROBERTO VALENTINI - Eu poderia comentar? Eu preciso 

comentar. Eu preciso falar, e fazer; eu tenho que fazer o contraponto, não é? E limpar 

algumas questões, a análise do deputado é uma análise bastante ampla, conheço. Eu só 

queria pontuar algumas coisas, que é questão da comparação de coisas incomparáveis; 

então tem um nível, em dois momentos, nós tivemos duas comparações de coisas 

incomparáveis, que é comparar; eu só estou colocando só para pontuar onde eu discordei 

no seu discurso, e tenho concordância, e vou falar das concordâncias.  

A primeira é isso: comparar coisas incomparáveis. A formação do Ensino 

Fundamental e Médio, que também têm os seus problemas, não dá para ser comparada 

linearmente com a formação no ensino superior; principalmente nas três estaduais 

paulistas. E o outro, é a comparação de universidades novas, né? Vamos pegar a USP, 

que tem 85 anos, ela não tem nem 100 anos, com universidades que vão até a Idade Média. 

Então, só essas duas ressalvas. Concordância, eu vejo, na questão da influência política 

na governança, não tenho dúvida que o deputado tem razão.  

Há concordância, também, na influência política externa, que eu já tinha colocado; 

e eu vejo também que há uma concordância em algo que eu acredito, e que nós estamos 

implantando a duras penas, que é tentar oxigenar o processo da receita. Ou seja, a receita 

que eu vejo; nós temos a receita majoritária, que é a fonte um, a fonte do Tesouro do 

Estado; a receita própria, que houve aí uma, principalmente nesse processo gigantesco, 

essa receita diminuiu muito, contanto que agora a gente nem consegue fazer aplicações, 

a ponto de gerar recursos nesse processo de aplicações; na mesma velocidade que 

tínhamos.  
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Que é, justamente, tem os convênios. Temos a Fapesp, que é a grande 

financiadora, o amálgama de toda a pesquisa de nosso Estado; mas tem um movimento, 

que eu vejo, que nós temos atuado que é diversificar essa receita, mas não na perspectiva 

de eliminar as demais, porque, como o próprio deputado colocou, grande parte de tudo 

isso aqui é rubrica de pessoal e reflexos, que cresce, como o deputado bem colocou, que 

cresce, tem um crescimento vegetativo normal.  

Haja vista a questão de quinquênio, sexta parte, que é da Constituição do Estado, 

e a questão de reajuste de deputado; então temos feito, as universidades já fazem muito 

bem a questão da prestação de serviços, e continuaremos fazendo para gerar essa receita. 

As universidades já faziam, e hoje podem fazer com o Marco legal. Eu nunca esqueço, 

eu ganhei, essa é a única Constituição do Estado que eu tenho.  

A Constituição federal que eu tenho é essa cópia, eu ganhei do deputado Sibá 

Machado, do Acre; e ele até marcou com destaca texto o movimento que ele fez para 

conseguir a emenda 85 de 2015; que adiciona o artigo 219-A nessa Constituição nossa, 

que fala justamente que é, a partir de então, nós podemos cooperar, inclusive todas as 

esferas: federal, estadual e municipal; com o setor privado. Estabelecer cooperações, com 

compartilhamento de recursos humanos, e compartilhamento de infraestrutura.  

E temos avançado, e as três universidades fazem isso nessa; inclusive a Unesp não 

tinha, mas agora ela tem um doutorado que é feito em parceria diretamente com a 

indústria; então os problemas que a indústria, elas estão enfrentando, isso é resolvido 

dentro da universidade. E a terceira, que não é hábito no País, que é a filantropia; a 

filantropia, que é muito comum em outras universidades, você conhece muito bem as 

universidades americanas. A filantropia, o Brasil precisa dar um salto, e ele já deu, quer 

seja pelas doações, que nós já criamos o nosso parceiro Unesp. 

Mas o nosso alvo principal, que está regulamentado desde o começo do ano, que 

é a questão dos endowment, dos fundos patrimoniais. Tivemos autorização do Conselho 

Universitário, vencendo a discussão política da Unesp criar o dela; e estamos agora 

vencendo, porque só de escritório de advocacia, vão aí mais 150 mil para a gente 

estruturar o fundo patrimonial. Então isso é algo que tem no País, claro que a legislação, 

precisou do incêndio no Museu Nacional para que leis, tanto de, projetos de lei da Bruna 

Furlan, que estava na Câmara dos Deputados, acabar por vir por decreto sendo implantado 

a regulamentação do Fundo Patrimonial; e que nós precisamos ir adiante, ou seja.  

Agora, foi vetado a isenção fiscal; então já é difícil o convencimento da doação, 

mas com o veto na isenção fiscal, isso será muito mais complicado. O outro veto, que era 
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em cima das fundações de apoio, já foi revertido; então eu penso talvez, Daniel, que a 

gente, bem mais velho que você, e conheço este País, as universidades públicas e o Estado 

de São Paulo, eu vejo que temos que acreditar um pouco mais. Por que o sufoco, ele é um 

sufoco estrutural; e nesse estrutural que nós precisamos buscar uma solução, com 

planejamento, como nós já conversamos.  

E eu vejo aí até a professora, a professora, não, a secretária Patrícia muito imbuída 

de a gente fazer aquela reflexão no Estado de São Paulo inteiro. Então, eram só esses 

pontos que eu gostaria de ressaltar.  

 

O SR. DANIEL JOSÉ - NOVO - E eu concordo que existem problemas 

estruturais, problemas do Estado brasileiro, de, enfim, relacionado muito a uma 

necessidade de reforma administrativa que a gente tem, e que tem que acontecer lá em 

Brasília em algum momento, em breve. Mas eu li um documento da proposta de 

sustentabilidade da Unesp. Eu gostei muito do documento.  

 

O SR. SANDRO ROBERTO VALENTINI - Sim.  

 

O SR. DANIEL JOSÉ - NOVO - Só que, ao mesmo tempo, eu vejo quanto disso 

vai conseguir, de fato, ser implementado.  

 

O SR. SANDRO ROBERTO VALENTINI - Eu concordo plenamente, eu sei 

que eu estou de passagem, não gosto e nunca fiz autopromoção, nunca falei de meu 

currículo, eu sempre falo da minha disposição na mudança. A Unesp, se ela não implantar, 

ela tem 34 unidades e 37 centros administrativos; nas unidades, um na AG de Bauru, na 

AG de Botucatu e um na Reitoria. Se nós não avançarmos na implantação dos centros de 

serviços compartilhados, e criar esses centros, a nossa proposta é de 12, e isso está 

avançando.  

Botucatu já está implantando, de cinco vai virar um. Araçatuba também já tem 

uma posição bem clara; Presidente Prudente, com Rosana, já está bem avançado. Ou seja, 

concordo plenamente; agora isso tem, vencer, isso foi um aprendizado que eu tive, eu não 

sabia; mudar a cultura de uma instituição é bastante complexo. Eu sempre uso o exemplo 

da Kodak. Você sabe muito bem que a Kodak, ela teve a patente do primeiro digital, da 

primeira máquina de fotografia digital. A cultura da instituição, que tinha uma influência 

muito familiar, ela disse: “Não, não vamos investir nisso”; onde está a Kodak hoje?  
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O SR. DANIEL JOSÉ - NOVO - Quebrou.  

 

O SR. SANDRO ROBERTO VALENTINI - Totalmente.  

 

O SR. DANIEL JOSÉ - NOVO - E é aí que a gente pode chegar, se a gente não 

conseguir transformar de maneira rápida a cultura das universidades estaduais.  

 

O SR. SANDRO ROBERTO VALENTINI - Sim, eu vejo nos três reitores, hoje. 

Estou até incluindo os meus colegas que eu convivo mensalmente; vejo uma disposição 

na Secretaria de Desenvolvimento Econômico; vejo uma disposição aqui dos deputados 

da Casa. Aquilo que eu comentei, que foi feito lá atrás em 1932, que é reunir pessoas 

pensantes, políticos, intelectuais logo depois da derrota do Estado de São Paulo na 

Revolução Constitucionalista.  Houve esse documento, porque não sentarmos juntos e 

pensar; porque o que foi feito, e isso desemboca na USP, desemboca nas outras duas, 

desemboca na Fapesp.  

Mas eu acho que o momento, talvez, é construir um outro documento dessa 

natureza. E eu gostaria muito, como já te disse, gostaria da sua participação na construção 

desse novo documento; não para desconstruir, mas mais para corrigir rota. E trazer todas 

essas contribuições novas, que tem de ser mudado.  

 

O SR. DANIEL JOSÉ - NOVO - Neste ponto eu discordo, porque a gente não 

precisa de um novo documento, a gente não precisa juntar pessoas intelectuais; porque o 

diagnóstico é muito claro.  

 

O SR. SANDRO ROBERTO VALENTINI - Sim.  

 

O SR. DANIEL JOSÉ - NOVO - Está aqui: a gente precisa de uma reestruturação 

financeira, uma reforma administrativa, uma reforma acadêmica.  

 

O SR. SANDRO ROBERTO VALENTINI - De ajuste fiscal, porque nós temos.  

 

O SR. DANIEL JOSÉ - NOVO - Exatamente, e que dá para fazer.  
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O SR. SANDRO ROBERTO VALENTINI - Pró-reitor está aqui, mas eu espero, 

está na pauta dele ainda de pautar o nosso ajuste fiscal.  

 

O SR. DANIEL JOSÉ - NOVO - O que a gente precisa é passar esses pontos, e 

aprovar nos conselhos universitários, e até agora isso não está acontecendo.  

 

O SR. SANDRO ROBERTO VALENTINI - Alguma coisa já aconteceu.  

 

O SR. DANIEL JOSÉ - NOVO - Mas muito pouco, não o suficiente para a gente 

deixar de ser uma Kodak.  

 

O SR. SANDRO ROBERTO VALENTINI - Com certeza.  

 

O SR. PRESIDENTE - WELLINGTON MOURA - REPUBLICANOS - 

Próximo inscrito, deputado Barros Munhoz.  

 

O SR. BARROS MUNHOZ - PSB - Podia ser uma Olivetti também, não é?  

 

O SR. SANDRO ROBERTO VALENTINI - E olha que eu fiz curso de 

datilografia, hein?  

 

O SR. BARROS MUNHOZ - PSB - Então, eu também.  

 

O SR. SANDRO ROBERTO VALENTINI - A, S, D, F, G, Ç, L, K, J, H. 

 

O SR. BARROS MUNHOZ - PSB - Pessoal, eu queria fazer aqui um comentário, 

seguinte: eu fico extremamente incomodado, porque dá a impressão que eu sou contra a 

CPI, isso e aquilo. Sou, e já expliquei; agora, o que eu não aceito é uma postura 

exatamente com essa, desse jovem e brilhante deputado. Eu respeito muito pelo seu 

entusiasmo, pela sua vontade, pela sua combatividade, mas é impressionante, ele é muito 

jovem para fazer esses diagnósticos que ele faz.  

Ele faz, ele viu um doente, mas ele faz um diagnóstico completamente errado, e 

isso gera um remédio impossível; ele ignora que não é influência política, aliás, político 

graças a deus está tendo cada vez menos influência; é a legislação brasileira, é a 
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Constituição. São as leis, ele não sabe, coitado. O que passa um prefeito para demitir um 

ladrão, um bandido, um cara que viola todos os artigos legais, e todas as leis do País; três 

dias depois a juíza manda admitir.  

