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O SR. PRESIDENTE - WELLINGTON MOURA - REPUBLICANOS - Aberta 

a 18a reunião da Comissão Parlamentar de Inquérito constituída com a finalidade de 

investigar irregularidades na gestão das universidades públicas no estado de São Paulo, 

em especial quanto à utilização do repasse de verbas públicas a elas.  

Presentes as Sras. Deputadas e Srs. Deputados Valeria Bolsonaro, Professora Bebel 

Lula, Barros