Ele não tem nem noção do que é a administração pública no Brasil; e nem poderia 

ter, com essa idade que ele tem; tomara que ele tenha a humildade para aprender, que eu 

não sei se está tendo. Faz afirmativas aqui aberratórias, imagine se a influência política; 

influência política, o nosso presidente da República não consegue aprovar um negócio no 

Congresso. A gente fica vendo coisas aí cinco anos, oito anos, dez anos, 15 anos; a 

reforma da Previdência; o problema das universidades, maior do que todos, não é a gestão, 

é a Previdência. “E aí? Muda, faz mais gestão”, é infantilidade dizer isso.  

Então, eu quero pedir desculpas a vocês, desculpas; vocês estão sendo agredidos. 

Então, primeiro acusa, primeiro fala, primeiro pede de um jeito agressivo, ofensivo; e 

vocês só merecem respeito e admiração nossa. Todos que passaram por aqui, não é só o 

senhor não, reitor; e aliás, eu quero lhe dar os parabéns, eu fiquei aqui, cancelei todos os 

compromissos que eu tinha, e fiquei aqui até agora. Porque eu tive uma aula, sabe que 

aula que eu tive aqui? De civismo, de amor ao serviço público, gente de cabelo branco 

que se dedicou, e é isso que é a maioria, graças a Deus.  

E ouço aqui abobrinha: gastar a mesma coisa com três milhões de crianças, do que 

gasta com 180 mil universitários. Será possível que um pai de família, que tem três filhos 

maiores; ele casou duas vezes, então já tem três filhos grandinhos; e depois ele casou na 

segunda, e aí ele tem três filhos pequenininhos. Será que a despesa é igual com os três 

maiores, do que com os três pequenos? Será que gasta a mesma quantidade de alimento?  

Quer dizer, é um negócio cômico até, que é óbvio, ululantemente óbvio, que a 

despesa universitária é muito maior do que a despesa do Ensino Fundamental, do Ensino 

Médio etc. Mas eu queria dizer o seguinte, então vamos lá: são as universidades estaduais 

de São Paulo. Está aqui, um ranking bacana; o nosso complexo de vira-lata, realmente é 

grande; tem uns caras que ficaram bilionários aí, à custa da podridão deste País, do 

tratamento com quem trabalha, diferenciando quem trabalha de quem se locupleta com 

essas taxas de juros absurdas.  

E depois inventa partido político, e vira dono da verdade etc. A grande verdade é 

a seguinte, a grande; o que é? Lhe serviu a carapuça? Não falei de ninguém, eu falei de 

quem?  
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O SR. DANIEL JOSÉ - NOVO - Você sabe. Eu não estou falando também do 

que você está falando.  

 

O SR. BARROS MUNHOZ - PSB - Não, eu vou falar. O senhor precisa se 

informar melhor, o senhor recebe umas pautas feitas, e o senhor não tem vivência para 

saber distinguir o que é correto, e o que não é. O senhor falou aqui que as universidades, 

de São Paulo, não é? Então eu peguei aqui o ranking das Universidades, está aqui: USP, 

primeiro lugar; Unicamp, segundo lugar; e aí vem uma federal, realmente, em terceiro 

lugar, que é a Federal do Rio de Janeiro; e depois vem a Unesp, em sexto lugar.  

Aí eu vou pegar as outras universidades privadas, as que não tem influência 

política; é do Marcos Lisboa que dirige, o dono do Insper, o dono do Mackenzie, que é 

uma sociedade legal, que eu respeito muito. Mas não é picareta de Educação, não, que 

ficou trilhardário com as universidades; agora, tem uma empresa aí que já comprou, é 

dona do mundo universitário privado. Kroton, não é? Agora mudou o nome, acho que é 

Cogna.  

Então diz aqui o seguinte: universidades privadas; primeira: Pontifícia 

Universidade Católica do Rio Grande do Sul, quantos pontos ela fez? 84,31; em que lugar 

ela estaria na classificação geral, se fosse misturado pública com privada? Em 18º lugar. 

Com 86 pontos, sabe quem está na frente de todas as universidades privadas? A 

Universidade Federal Fluminense, é a 17ª. A primeira privada viria depois dessa; sabe em 

que lugar estaria o Mackenzie? Universidade Presbiteriana Mackenzie? 73,6, estaria atrás 

da Universidade Federal de Mato Grosso.  

Essa é a realidade, será que há influência política no Mackenzie? Será que há 

influência política em todas essas universidades privadas? Será que há influência política 

em todas as federais? Por que as de São Paulo estão na frente de todas, todas, sem exceção. 

E eu falo alto, eu me exalto mesmo, porque precisa; porque paulista tem que ter vibração, 

porque São Paulo é o orgulho do Brasil, e as nossas três universidades são o orgulho 

nosso.  

Eu tenho que defender com ímpeto mesmo, peço até desculpas por isso, mas é o 

meu jeito de ser; e universalmente, “a USP não sei o quê da meleca”, porque o modelo 

deles é Estados Unidos. Vocês deveriam se mudar, vai lá, vai bem perto do Canadá, que 

aí fica com 45 graus abaixo de zero, quem sabe congelando melhor um pouco a cabeça. 

Vai para lá, entendeu? Então é o seguinte, minha gente: sabe quantas universidades tem 

no mundo, presidente: 25 mil.  
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Sabe, nesse cenário, em que lugar está a USP? Centésimo primeiro; em que lugar 

está a Unesp, em que lugar está a Unicamp? Do centésimo alguma coisa. Então tem, são 

1.000 que são catalogadas, credenciadas; dessas 1.000, 90% estão atrás da USP, 750 estão 

atrás dá Unicamp e da Unesp. Então é pouco isso? É pouco? Universidades novas, como 

o senhor bem disse, brilhantemente, isso foi a Revolução de 1932 que provocou, o 

nascimento da Dr. Arnaldo, da Pinheiros, da Faculdade de São Paulo, da Universidade de 

São Paulo em seguida. Então, minha gente, eu vou pedir desculpas, e quero dizer o 

seguinte: isso daqui não deveria ser uma CPI; desculpa presidente.  

Tudo o que foi falado, sabe quantos funcionários tem o Tribunal de Contas do 

Estado de São Paulo? Lá tem engenheiros, tem médicos, tem tudo, tem advogados; tem o 

corpo técnico mais qualificado do mundo para tratar de administração pública, e contas 

públicas. Sabe quantos tem? 1.950, para fazer tudo isso que foi feito aqui hoje. Isso aqui 

é função do Tribunal de Contas, não é função de CPI, de forma alguma. “Não, porque a 

autonomia financeira não sei o que”; a autonomia financeira está na Constituição Federal, 

nem que a gente queira mudar aqui vai poder mudar; então nós temos que discutir de 

verdade.  

A coisa que eu mais gostei do que o senhor falou, viu, querido professor Sandro, 

foi fazer uma discussão de alto nível; não de politicalha pequena e barata, uma discussão 

de alto nível: o que fazer para melhorar as Universidade de São Paulo? Porque, sabe o 

que acontece? A grande diferença é a seguinte: que rico, nos Estados Unidos, não perde 

a responsabilidade social; pelo menos a maioria dos casos. Aqui no Brasil, o que tem de 

podre é a nossa classe rica, podre.  

Como prefeito de Itapira, eu fazia muita desapropriação amigável; a Avenida mais 

importante de Itapira, é uma avenida marginal que eu abri, tinha que fazer um emissário 

de esgoto: levar desde lá, na estação de tratamento; que Itapira trata o esgoto há 50 anos, 

trata 100% do esgoto há 50 anos. Por quê? Por que houve decisão, no sentido de se fazer 

isso; então, eu queria dizer que lá é o seguinte: todos os proprietários, por onde ia passar 

o emissário, concordaram doar não três metros, que era necessário para isso, mas 30 

metros, para se abrir logo uma avenida marginal; eles iriam ganhar com isso.  

Só dois, quais? Os dois mais ricos; e é assim, quem administra sabe disso, aqui 

não tem. Eu conheço alguns, graças a Deus, eu não estou generalizando, não são todos, 

mas é a maioria sem dúvida alguma. Quem administra, quem cuida de povo, sabe disso; 

quem mexe com qualquer setor que mexa com gente no Brasil sabe disso. Os caras ficam 
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trilhardários, certo? E são muquiranas, não ajudam em nada, só atrapalham, só querem 

mais.  

Pessoal, falei demais, mas eu queria dizer o seguinte: que qualquer tipo de 

pergunta que fizer aqui as respostas são as mesmas; o senhor disse uma coisa muito 

importante: é preciso pensar. Não adianta nada, realmente, vamos fazer CPI aqui sem 

parar. Aliás, das que eu participei aqui, e das que foram feitas nesta Assembleia, não tem 

dez que deram resultado; então eu concordo que nós precisamos fazer, que é pensar as 

nossas universidades. É “como melhorar?”, deputado Daniel, o senhor tem grande valor 

no seu desejo de mudar, mas o seu diagnóstico está redondamente enganado, 

redondamente enganado.  

E vamos fazer o seguinte pessoal, desculpe, isso aqui foi uma coisa lamentável 

que atingiu vocês, eu sei quanto; por que eu sei o quanto dói uma injustiça, não tem dor 

pior do que a da injustiça, talvez só a da ingratidão. Mas vocês saibam que o povo de São 

Paulo é grato a vocês, principalmente os que estudaram nas universidades de vocês. E 

hoje eu saio daqui feliz, nobre reitor; sabe por quê? Porque eu me liguei à USP, que eu 

frequentei; e à Unicamp, que é mais próxima da região e da minha cidade.  

Tive muito contato sempre com a nossa Unesp, mas hoje eu vi o que é a Unesp. 

Esta CPI tem esse valor. Presidente, tem muita coisa que é bom produto da CPI, e tem 

coisas que são supérfluas; e diagnósticos como esses, nós não precisamos de ninguém, 

veio nos enfiar na cara. Nós temos orgulho das nossas universidades, e com licença que 

eu me atrasei totalmente.  

 

O SR. DANIEL JOSÉ - NOVO - Pela ordem, presidente. Eu gostaria só de te 

falar, por conta que eu fui mencionado na fala aqui.  

 

O SR. BARROS MUNHOZ - PSB - Pois não, eu te espero.  

 

O SR. PRESIDENTE - WELLINGTON MOURA - REPUBLICANOS - Tem 

a palavra, deputado.  

 

O SR. DANIEL JOSÉ - NOVO - Não, eu acho que a comparação que eu fiz, 

obviamente o modelo de trabalho, as complexidades são completamente diferentes, eu 

concordo, inclusive, com o reitor Sandro, quando eu comparo a educação básica ao ensino 

superior. Dito isso, o que as pessoas muitas vezes esquecem, é que todos esses recursos 
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vêm de um só orçamento, e um só orçamento de um País que é pobre. A gente esquece 

disso, mas o Brasil é um país pobre; que o dinheiro que a gente paga de impostos é um 

dinheiro do trabalhador, que sai cedo de manhã, que pega ônibus, que nenhum deputado 

aqui pega; que vai lá e que produz, e paga imposto.  

E esse recurso é usado de forma pouco eficiente, e a gente tem que buscar, sim, a 

melhora; o diagnóstico que eu venho trazer aqui é baseado em dados. Eu fui atrás, corri, 

conversei com todos os reitores; e eles concordam com o diagnóstico, inclusive, que o 

senhor disse que é errado. E o senhor argumenta, como uma falácia ad hominem, 

recorrendo à minha pouca idade; mas inexperiência não pode ser misturada nesse assunto.  

Eu posso ter pouca idade, mas eu corro atrás, estudo, eu leio muito, eu visito as 

universidades, eu converso com as pessoas e eu busco fazer o melhor diagnóstico 

possível; que é um diagnóstico correto, que é baseado em dados. E o senhor diz também, 

infere que o problema do Brasil; eu entendo o ponto que o senhor mencionou, sobre a 

Constituição Federal; inclusive, eu acabei de mencionar na fala anterior sobre a 

necessidade de reforma administrativa, e o reitor também concorda.  

E enfim, são pontos que são muito básicos do que a gente precisa mudar no Brasil, 

o artigo 37 da Constituição Federal. Isso é muito claro. Não precisa falar eu não sei, eu 

sei; e o que eu não sei, eu vou buscar aprender. Agora, se de um mesmo lado a gente pode 

recorrer à inexperiência, no outro, a gente também pode recorrer à defasagem, à falta de 

perspectiva. Colocar aqui o Ranking da “Folha”, que tem como principal critério o 

número de publicações, e mencionar isso como critério para essa instituição ser a melhor, 

ou não, é uma falta de criatividade, é uma falta de referência.  

 

O SR. BARROS MUNHOZ - PSB - Aqui não é uma “Folha de S.Paulo”, são 

medições internacionais.  

 

O SR. DANIEL JOSÉ - NOVO - Ah, então a USP é a melhor do mundo?  

 

O SR. BARROS MUNHOZ - PSB - Não, é a 101ª.  

 

O SR. DANIEL JOSÉ - NOVO - Centésima primeira do mundo, de qual 

ranking?  

 

O SR. BARROS MUNHOZ - PSB - Tem três aqui.  
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O SR. DANIEL JOSÉ - NOVO - Times Higher Education? KUS?  

 

O SR. BARROS MUNHOZ - PSB - Só valem os seus?  

 

O SR. DANIEL JOSÉ - NOVO - Não, o que eu estou usando são os, de fato, 

respeitáveis.  

 

O SR. BARROS MUNHOZ - PSB - Rico é o que menos paga imposto neste 

País.  

 

O SR. DANIEL JOSÉ - NOVO - E o senhor vem falando de rico? Você vem 

falar, também, que eu não tenho experiência.  

 

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

 

O SR. DANIEL JOSÉ - NOVO - Só um ponto, presidente.  

 

O SR. PRESIDENTE - WELLINGTON MOURA - REPUBLICANOS - O 

deputado está com a palavra.  

 

O SR. DANIEL JOSÉ - NOVO - O senhor sabe o que é a pobreza? Já viveu a 

pobreza? O senhor já pegou latinha no lixeiro? Porque eu já peguei; o senhor já contou 

moeda para pegar o ônibus, e ir para a aula?  

 

O SR. BARROS MUNHOZ - PSB - Isso é demagogia.  

 

O SR. DANIEL JOSÉ - NOVO - E ter que pular o almoço.  

 

O SR. BARROS MUNHOZ - PSB - Isso é demagogia barata.  

 

O SR. DANIEL JOSÉ - NOVO - O senhor não pode, inferir, o senhor não pode 

argumentar e falar que eu sou inexperiente, o senhor não pode fazer isso.  
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O SR. BARROS MUNHOZ - PSB - Você é prepotente.  

 

O SR. DANIEL JOSÉ - NOVO - Não é.  

 

O SR. BARROS MUNHOZ - PSB - O senhor não sabe.  

 

O SR. DANIEL JOSÉ - NOVO - Se eu não sei alguma coisa, eu quero aprender.  

 

O SR. BARROS MUNHOZ - PSB - Você não sabe nada.  

 

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

 

O SR. PRESIDENTE - WELLINGTON MOURA - REPUBLICANOS - Pela 

ordem, eu peço.  

 

A SRA. VALERIA BOLSONARO - PSL - Questão de ordem, por favor.  

 

O SR. PRESIDENTE - WELLINGTON MOURA - REPUBLICANOS - Eu 

peço que os Srs. Deputados se acalmem.  

 

O SR. DANIEL JOSÉ - NOVO - Só para terminar, presidente. O que mais falta 

aqui é respeito pela pessoa que está trabalhando em conjunto, o que mais falta aqui.  

 

O SR. BARROS MUNHOZ - PSB - Respeito por quem trabalha há 40 anos por 

São Paulo.  

 

O SR. DANIEL JOSÉ - NOVO - O que mais falta aqui é conhecer o histórico 

de cada um; e eu tenho um respeito gigantesco pelo histórico do deputado Barros Munhoz. 

Infelizmente, a fala que ele manifestou hoje aqui diminuiu um pouco esse histórico, na 

minha perspectiva. Obrigado.  

 

O SR. PRESIDENTE - WELLINGTON MOURA - REPUBLICANOS - Eu 

peço aos deputados.  
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O SR. SANDRO ROBERTO VALENTINI - Posso só fazer um ou dois 

comentários? Gostaria de fazer dois comentários, para as duas falas. No caso, agora, do 

Daniel; uma coisa que me sensibilizou muito, é a fala da origem. E do respeito com o 

pagador de impostos, que é fundamental. Porque eu já disse aqui que eu sou filho de 

funileiro mecânico, e eu sei das minhas origens; quando eu estou em sala de aula, dentro 

de uma pública como essa, que é a Unesp, eu pego um aluno conversando ou atrapalhando 

a aula, o exemplo que eu dou é esse: “Olha para os cortadores de cana aqui da região de 

Araraquara, eles pagam impostos, e dificilmente colocarão um dos seus filhos na 

universidade pública do estado de São Paulo; por favor, se levante e vai embora da minha 

sala”.  

Então, isso é importante, isso é fundamental, justamente pelo valor do que o 

deputado coloca nessa direção. O Barros Munhoz colocou uma coisa fundamental, que 

eu gostaria de comentar quando ele fala; e eu acho que a experiência dele enquanto 

prefeito, que é a experiência enquanto reitor: você trabalha um tempão num processo de 

avaliação docente, que não está cumprindo o regime de dedicação integral; e você tem 

toda a batalha para cortar o tempo, ou tirar a universidade, e o juiz devolve. Então, são 

questões importantes que tocam que nós precisamos de mudança.  

Agora, o filme que retrata tudo isso aqui, e retrata muito essa questão da 

administração pública paquiderme. Está no filme “Viver”, do Akira Kurosawa; para mim, 

aquilo foi impactante; depois desse filme, eu percebi o quanto que nós, funcionários 

públicos, que mantemos e trabalhamos para o Estado, aquele filme é impressionante para 

mostrar a importância de estarmos atentos ao nosso papel, enquanto funcionário público 

do estado de São Paulo, que é um Estado, é o Estado mais rico da federação.  

E tem a possibilidade de retornar, para os nossos pagadores de impostos, ensino 

de qualidade, mudanças, transformações ocorridas pelas pesquisas, as transformações 

promovidas na nossa sociedade. Ou seja, a qualidade de vida, hoje, ela é muito melhor 

por, grande parte, das grandes descobertas que foram feitas nas três estaduais paulistas. E 

eu estou citando apenas a área da saúde, mas é claro que isso também se aplica em outras 

áreas; então esse conflito do novo com o jovem, do experiente.  

É um conflito, eu vejo, eu quero dizer que eu gostei, assim como eu já tinha 

gostado do primeiro debate, eu gostei desse debate; porque eu levo reflexões importantes. 

E quando você faz a reflexão, você muda, você aprende, você conhece; então obrigado, 

deputado, por ter propiciado esse, nem sei se era a intenção. Mas eu só acompanhei duas 

sessões da CPI presencialmente.  
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O SR. PRESIDENTE - WELLINGTON MOURA - REPUBLICANOS - 

Perfeito. Próxima inscrita, deputada Carla Morando; depois eu deixo as minhas 

considerações.  

 

A SRA. CARLA MORANDO - PSDB - Boa tarde, professor, agradecer mais 

uma vez a sua presença na nossa Comissão Parlamentar de Inquérito; e a minha pergunta, 

na verdade, eu gostaria de fazer para a Dra. Marilda, que seria sobre a Fundunesp. Deixa 

ele.  

 

O SR. SANDRO ROBERTO VALENTINI - Foi o Edson Capello, quem falou 

sobre a Fundunesp Foi o Edson.  

 

A SRA. CARLA MORANDO - PSDB - Ah, então por favor, desculpa.  

 

O SR. PRESIDENTE - WELLINGTON MOURA - REPUBLICANOS - Eu 

pediria ao Dr. Edson só para vir.  

 

A SRA. CARLA MORANDO - PSDB - Desculpa. O que, na verdade, eu 

gostaria, vou fazer uma pergunta só para entender como que funciona, de algumas coisas 

que a gente tem de base de dados. A gente fez uma solicitação há um tempo atrás, e nós, 

a reposta, na verdade, chegou ontem; e eu tenho a ciência do questionamento, feito na 

matéria do “Estadão”, que foi a questão que a gente fez o pedido; e que teria sido pago lá 

em 2013, e que as pesquisas não foram realizadas.  

Ainda, então o requerimento questionava se todas as pesquisas que foram 

publicadas, e qual seria o teor das pesquisas; e da análise do material que o senhor nos 

encaminhou, nós verificamos algumas pesquisas em 2014 que possuíam o mesmo tema. 

E foi uma das coisas que me chamou bastante a atenção, porque ele é um tema que não é 

um tema de pesquisa, assim, ao meu ver. Seriam metas e ações da Pró-reitoria de 

graduação da Unesp, para o período de 2013; e isso é uma pesquisa?  

Isso não seria uma atribuição, no caso, já da própria, ou Reitoria ou Pró-reitoria, 

e não ser pago um valor à parte para uma pesquisa? Isso é uma das coisas que eu gostaria 

de dizer; e também, assim, uma das outras coisas que me chamou bastante a atenção, 

quanto ao nome dessa pesquisa, ao título dela, é que são assinadas por Eduardo Kokubun, 
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Sony Dimas, Silvana Aparecida Borsetti, Gregorio Vidotti e Lourdes Aparecida Martins 

dos Santos Pinto.  

O que, na verdade, esse professor vai; eu peguei um exemplo aqui, o primeiro 

nome que é Eduardo Kokubun; eu puxei pelo currículo dele, no link que vocês 

encaminharam, e ele não tem absolutamente nada a ver com isso. E aqui no próprio 

currículo, deixa abrir aqui, ele é da área de educação física; as linhas de pesquisa que ele 

atua são aspectos biodinâmicos do rendimento e do treinamento esportivo; e atividades 

físicas relacionadas à saúde.  

Então, isso eu gostaria de saber sobre essa questão de metas e ações, esse título de 

pesquisa, então essa é uma; e uma outra coisa, como eu acabei puxando pelo currículo, 

para saber a linha de pesquisa do profissional; me chamou bastante a atenção também, 

não é da minha pauta, mas eu acho que é do interesse desta Comissão, que seria a questão 

do cargo que ele exerce; no cargo que ele está contratado, ele tem, de 1986 até agora, o 

vínculo dele é servidor público ou celetista, e enquadramento funcional, professor-

adjunto com a carga horária de 40 horas, em regime de dedicação exclusiva.  

E também tem, em 2011 até atual, um vínculo de servidor público, enquadramento 

funcional de professor titular, com a carga horária de 40 horas, em regime de dedicação 

exclusiva. Se esse seria um duplo cadastro dele, ou se ele recebe somente um salário, ou 

se ele tem dois registros, como que significa isso? Se ele está num regime de 40 horas de 

dedicação exclusiva, como que isso pode ocorrer? É um dos exemplos; na verdade 

existem algumas outras coisas, mas é só para eu entender como que eu busco essa linha 

de pensamento.  

 

O SR. EDSON ANTONIO CAPELLO SOUSA - Posso responder, Sandro?  

 

O SR. SANDRO ROBERTO VALENTINI - Pode, se você quiser responder eu 

complemento.  

 

O SR. EDSON ANTONIO CAPELLO SOUSA - Bom, esses projetos foram de 

2014. Em princípio, normalmente esses projetos, só para distinguir a questão, 

possivelmente, de; os projetos podem ser aplicados como uma pesquisa da própria área 

em que o docente atua; por exemplo, na área desse docente, ou particularmente na área 

de pesquisa normal que ele faz dentro da universidade. Em biologia, ou na área de 
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engenharia, por exemplo; mas os projetos, possivelmente, por que eles distinguem um 

pouco do outro currículo geral dele?  

Como esse docente estava na gestão, muito provavelmente esse projeto foi 

colocado no sentido de avançar em algumas pesquisas, e discussão, que estivesse 

associado à gestão, à própria atratividade dele. Existe na administração uma questão mais 

operacional, que um pró-reitor desenvolve, mas ele pode desenvolver alguns projetos para 

buscar algumas soluções, buscar algumas pesquisas além do que ele já faz na gestão. 

Então, seria um projeto mais voltado à questão da própria atividade de gestão dele; então 

acho que por isso que, talvez, se distingue um pouco do que está no currículo.  

 

A SRA. CARLA MORANDO - PSDB - Mas esse metas e ações da pró-reitoria 

e pós-graduação, para o período de 2013 a 2016, seria uma pesquisa?  

 

O SR. EDSON ANTONIO CAPELLO SOUSA - Eu não poderia dizer.  

 

A SRA. CARLA MORANDO - PSDB - Por que isso daí não seria, na verdade, 

um atributo, não da questão da Fundunesp, e sim do cargo do pró-reitor, ou da pós-

graduação também; e isso estaria já sob atribuição dele, no cargo dele, e não ser pago para 

fazer uma pesquisa?  

 

O SR. EDSON ANTONIO CAPELLO SOUSA - No meu entendimento.  

 

O SR. SANDRO ROBERTO VALENTINI - Deputada, eu acho que o Edson 

está indo até além da capacidade, da resposta que foi colocada. Eu entendi a resposta, e o 

que precisa ser dito. E eu enfatizei aqui é que, a partir de 2017, nós trabalhamos com a 

inexistência desse tipo de projetos. Eu acho que é um projeto, não conseguimos 

responder; porque nós não, por isso que nós decidimos trazer para a Comissão hoje, 

presencialmente, os relatórios. Agora, nem o Edson, nem eu, nem ninguém da atual gestão 

consegue responder com a precisão; nós podemos especular.  

Porque, o que o professor Edson está colocando é: quem sabe não foi um trabalho 

de uma pesquisa para um avanço administrativo? Não é? A deputada está contra-

argumentando que se isso não faz parte das atribuições do cargo. Acho que, para além 

disso, nós não temos condições de responder; mas a segunda parte, você vai responder a 

segunda parte da deputada?  
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A SRA. CARLA MORANDO - PSDB - Então, só para complementar, assim.  

 

O SR. EDSON ANTONIO CAPELLO SOUSA - É das atividades, não é? Do 

RDIDP.  

 

A SRA. CARLA MORANDO - PSDB - Na verdade assim: esse título de 

pesquisa, veio na verdade, uma listagem; mas eu acho que eu gostaria de ver exatamente 

esse; porque, na verdade, ele é relacionado durante algumas vezes à mesma coisa, e várias 

pessoas, e do mesmo título. Para entender se isso foi realmente uma pesquisa, e qual que 

foi o resultado disso; se isso não seria, no caso, uma atribuição do próprio cargo, e não 

teria que ser pago. Entendo que não é da gestão de vocês, mas como essa CPI trata de 

disso, e.  

 

O SR. SANDRO ROBERTO VALENTINI - Sim, mai aí talvez a resposta, quem 

possa dar a resposta são as pessoas; ou seja, existe uma possibilidade de chamar e 

conversar com as pessoas.  

 

A SRA. CARLA MORANDO - PSDB - Sim, mas vocês não teriam, ou foram, 

não trouxeram esse material?  

 

O SR. EDSON ANTONIO CAPELLO SOUSA - Olhar os relatórios, sim.  

 

O SR. SANDRO ROBERTO VALENTINI - Pode até olhar, mas nós não temos 

condições de responder pelos autores; ou seja, a pesquisa, eu falo até porque a professora 

Marilza foi questionada na oitiva. Quando você, ela é de cunho do coordenador, da pessoa 

que desenvolve a pesquisa; ela é a pessoa mais apropriada para responder a sua pergunta. 

E eu acho que parece que foi feito esse questionamento. A pessoa mais indicada para 

responder os questionamentos é o professor, ou os professores, que você está colocando.  

 

A SRA. CARLA MORANDO - PSDB - Então, mas.  

 

O SR. SANDRO ROBERTO VALENTINI - Agora, a segunda parte da pesquisa 

é muito importante.  
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A SRA. CARLA MORANDO - PSDB - Mais uma pergunta sobre a questão da 

pesquisa.  

 

O SR. PRESIDENTE - WELLINGTON MOURA - REPUBLICANOS - Só, 

antes de V. Exa. fazer a pergunta, é possível desligar o ar-condicionado? Ou aumentá-lo? 

Porque o frio está intenso; vingaram a gente, estava calor e jogaram no mínimo também. 

Por favor, obrigado, deputada.  

 

A SRA. CARLA MORANDO - PSDB - Enquanto o projeto que é apresentado, 

e o título da pesquisa, e a linha da pesquisa, ela; quando vai ser aceito pela Fundunesp no 

caso, ele não é comparado ao currículo do professor, se há realmente uma linha de 

desenvolvimento no que é a especialidade dele, e comparações desse tipo, de pesquisas. 

Se realmente ela seria uma pesquisa, ou se ela seria atribuição de cargo, e enfim. Isso eu 

sei que, naquela época não era vocês, mas no caso agora.  

 

O SR. EDSON ANTONIO CAPELLO SOUSA - Normalmente os projetos.  

 

O SR. SANDRO ROBERTO VALENTINI - Agora não existe mais.  

 

A SRA. CARLA MORANDO - PSDB - Não existe mais, mas como era antes? 

Se souber.  

 

O SR. EDSON ANTONIO CAPELLO SOUSA - A Fundunesp tem os 

responsáveis pelos projetos para avaliação, acompanhamentos; no mínimo o que eu 

poderia dizer é que, na admissão dos projetos, deve-se observar se, digamos, o 

coordenador, o responsável, tem condição de desenvolver aquele projeto. Ainda que não 

seja especificamente na área de pesquisa dele, mas ele tem condição; possivelmente pela 

experiência, pelo currículo de uma forma mais geral. É claro, se for uma pesquisa, 

puramente a pesquisa mesmo, vai se olhar as publicações etc.; se for algo dessa natureza, 

talvez a experiência. Mas existe um crivo, que deveria ser observado.  
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A SRA. CARLA MORANDO - PSDB - Eu digo assim, em nenhum momento, 

no currículo dele, nem aparece essa pesquisa, entendeu? Porque ele tem todas ali, que ele 

fez; então no Lattes dele estão todas as que ele fez; então assim, justamente essa não.  

 

O SR. SANDRO ROBERTO VALENTINI - Só se for uma pesquisa, vamos 

pensar assim, eu estou tentando refletir contigo: se for uma pesquisa, que eu não sei se 

foi o caso, mas vamos imaginar que é uma pessoa que montou um projeto de avaliação 

institucional, ou avaliação do trabalho, ou avaliação do desempenho dentro da esfera 

administrativa, ou na gestão. Esse é um tipo de pesquisa que não, necessariamente, você 

precisa ter; eu não lembro, você comentou que é de que área?  

 

A SRA. CARLA MORANDO - PSDB - O professor? Esse daqui no caso, que é 

o primeiro. Ele é de educação física.  

 

O SR. SANDRO ROBERTO VALENTINI - Nesse caso, a resposta está sendo 

dita: se eu tenho no meu lastro a questão da educação física, ou a questão da atividade 

física, é diferente de você desenvolver um projeto mais relacionado com a questão da 

gestão. Não posso dizer se é o caso aqui.  

 

A SRA. CARLA MORANDO - PSDB - Sim.  

 

O SR. SANDRO ROBERTO VALENTINI - Mas seria um possível caso, onde 

você, que o RDIDP permite, que é a segunda parte da sua pergunta, desenvolver 

pesquisas, inclusive na área de gestão. Então, aí não teria razão, já que está na gestão, 

nesse período, você ter esse lastro do passado dentro da área da gestão; aí você teria que 

construir. Com passar do tempo, é claro, assim como foi construído na área específica lá; 

se continuasse na gestão, você continuaria desenvolvendo trabalhos relacionados com a 

gestão pública, e assim por diante. É o que eu penso que poderia ser.  

 

A SRA. CARLA MORANDO - PSDB - É que realmente chamou a atenção. 

Agora, sobre a segunda parte, pode?  

 

O SR. EDSON ANTONIO CAPELLO SOUSA - A questão do RDIDP, a gente 

é contratada em regime de dedicação exclusiva como, para desenvolver ensino, pesquisa 
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e extensão; e também nós fazemos a gestão. Quer dizer, os projetos de pesquisa estão 

dentro desse contexto, não existe outra matrícula, não existe outro registro. O que existe 

é que os docentes envolvem os seus projetos de pesquisa concomitantemente com as 

atividades, ou de gestão ou de ensino; e aí há uma adaptação em termos de número de 

horas. Você ajusta o número de horas no momento em que está mais próximo da gestão, 

então tem um número de horas maior, é e mais com relação ao ensino, então teria horas 

com relação ao ensino, ou então da pesquisa. Mas o projeto faz parte da nossa atividade 

de pesquisa.  

 

A SRA. CARLA MORANDO - PSDB - Na verdade, eu não estou questionando 

ele estar fazendo pesquisa sendo um servidor, não é o questionamento no caso dessa 

segunda pergunta; o meu questionamento seria de dois vínculos que estão aqui no 

currículo dele, que é um de 1986 até agora, e um outro de 2011 até agora.  

 

O SR. EDSON ANTONIO CAPELLO SOUSA - É que, nesse caso, o que 

acontece é que nós temos a carreira, o registro, que vai até o professor-adjunto, que é o 

livre-docente; e a gente faz o concurso de titular, então provavelmente isso tem um ajuste 

no, como se estivesse passando da carreira, mas é a própria carreira de docente que faz 

isso. Então, ele cumpre o seu adjunto, e depois, nesse momento, ele deve ter passado para 

professor titular.  

 

A SRA. CARLA MORANDO - PSDB - E nesse momento ele tem um aumento 

no salário?  

 

O SR. EDSON ANTONIO CAPELLO SOUSA - Aumento nos salários.  

 

A SRA. CARLA MORANDO - PSDB - Ou ele recebe uma outra atribuição, e 

ficam as duas?  

 

O SR. EDSON ANTONIO CAPELLO SOUSA - Não, ele tem um aumento; a 

gente tem a carreira de MS um, dois, três, quatro e cinco.  

 

A SRA. CARLA MORANDO - PSDB - E isso vem discriminado direitinho no 

holerite?  
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O SR. EDSON ANTONIO CAPELLO SOUSA - Sim, com certeza; ele 

provavelmente, nesse caso, ele deve ter passado de MS 5 para MS 3 como professor 

titular.  

 

A SRA. CARLA MORANDO - PSDB - É, aqui não diz.  

 

O SR. EDSON ANTONIO CAPELLO SOUSA - Por concurso público, então 

aí ele muda a carreira, daí ele vai ter um valor adicional, o salário normal, e mais o valor 

adicional, por conta de ter mudado o nível da carreira.  

 

A SRA. CARLA MORANDO - PSDB - O nível, o.k.  

 

O SR. EDSON ANTONIO CAPELLO SOUSA - É isso que, provavelmente, 

deve ter acontecido.  

 

O SR. SANDRO ROBERTO VALENTINI - Essa talvez, se não foi o primeiro 

vínculo, coloca aí as etapas da carreira; você viu, você está olhando o currículo da pessoa, 

é isso?  

 

A SRA. CARLA MORANDO - PSDB - Aqui é uma foto, o currículo está aqui.  

 

O SR. SANDRO ROBERTO VALENTINI - Então o que acontece normalmente 

é assim: quando você muda da carreira, você, aí no caso passou para professor titular, 

começando de um momento aí; se o anterior, o anterior deveria ter colocado um fim 

naquela etapa.  

 

A SRA. CARLA MORANDO - PSDB - É, exato.  

 

O SR. SANDRO ROBERTO VALENTINI - Você está dizendo aí que as duas 

etapas começaram no passado, e vem até o atual? Isso é preenchimento errado demais.  

 

A SRA. CARLA MORANDO - PSDB - É que, na verdade, como são coisas que 

acabam chamando a atenção, e aí a gente pergunta, certo?  
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O SR. EDSON ANTONIO CAPELLO SOUSA - Sim, pode ser que tenha 

ocorrido, é que você está olhando o Lattes, e ele não registrou que finalizou, como MS 5, 

pessoa adjunta, e passou como professor titular.  

 

A SRA. CARLA MORANDO - PSDB - Isso. Então, e aí do restante da carreira.  

 

O SR. SANDRO ROBERTO VALENTINI - As etapas desde o auxiliar de 

ensino, porque eu acredito que eu tenho registrado todas as seis etapas, e aí você tem que 

interromper. Agora, vamos ver no.  

 

A SRA. CARLA MORANDO - PSDB - Aqui na carreira dele, ele tem um.  

 

O SR. SANDRO ROBERTO VALENTINI - Está continuada até a data de hoje? 

Com a etapa da carreira anterior?  

 

A SRA. CARLA MORANDO - PSDB - Na verdade aí tem.  

 

O SR. SANDRO ROBERTO VALENTINI - Tem que checar mesmo, para ver 

se está preenchido correto.  

 

A SRA. CARLA MORANDO - PSDB - Vínculo de servidor público, no 

enquadramento de pró-reitor e pós-graduação.  

 

O SR. SANDRO ROBERTO VALENTINI - Pega o meu último vínculo aí, de 

professor titular.  

 

A SRA. CARLA MORANDO - PSDB - Que foi.  

 

O SR. SANDRO ROBERTO VALENTINI - Aí, acho que deve estar por aí, ó. 

Olha lá, o primeiro, vínculo. Esse é o meu.  

 

A SRA. CARLA MORANDO - PSDB - Ah, esse é o seu.  
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O SR. SANDRO ROBERTO VALENTINI - Eu fiz concurso titular, tudo dentro 

da mesma carreira, dentro da mesma matrícula.  

 

A SRA. CARLA MORANDO - PSDB - Aí você põe o fim.  

 

O SR. SANDRO ROBERTO VALENTINI - Aí eu tenho, eu deveria pôr o fim 

da etapa anterior, está com sim aí? Eu não estou enxergando. Isso, aí, o que que está 

acontecendo? A etapa anterior, que provavelmente seja do professor associado ou 

professor-adjunto, que antigamente; é, eu estou enxergando daqui.  

 

A SRA. CARLA MORANDO - PSDB - Agora é professor associado.  

 

O SR. EDSON ANTONIO CAPELLO SOUSA - Agora é professor associado, 

nós mudamos o termo; então houve, interrompeu, não é? Está no ano anterior ao concurso 

do professor titular. Dessa forma.  

 

A SRA. CARLA MORANDO - PSDB - Por isso que eu perguntei, porque nos 

outros isso não aparece.  

 

O SR. SANDRO ROBERTO VALENTINI - Aí esqueceu de voltar no, ali no 

interior, e por lá no quadradinho o fim daquela função.  

 

A SRA. CARLA MORANDO - PSDB - E, na verdade, sobre essas pesquisas, eu 

vou procurar então ver se a gente consegue material sobre ela, especificamente, como 

amostra. Bom, muito obrigada, era somente essa a minha pergunta.  

 

O SR. SANDRO ROBERTO VALENTINI - Mais uma questão?  

 

O SR. PRESIDENTE - WELLINGTON MOURA - REPUBLICANOS - Falta 

eu. Deputada?  

 

O SR. SANDRO ROBERTO VALENTINI - Já cansou, deputado?  
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O SR. PRESIDENTE - WELLINGTON MOURA - REPUBLICANOS - Eu 

vou entrar na primeira pergunta, Dr. Sandro. Obrigado, deputada Carla Morando. Até o 

reitor falou aqui, se V. Exa. quiser entrar em contato com o professor, acho que eles 

passam o contato.  

 

A SRA. CARLA MORANDO - PSDB - Eu gostaria.  

 

O SR. PRESIDENTE - WELLINGTON MOURA - REPUBLICANOS - E 

tentar, acho que resolve essa dúvida aí, que é sanável.  

 

A SRA. CARLA MORANDO - PSDB - Obrigada.  

 

O SR. PRESIDENTE - WELLINGTON MOURA - REPUBLICANOS - Por 

favor. Em 2010, a lei complementar 1.124 determinou que as despesas da folha de 

pagamento dos servidores do Hospital das Clínicas de Botucatu passariam a ser de 

responsabilidade da Secretaria da Saúde. Durante oito anos e sete meses, foram pagos 

salários para 644 servidores da Saúde indevidamente; a despesa mensal com a folha de 

pagamento desses servidores da Saúde gerava uma despesa na quantia de 6.000.333; e a 

totalidade dos 111 meses pagos indevidos, acrescidos o 13º salário, totalizou uma quantia 

de 702 milhões.  

Tendo o senhor firmado uma TAC – Termo de Ajuste de Conduta – para a 

devolução da quantia de 83 milhões. Na sua concepção, até onde vai o limite da 

autonomia financeira? Como o senhor explica para a sociedade que o dinheiro público, 

que deveria servir para o pagamento de salários de servidores, investimento de alunos, 

avanço à Educação, foi desperdiçado por um equívoco que durou oito anos e sete meses. 

Como o senhor explica ter aberto mão do percentual aproximado de 90%, de um montante 

de 702 milhões.  

 

O SR. SANDRO ROBERTO VALENTINI - Vamos pegar a lei; o que diz a lei, 

no fundo no fundo, o que que está acontecendo não foi a Unesp que quis pagar esses 

salários, de jeito nenhum. Ela é por força da lei, aprovada aqui na Alesp, a lei 1.124 de 

2010; que, no seu artigo 19, coloca: “Considera-se afastado junto à autarquia”, que foi no 

momento da autarquização, ou seja, naquele exato momento em que foi construída essa 

lei, o que aconteceu? Houve uma, que corresponde até com a negociação do Executivo, 
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para o terceiro ciclo de expansão, que foi onde foi criado o campus de São João da Boa 

Vista, e mais alguns cursos.  

Então, naquele exato momento, o hospital 5 tinha um custeio em torno de 42, 45 

milhões; e tinha essa folha de pagamento. Foi feita a autarquização, ou seja, o Hospital 

das Clínicas de Botucatu passa então para Secretaria do Estado da Saúde; e num período, 

está na lei, num período de três anos, desonerou o custeio. Mas, quando vamos na lei, no 

artigo 19: “Considera-se afastado junto à autarquia, que se refere o artigo 1º desta lei 

complementar, sem prejuízo do salário das mesmas vantagens, mantidos todos os direitos 

e obrigações decorrentes do contrato de trabalho, o servidor da Unesp que, na data da 

publicação desta lei complementar, estiver prestando serviços ao Hospital das Clínicas”.  

Então, observa que o artigo 19 tem, isso tem sido retomado o debate desse artigo, 

mas a decisão dessa lei, é que o ônus ficaria com a Unesp, e ele não seria migrado para a 

Secretaria de Estado da Saúde. Então isso é algo, e o deputado até colocou na primeira 

oitiva, é algo muito importante, que eu concordo plenamente. Ou seja, o servidor que foi, 

a folha que foi, que soma; aí no caso estão citados aí os ativos. Mas essa folha é uma folha 

de, em torno de, 163 milhões.  

 

O SR. PRESIDENTE - WELLINGTON MOURA - REPUBLICANOS - 

Perfeito.  

 

O SR. SANDRO ROBERTO VALENTINI - Considerando os ativos, os 

inativos após julho de 2010, e os inativos antes de julho de 2010. Então esse é um trabalho 

que tem avançado, e eu espero, sem dúvida, poder contar com esta Casa, justamente de 

fazer essa correção; porque corrigindo a lei, aí com certeza você tem a tranquilidade de 

que, realmente, essa folha de pagamento incida no orçamento da Secretaria do Estado da 

Saúde, e não dentro do orçamento da Universidade.  

 

O SR. PRESIDENTE - WELLINGTON MOURA - REPUBLICANOS - Só 

que aí o recurso sendo, o recurso; vocês fizeram um Termo de Ajuste de Conduta. 

Tecnicamente, o termo de ajuste vocês, ó, acordaram.  

 

O SR. SANDRO ROBERTO VALENTINI - Não, o que teve, se eu estou 

entendendo, o que houve foi um acordo que nós fizemos com as secretarias, para antecipar 

os 130 milhões da nossa própria cota-parte para cá; e teve até o termo de compromisso. 
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O que está se descortinando agora, que não entrou nesse termo de compromisso com a 

Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Planejamento e Fazenda.  

 

O SR. PRESIDENTE - WELLINGTON MOURA - REPUBLICANOS - Tem 

a Saúde também.  

 

O SR. SANDRO ROBERTO VALENTINI - Foi justamente essa questão.  

 

O SR. PRESIDENTE - WELLINGTON MOURA - REPUBLICANOS - 

Participou o Ministério Público e o Tribunal de Contas também?  

 

O SR. SANDRO ROBERTO VALENTINI - Como que é?  

 

O SR. PRESIDENTE - WELLINGTON MOURA - REPUBLICANOS - 

Nesse termo participou? Quais são os órgãos que participaram? Você sabe me informar?  

 

O SR. SANDRO ROBERTO VALENTINI - Não, só foram as secretarias.  

 

O SR. PRESIDENTE - WELLINGTON MOURA - REPUBLICANOS - Só 

foram as secretarias.  

 

O SR. SANDRO ROBERTO VALENTINI - Sim, as secretarias anteciparam 

130 milhões do orçamento da própria Universidade, não foi, não se alterou os 2,34; para 

que pudéssemos pagar e honrar em duas parcelas, com o 13º do exercício anterior. E foi 

pago a metade em fevereiro, e metade de maio. Então é isso que existe no, não é um TAC, 

isso daí é um, apenas um acordo que foi feito com essas secretarias, e que houve uma 

interpretação, ao meu ver, da comunidade, uma interpretação equivocada.  

E talvez é isso que veio até aqui, na forma de denúncia, que não deveria ter sido 

feito, mas o mais importante é: isso não.  

 

O SR. PRESIDENTE - WELLINGTON MOURA - REPUBLICANOS - 

Estou dizendo pela perda, não é? Vocês acabaram perdendo um valor bem alto, mais de 

600 milhões. 
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O SR. SANDRO ROBERTO VALENTINI - Sim, aí não tem nada a ver com 

esse termo que nós assinamos; o que tem é justamente isso: de 2010 até esse momento, o 

primeiro reitor que foi atrás, certo? Mas é que.  

 

O SR. PRESIDENTE - WELLINGTON MOURA - REPUBLICANOS - Mas 

foi na sua gestão, agora, que assinou, que foi feito.  

 

O SR. SANDRO ROBERTO VALENTINI - O termo não, não.  

 

O SR. PRESIDENTE - WELLINGTON MOURA - REPUBLICANOS - Não 

foi assinado?  

 

O SR. SANDRO ROBERTO VALENTINI - Não, o termo não tem nada a ver 

com o hospital, da onde que tem essa colocação? Deixe-me ver se eu tenho o termo aqui. 

Isso aqui é um, o termo de compromisso está aqui, onde ele fala do hospital? Não, isso 

aqui é um ofício, olha o termo de compromisso aqui; é o relatório, termo de compromisso. 

Pode folhear o termo de compromisso.  

 

O SR. PRESIDENTE - WELLINGTON MOURA - REPUBLICANOS - 

Depois passa uma cópia, então, para a gente? Por gentileza.  

 

O SR. SANDRO ROBERTO VALENTINI - O termo de compromisso trata da 

antecipação dos 130 milhões, da nossa cota-parte de dezembro, para metade em fevereiro 

e metade em maio.  

 

O SR. PRESIDENTE - WELLINGTON MOURA - REPUBLICANOS - 

Quem, é...  

 

O SR. SANDRO ROBERTO VALENTINI - Esse é o termo de compromisso, 

que não tem nada a ver; o que esse ofício que está aí na sua mão é esse aqui, que não tem 

nada a ver com esse termo de compromisso. Então o ofício é isso; que nós estamos 

solicitando o quê? Pela primeira vez, nós estamos solicitando pela primeira o 

ressarcimento, pelo menos, dos ativos; e é isso que a secretária Patrícia tem trabalhado 
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muito nessa questão. E vejo aí uma possibilidade de se corrigir a dubiedade, talvez, da 

interpretação do artigo 19 desta lei.  

 

O SR. PRESIDENTE - WELLINGTON MOURA - REPUBLICANOS - 

Perfeito.  

 

O SR. SANDRO ROBERTO VALENTINI - Mas só fazendo; mando ou já 

copio agora?  

 

O SR. PRESIDENTE - WELLINGTON MOURA - REPUBLICANOS - 

Qualquer coisa alguém tira uma cópia, só para.  

 

O SR. PRESIDENTE - WELLINGTON MOURA - REPUBLICANOS - Quer 

da lei complementar também? Ou não?  

 

O SR. PRESIDENTE - WELLINGTON MOURA - REPUBLICANOS - Por 

gentileza, é importante. Ainda em relação ao Hospital de Botucatu, a lei número 1.124, 

de 1º de julho de 2010, que transformou o Hospital das Clínicas de Botucatu em autarquia 

dotada de autonomia administrativa, financeira e patrimonial; na qual recebe recursos da 

Secretaria da Saúde, custeio do hospital. No entanto, em 26 de maio de 2011, a Unesp 

abriu o processo licitatório 398 de 2011, no qual foi homologada a contratação da empresa 

Linex Travel, viagens de turismo, para o fornecimento de viagens nacionais e 

internacionais dos funcionários do Hospital das Clínicas de Botucatu. Por que foi 

realizada essa contratação? Por que os valores despendidos com essa despesa não foram 

incluídos no Termo de Ajuste de Conduta para o ressarcimento do caixa da Universidade?  

 

O SR. SANDRO ROBERTO VALENTINI - Eu desconheço esse não tem nada, 

tenho a mínima ideia se é mais um que vai precisar ser analisado; e eu tenho certeza que 

não tem nada a ver com a Unesp. Mas tem que ter esclarecimento, é um que; agora 

podemos, já que está acabando a CPI, nós respondemos.  

 

O SR. PRESIDENTE - WELLINGTON MOURA - REPUBLICANOS - Vê 

se a, enquanto eu faço as outras perguntas, se ela souber; está aqui, está até.  
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O SR. SANDRO ROBERTO VALENTINI - A Marilda está aí, não é? Então.  

 

O SR. PRESIDENTE - WELLINGTON MOURA - REPUBLICANOS - Se 

ela puder auxiliar, por gentileza.  

 

O SR. SANDRO ROBERTO VALENTINI - Nesse exato momento de 2010, 

tirando essa ressalva que o deputado colocou, e que eu espero ter esclarecido que é a lei 

que força a Unesp a continuar pagando a folha.  

 

O SR. PRESIDENTE - WELLINGTON MOURA - REPUBLICANOS - Eu 

entendi.  

 

O SR. SANDRO ROBERTO VALENTINI - E aí precisaria ser revertido. 

Agora, esse é mais do hospital?  

 

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

 

O SR. SANDRO ROBERTO VALENTINI - Porque aí eu troco de pasta.  

 

O SR. PRESIDENTE - WELLINGTON MOURA - REPUBLICANOS - Pode 

trocar; se quiser, por gentileza, Dr. Professor, desculpe.  

 

O SR. SANDRO ROBERTO VALENTINI - Você conhece esse?  

 

O SR. PRESIDENTE - WELLINGTON MOURA - REPUBLICANOS - Se 

ele souber ligar ele te auxilia.  

 

O SR. SANDRO ROBERTO VALENTINI - Fala no fixo.  

 

O SR. PRESIDENTE - WELLINGTON MOURA - REPUBLICANOS - Fala 

no fixo, o senhor pode sentar e falar nesse fixo? Sem problema nenhum.  

 

O SR. JOSÉ ROBERTO RUGGIERO - Obrigado, estava muito pequenininho.  
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O SR. PRESIDENTE - WELLINGTON MOURA - REPUBLICANOS - Só 

se identifica novamente, por favor.  

 

O SR. JOSÉ ROBERTO RUGGIERO - Eu sou o professor José Roberto 

Ruggiero, há 41 anos na Unesp de São José do Rio Preto, e atualmente assessorando o 

professor Sandro na direção da Universidade. O que ocorreu com esta; a lei, eu acredito 

que a Marilda está ali procurando, mas o que aconteceu com a lei é que ela não resolveu 

os seus efeitos totalmente a partir dela, entende? Ela foi escalonada. A Universidade tinha 

por, outra lei anterior, que honestamente não sei o número, ela tinha por lei que passar 

2,4% do repasse do ICMS que ela recebia para o Hospital das Clínicas, para o custeio do 

Hospital das Clínicas.  

E, quando foi feita a autarquização, a partir da primeira etapa da autarquização, a 

Unesp deixou de repassar 2,4, mas ela ainda repassava dois. Então, parte desse custeio 

ainda era dela; e isso aí demorou três.  

 

O SR. SANDRO ROBERTO VALENTINI - Três anos.  

 

O SR. JOSÉ ROBERTO RUGGIERO - Três anos para, vamos dizer assim, 

zerar; e aí, realmente, ficar separado tudo. Eu acho que essa é a razão de ter tido um 

contrato, ainda feito com a Unesp.  

 

O SR. SANDRO ROBERTO VALENTINI - Faz sentido; houve um período 

onde você foi desonerando na lei.  

 

O SR. PRESIDENTE - WELLINGTON MOURA - REPUBLICANOS - Não, 

eu estou até lendo aqui, foi importante vocês falarem “para atender ao disposto nesta lei 

complementar, a Unesp promoverá anualmente, em duodécimos, a transferência de 2,4 

dos repasses do Tesouro estadual para o”.  

 

O SR. SANDRO ROBERTO VALENTINI - E isso foi feito em três anos, e por 

isso que eu te perguntei o ano. Então, se é em 2011.  

 

O SR. PRESIDENTE - WELLINGTON MOURA - REPUBLICANOS - 

2010.  
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O SR. SANDRO ROBERTO VALENTINI - A lei é de 2010; e, se o contrato 

que está sendo colocado é 2011, você está dentro dessa janela.  

 

O SR. PRESIDENTE - WELLINGTON MOURA - REPUBLICANOS - 

Perfeito, esclarecido.  

 

O SR. SANDRO ROBERTO VALENTINI - Mas novamente, mandamos por 

escrito; é melhor, para não ter confusão.  

 

O SR. PRESIDENTE - WELLINGTON MOURA - REPUBLICANOS - Aqui 

nesse caso está esclarecido.  

 

O SR. SANDRO ROBERTO VALENTINI - Está esclarecido?  

 

O SR. PRESIDENTE - WELLINGTON MOURA - REPUBLICANOS - 

Nesse caso está esclarecido.  

 

O SR. SANDRO ROBERTO VALENTINI - Então por enquanto, quem anota 

aí? Só encaminhar.  

 

O SR. PRESIDENTE - WELLINGTON MOURA - REPUBLICANOS - Só a 

primeira.  

 

O SR. SANDRO ROBERTO VALENTINI - A lei não precisa, porque é a 

primeira que você acabou de, é a mesma.  

 

O SR. PRESIDENTE - WELLINGTON MOURA - REPUBLICANOS - Ah, 

é a mesma, tá. Então perfeito.  

 

O SR. SANDRO ROBERTO VALENTINI - Mandar só o termo.  

 

O SR. PRESIDENTE - WELLINGTON MOURA - REPUBLICANOS - 

Perfeito. Quais as providências que o senhor irá tomar, diante dos assistentes jurídicos, 
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que estão recebendo remuneração com base no salário de procurador? Em qual prazo o 

senhor irá tomar as medidas? Todos os assistentes jurídicos inativos foram aposentados 

após a Constituição Federal de 1988; quando o senhor irá tomar providências para 

regularizar a situação dos servidores comissionados na função de assistente jurídicos, 

tanto os ativos como os inativos?  

Os gastos com folha de pagamento, relativos aos salários desses profissionais, 

estão gerando uma despesa de um milhão, de maneira irregular. E, certamente, o senhor 

não tomará nenhuma providência para ressarcir o caixa da Universidade. A demora em 

solucionar essa situação não pode aumentar ainda mais a crise financeira da 

Universidade? O senhor não acha que a inércia em regularizar diversas situações da 

Universidade, que se encontram irregulares e sem qualquer planejamento eficaz para 

solucioná-los, irá levar a Universidade talvez até a falência?  

 

O SR. SANDRO ROBERTO VALENTINI - Vou começar respondendo, e 

depois vou passar ao assessor jurídico, que tem toda a explicação precisa; mas eu gostaria 

de começar pela denúncia. Na primeira oitiva, o deputado me pegou de surpresa, porque 

ainda tinha toda aquela questão de que o próprio portal não distinguia ativo de inativos.  

 

O SR. PRESIDENTE - WELLINGTON MOURA - REPUBLICANOS - 

Vocês regularizaram?  

 

O SR. SANDRO ROBERTO VALENTINI - Sim, está tudo perfeito, a sugestão 

foi muito boa. O que aconteceu? Logo após, chegou uma representação do Ministério 

Público estadual sobre o assunto; assinada, não foi uma anônima, foi uma denúncia clara. 

Eu vou só alertar, quem faz a denúncia?  

 

O SR. PRESIDENTE - WELLINGTON MOURA - REPUBLICANOS - Isso 

que eu ia perguntar.  

 

O SR. SANDRO ROBERTO VALENTINI - Então, é o que eu vou esclarecer, 

para perceber os cuidados que tem que ter com o tipo de denúncia, e quem faz a denúncia, 

porque ela veio explicitada. Quem fez a denúncia? Foi o advogado da Fundunesp que eu 

demiti porque era um advogado que tinha um conflito grande com o Tribunal de Contas 
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do Estado, que queria forçar que a Fundunesp não precisava de passar pela auditoria do 

Tribunal de Contas do Estado.  

E eu sou totalmente contrário; porque ela é uma fundação híbrida, ela tem um 

vínculo com o Estado, e ela tem direito privado, certo? Desde 2017, eu conheço essa 

situação porque eu conversei muito no Tribunal de Contas, sempre fui contrário. O que 

aconteceu? Ele foi demitido, certo? E ele faz a acusação ao Ministério Público estadual; 

não só em relação à Unesp: à USP, à Unicamp e ao próprio Tribunal de Contas do Estado. 

Então, qual foi? Por que teve essa motivação? Por que é um advogado?  

 

O SR. PRESIDENTE - WELLINGTON MOURA - REPUBLICANOS - Se 

pudesse até nos fornecer o número.  

 

O SR. SANDRO ROBERTO VALENTINI - Sim, eu posso passar a 

representação por inteira, porque está lá o nome do advogado. Então isso é, eu gostaria 

de falar aqui na CPI, porque isso tem implicações; contanto que houve uma exposição 

das três universidades, e até no Tribunal de Contas perguntei, e eles receberam a mesma 

denúncia. Então, o que se estava querendo atingir com isso? E eu não abro mão: a 

demissão foi feita. Não sei em que tempos na história, por quê? Porque havia essa 

intenção de ter uma visão da Fundunesp, que não é a visão que o reitor da Universidade 

tem, que não sou eu que tenho, não é?  

Eu conheci o Grazioli uma vez na minha vida, em um evento que nós organizamos 

no Tribunal de Contas, e deixou muito claro o que é uma fundação pública-pública, o que 

é uma privada-privada, e o que é uma fundação de vínculo público de direito privado. 

Então, eu sou totalmente favorável que essas híbridas, que recebem recursos públicos, 

não passe apenas pela curadoria das fundações, ligada ao Ministério Público estadual, 

mas passe pelo Tribunal de Contas do Estado.  

E inclusive, o Edson Capello mostrou na apresentação que nós defendemos que a 

auditoria de todas as fundações, não só essa mas as outras, passe, sim, que tenha sim. Eu 

conheço isso, conheço a opinião do diretor geral, do presidente.  

 

O SR. PRESIDENTE - WELLINGTON MOURA - REPUBLICANOS - O 

próprio Dr. Citadini, ele é a favor; a favor não, ele disse que tem que se prestar contas, 

todas as fundações.  
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O SR. SANDRO ROBERTO VALENTINI - Sim, o próprio diretor-geral, não 

é? O Sérgio Rossi, que veio na oitiva aqui, concorda plenamente com esse entendimento. 

Então foi justamente esse, que tinha um desacordo institucional, que vai lá fazer a 

denúncia; agora a explicação, eu preciso passar para alguém que entenda, isso foi 

respondido na sexta-feira. Um texto longo, e era uma parte que a gente ia apresentar, 

então eu peço para o Dr. Paulo explicar.  

 

O SR. PRESIDENTE - WELLINGTON MOURA - REPUBLICANOS - Qual 

o nome do senhor? Só para deixar registrado.  

 

O SR. JOÃO EDUARDO LOPES QUEIROZ - Meu nome é João Eduardo 

Lopes Queiroz, eu estou assessor jurídico da Unesp.  

 

O SR. PRESIDENTE - WELLINGTON MOURA - REPUBLICANOS - Há 

quanto tempo o senhor está?  

 

O SR. JOÃO EDUARDO LOPES QUEIROZ - Um ano e sete meses.  

 

O SR. PRESIDENTE - WELLINGTON MOURA - REPUBLICANOS - O 

senhor está no limite do teto, parabéns. Eu estou com a lista aqui de todos, com o salário. 

Parabenizo.  

 

O SR. SANDRO ROBERTO VALENTINI - O portal está bem transparente.  

 

O SR. PRESIDENTE - WELLINGTON MOURA - REPUBLICANOS - O 

senhor; o que veio nas outra vezes não. Deixo claro e registrado isso, mas gostaria de 

ouvir muito a sua explicação.  

 

O SR. JOÃO EDUARDO LOPES QUEIROZ - A questão do teto; é, o teto 

nosso é um pouco diferente do teto.  

 

O SR. PRESIDENTE - WELLINGTON MOURA - REPUBLICANOS - O 

senhor é comissionado ou concursado?  
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O SR. JOÃO EDUARDO LOPES QUEIROZ - Eu sou comissionado, por eu 

estar na Unesp durante o mandato do professor Sandro, posso não estar logo que encerre 

o mandato do professor Sandro. Então, nós assessores somos comissionados, alguns 

continuam no cargo, outros saem, como se procede em qualquer órgão que existe 

assessores comissionados.  

 

O SR. PRESIDENTE - WELLINGTON MOURA - REPUBLICANOS - 

Explique como que, uma pessoa comissionada, ela pode ficar 15 anos, 13 anos? O próprio 

assistente jurídico que estava anteriormente acompanhando o Dr. Sandro é um caso 

desses.  

 

O SR. JOÃO EDUARDO LOPES QUEIROZ - Sim.  

 

O SR. PRESIDENTE - WELLINGTON MOURA - REPUBLICANOS - E 

não se abriram concursos, não com respeito à pessoa; quero deixar muito registrado, não 

é: “Ah, a pessoa física”, eu estou entrando na questão, realmente, do todo; poderia ser 

qualquer outra pessoa. Deixar muito claro, e respeito até a ele por não estar aqui, aqui 

falando e se defendendo, mas não é; estou dizendo qualquer outra pessoa que poderia 

estar no lugar dele. Deixar bem registrado.  

 

O SR. JOÃO EDUARDO LOPES QUEIROZ - Sim, o fato de ficar 15 anos, 

depende também do próximo reitor mantê-lo naquele cargo; claro, como ocorre aqui 

também na Assembleia com outros assessores que são comissionados. Se o reitor anterior 

e os anteriores optaram por mantê-lo, aí a decisão política de cada um; não significa que 

ele é estável, porque não tem como ter estabilidade nosso País, isso nós sabemos, sem 

concurso público. A situação específica da assessoria jurídica da Unesp, e aí eu não posso 

dizer que é igual a da USP e da Unicamp, ela vem lá de um modelo trazido pela 

Constituição Federal.  

A Constituição trouxe um artigo no ato das disposições constitucionais 

transitórias; passe aí professor, só para que eles tenham noção, que é o artigo 69. Que 

permitiu aos estados manter as consultorias jurídicas separadas de suas procuradorias 

gerais, ou advocacias gerais; desde que, na data da promulgação da Constituição, tenham 

órgãos distintos para as respectivas funções. Com base no 69, aqui nesta Casa foi 

aprovada a emenda constitucional, que estabeleceu, isso em 2004, acho que a emenda 19 
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de 2004, que estabeleceu como que o estado de São Paulo incorporaria esse artigo 69, em 

relação às suas procuradorias.  

E a emenda efetuou as universidades estaduais, ou seja, ela respeitou a autonomia 

universitária, e deixou para que as universidades estaduais decidissem se elas 

extinguiriam ou não as suas assessorias jurídicas. Em baixo, em relação às prerrogativas 

dos procuradores, ela manteve as prerrogativas de procuradores do Estado a esses 

assessores jurídicos. O que ocorre no caso da Unesp, é que a assessoria jurídica foi criado 

em 77, 1977, e depois recebeu algumas regulamentações, até o ano de 1987; que foi a 

última.  

Posteriormente, a Constituição de 1988, e aí eu posso dizer que, eu não posso, 

estou fazendo relações, porque não estava lá. Imagino que os procuradores que passaram 

pela Procuradoria entenderam que não poderia mexer naquela norma; porque senão 

estariam, de certa forma, saindo da hipótese do artigo 69 do ato das disposições 

constitucionais transitórias. E aí, se eles saíssem, eles estariam criando uma nova 

Procuradoria, o que não era permitido até então pela Constituição atual.  

 

O SR. PRESIDENTE - WELLINGTON MOURA - REPUBLICANOS - Isso 

está na Constituição?  

 

O SR. JOÃO EDUARDO LOPES QUEIROZ - Artigo 11-A da emenda 

constitucional número, da Constituição atual; e a outra está no artigo 69 da Constituição 

federal. Se quiser, tem uma aqui.  

 

O SR. PRESIDENTE - WELLINGTON MOURA - REPUBLICANOS - Não, 

eu estou com, eu estou até com.  

 

O SR. JOÃO EDUARDO LOPES QUEIROZ - Então, depois veio para cá a lei 

orgânica da Procuradoria do Estado, que também efetuou as universidades, no seu artigo 

3º. Ou seja, a Procuradoria do Estado não assumiria as assessorias jurídicas das 

universidades; logo elas teriam que – ou no caso da Unesp, que já tinha um modelo antes 

da Constituição de 1988, e não houve nenhuma modificação desse modelo a partir de 

1988 – manter o modelo anterior; ou no caso das outras duas, que eu vou te falar a 

verdade, eu não sei qual é a realidade delas; realizar outra forma de modelo, através de 

emissão de atos regulatórios, no caso uma resolução, criar um novo modelo.  
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Eu não sei se eles fizeram, então é a informação que eu tenho, eles podem te passar 

melhor; no caso da Unesp, ela preservou esse modelo desde 1977, como a Constituição 

permitiu, ela acabou preservando. Isso já foi objeto de decisão do Supremo Tribunal 

Federal, e recentemente o ministro Luís Roberto Barroso, em 1º de agosto de 2019, 

consignou que o modelo constitucional dos Estados exige unicidade orgânica, 

incompatível com a criação de órgãos paralelos para o desempenho das mesmas 

atribuições.  

Mas ele efetuou três casos, que o Supremo já havia decidido; o primeiro: 

procuradorias jurídicas das assembleias legislativas e tribunais de contas, para a defesa 

de autonomia e assessoramento das atividades internas, na ADIM 94, que foi relatada 

pelo ministro Gilmar Mendes. Segundo: contratação de advogados particulares em casos 

especiais; e o terceiro, consultorias paralelas à advocacia estadual, que já exercia esse 

papel à época da promulgação da Constituição de 1988. E aí ele cita o artigo 69 da ADCT.  

Esse é o caso ao qual a Unesp pertence; então, a forma como são empossados os 

assessores, é a forma como está prevista na consultoria que foi criada, na assessoria 

jurídica que foi criada em 1937; e, por fim, recebi um tratamento mais específico, como 

a resolução da Unesp de 1987, que foi encaminhada para o senhor naquele ofício, 

inclusive a redação dessa resolução. Isso a gente teve cuidado que fazer esse 

encaminhamento. Então, respondendo a essas questões, esse é o primeiro caso, porque 

que estamos ainda nessa situação.  

Quanto aos que se aposentaram, a maioria já vinha do setor público antes de 1988 

pelo que eu sei, e essas pessoas acabaram sendo aposentadas na forma prevista no seu 

ingresso na administração pública. Então isso não é em relação a casos específicos, que 

foi um caso que foi perguntado para a professora.  

 

O SR. PRESIDENTE - WELLINGTON MOURA - REPUBLICANOS - 

Vocês seguem o teto do Judiciário?  

 

O SR. JOÃO EDUARDO LOPES QUEIROZ - Sim, a gente segue o teto do 

Judiciário; a gente é 90,25 do Judiciário. Desembargador.  

 

O SR. SANDRO ROBERTO VALENTINI - É o teto do desembargador, que é 

90,25 do ministro do Supremo.  
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O SR. PRESIDENTE - WELLINGTON MOURA - REPUBLICANOS - É, 

não é, é que eu tenho um outro entendimento, até diante da lei do artigo 40 da Constituição 

Federal, que fala que “aos servidores titulares de cargos efetivos da União, dos estados e 

dos municípios, incluídas as suas autarquias e fundações, é assegurado o regime de 

Previdência de caráter contributivo e solidário; mediante contribuição do respectivo ente 

público dos servidores ativos, inativos e dos pensionistas”.  

E aí vem o parágrafo XIII: “ao servidor, ocupante exclusivamente de cargo em 

comissão, declarado em lei de livre nomeação e exoneração, bem como outro cargo 

temporário, ou de emprego público, aplica-se o regime de geral da Previdência Social”.  

 

O SR. JOÃO EDUARDO LOPES QUEIROZ - Sim, Exa., e por isso que o 

artigo 69 é uma exceção, é um Ato das Disposições Constitucionais Transitórias. Ele 

acaba sendo uma exceção à Constituição Federal; então ele tem que ser interpretado dessa 

forma, e foi assim que o Supremo tem interpretado esse artigo.  

 

O SR. PRESIDENTE - WELLINGTON MOURA - REPUBLICANOS - Você 

tem aí a decisão do Supremo?  

 

O SR. JOÃO EDUARDO LOPES QUEIROZ - Tenho. Essa questão.  

 

O SR. PRESIDENTE - WELLINGTON MOURA - REPUBLICANOS - Tem 

aí no slide?  

 

O SR. JOÃO EDUARDO LOPES QUEIROZ - Volta aqui, aí. Essa questão, a 

questão em relação ao regime previdenciário, isso não chegou ao Supremo. Creio que 

uma hora ou outra vai chegar, e ele vai ser chamado a decidir. Então, não é uma questão 

que eu possa antecipar com o senhor, que vai receber a mesma exceção que recebeu em 

virtude do artigo 69, o tratamento dela.  

 

O SR. PRESIDENTE - WELLINGTON MOURA - REPUBLICANOS - Eu 

tenho, até diante das pesquisas que eu fiz, eu encontrei aqui um operador de rádio; não 

vou citar o nome dele, acho que não tem necessidade, só se vocês quiserem, mas vamos 

lá. Todos os operadores de rádio, um, dois, três, são seis, ganham o salário de, os 

vencimentos de 3.822, e o salário líquido 1.875; essa é a base.  
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Tem um operador de rádio que me chamou a atenção, que o vencimento dele é 32 

mil; e a remuneração 13, e o desconto 31. Aí ele ganha o salário líquido de 1.000 reais. 

Como pode ele entrar com um vencimento de 32 mil, e ele ter um salário líquido de 1.000? 

Eu estou dizendo até, e todos os descontos dá 31 mil; você sabe me informar isso?  

 

O SR. JOÃO EDUARDO LOPES QUEIROZ - Tudo apresenta para ser uma 

inconsistência de dados, talvez.  

 

O SR. PRESIDENTE - WELLINGTON MOURA - REPUBLICANOS - Eu 

vou passar só para saber.  

 

O SR. SANDRO ROBERTO VALENTINI - Isso é importante de ser 

respondido, não vai dar para.  

 

O SR. PRESIDENTE - WELLINGTON MOURA - REPUBLICANOS - 

Pode, claro, por favor. Está aqui, ó, deixar claro aqui. Porque eu não vejo nem como um 

banco dar um empréstimo para ele num valor tão exorbitante, e está na transparência de 

vocês aí. Está bom, obrigado, doutor. Se vocês conseguirem me responder até a última 

pergunta. Aliás, essa era a última pergunta.  

 

O SR. SANDRO ROBERTO VALENTINI - Mas se não der, nós podemos 

encaminhar até hoje à tarde, ou até amanhã.  

 

O SR. PRESIDENTE - WELLINGTON MOURA - REPUBLICANOS - Está 

bom, então, Dr. Sandro, na concepção de vocês, e do doutor, vocês podem pagar os 

procuradores no nível do teto judicial, do.  

 

O SR. JOSÉ ROBERTO RUGGIERO - Desculpa, não é concepção nossa, está 

na lei orgânica da Procuradoria, e está na Constituição do Estado de São Paulo.  

 

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

 

O SR. JOÃO EDUARDO LOPES QUEIROZ - Ou seja, é uma questão legal, 

não é diferente.  
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O SR. SANDRO ROBERTO VALENTINI - De qualquer forma, e eu não vejo 

aí, nós temos a representação que a Universidade já se manifestou, não é? Já fez a 

manifestação há quanto tempo? Esclarece então um pouco aí como é que anda o 

andamento, então, dessa representação.  

 

O SR. JOÃO EDUARDO LOPES QUEIROZ - Foi feita essa representação em 

virtude dos fatos relatados pelo professor Sandro, que na verdade a representação, o que 

ela sugeria? Sugeria que deveriam, as universidades, serem absorvidas pela Procuradoria 

Geral do Estado; ou seja, faltou leitura da Constituição do Estado, da emenda 

constitucional número 19 de 2004. E é até interessante, que eu, ao ler no site da 

Assembleia, não constam os parágrafos I e II do artigo 11-A, embora na emenda conste. 

Só consta o artigo 11-A, e aí talvez isso cause alguma confusão para quem faz essa 

consulta.  

Eu acabei procurando aqui na própria Assembleia, e na época eles me colocaram 

à disposição todos esses documentos. Então essa pessoa fez uma representação, nós 

respondemos à representação, estamos aguardando ainda o Ministério Público nos oficiar 

a respeito da eventual decisão que vai ser tomada, ou se ele vai promover algum termo, 

querer promover algum Termo de Ajustamento de Conduta, ou se ele vai arquivar essa 

representação.  

Nós não recebemos ainda, oficialmente, nenhum tipo de intimação relativamente 

a essa representação; nós respondemos, da forma como respondemos aqui para vocês, 

com toda a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. Não há jurisprudência contrária 

do próprio STF em relação a esse assunto, então não temos dúvidas de que a situação da 

assessoria jurídica da Unesp vai ser mantida nos moldes, como foi criada em 1977.  

 

 O SR. PRESIDENTE - WELLINGTON MOURA - REPUBLICANOS - O 

Dr. Sandro está até: “Quem vai decidir isso?”, e eu falei: “É agora que a gente vai saber 

quem vai decidir isso”. Tem a resposta ou não? Está checando; até se quiser, é possível 

Roni, por gentileza? É possível entrar no site da Unesp? Se bem que eu acho que vai ser 

difícil separar por filtro, senão eu mostraria agora aí também. Está bom, bem, então depois 

eu gostaria que fosse entregue, por gentileza, uma resposta sobre isso.  
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O SR. SANDRO ROBERTO VALENTINI - O termo de conduta, o termo de 

compromisso, a denúncia apresentada ao Ministério Público e a situação desse servidor.  

 

O SR. PRESIDENTE - WELLINGTON MOURA - REPUBLICANOS - E, 

não encontraram. Não encontraram na pesquisa, na hora, para eu mostrar aqui, da 

pesquisa dos 50.  

 

O SR. SANDRO ROBERTO VALENTINI - O Carlinhos mostrou, com quem 

que você mostrou?  

 

O SR. PRESIDENTE - WELLINGTON MOURA - REPUBLICANOS - Não, 

então me explica aí, por favor, pode falar ao microfone. Me explique o que aconteceu. 

Achou, está ou não está? O microfone ali, por favor.  

 

O SR. CARLINHOS - Precisaria fazer uma pesquisa com um pouco mais de 

cuidado, eu expliquei para o assessor do deputado; o projeto de pesquisa, durante o tempo 

de vigência do projeto de pesquisa, muitas vezes nem se espera que aquele projeto esteja 

publicado dentro daquele período. Porque depois, ele vai ter os resultados e vai publicar.  

Quando ele vai, ele encaminha para publicar, às vezes aquele trabalho, ele é 

publicado em língua estrangeira, então é publicado com diferentes nomes de títulos, às 

vezes ele é desmembrado em mais de um artigo. Então eu precisaria só de olhar com um 

pouco mais de cuidado no currículo do professor, e tentar identificar exatamente qual 

seria o artigo relacionado ao projeto proposto.  

 

O SR. PRESIDENTE - WELLINGTON MOURA - REPUBLICANOS - 

Então, até lá não está na transparência.  

 

O SR. CARLINHOS - É que o trabalho, quando ele é publicado, às vezes ele está 

em uma base de dados internacional, e nem sempre é uma base de dados, inclusive temos 

que pagar para pode ter. Mas está no currículo Lattes, deveria estar no currículo Lattes de 

todos os docentes; então lá no currículo Lattes teria que fazer uma análise com um 

pouquinho mais de cuidado, para localizar exatamente aquele.  
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O SR. SANDRO ROBERTO VALENTINI - O caso do Grandini é diferente do 

caso que a ministra, a deputada Carla. Eu estou aumentando para ministra aqui.  

 

O SR. PRESIDENTE - WELLINGTON MOURA - REPUBLICANOS - A 

CCJ foi para o plenário Tiradentes.  

 

A SRA. CARLA MORANDO - PSDB - Eu gostaria só de pedir a licença, que 

eu preciso ir para a COF.  

 

O SR. PRESIDENTE - WELLINGTON MOURA - REPUBLICANOS - Já 

encerramos também, tem a Finanças e Orçamento. Hoje eu estou querendo é ir ao 

banheiro aqui, você conseguiu. Mas então, Dr. Sandro.  

 

A SRA. CARLA MORANDO - PSDB - Obrigado.  

 

O SR. PRESIDENTE - WELLINGTON MOURA - REPUBLICANOS - 

Obrigado pela vinda, os esclarecimentos, e foi pertinente aí, foi muito bom a vinda de 

vocês. Ficaram bastante claras muitas questões, é importante isso até para o relatório.  

 

O SR. SANDRO ROBERTO VALENTINI - E principalmente que nós, foi um 

entendimento de não mandar, e essas que ficaram pendentes, e que não foi uma resistência 

minha, pelo menos não é? A questão da insubordinação.  

 

O SR. PRESIDENTE - WELLINGTON MOURA - REPUBLICANOS - Não 

havendo mais nada a tratar, estão encerrados os trabalhos. Obrigado a todos.  

 

O SR. SANDRO ROBERTO VALENTINI - Não foi perguntado a pergunta do 

extrateto, porque chegou até mim que nós não tínhamos ajustado no teto. Isso já foi 

esclarecido aqui, não é? Nós temos, que foi uma pergunta feita na primeira sobre ajustar 

no teto, lá na oitiva, na primeira. E nós trouxemos a documentação, que a partir de agora, 

da folha de setembro, está tudo ajustado dentro do valor. E aí tem que ficar claro: os 

procuradores, em cima do desembargador, e os restantes no governador. Os demais estão 

no do governador. 

 



Verba Editorial Ltda. 

103 

 

* * * 

 

- É encerrada a reunião.  

 

* * * 


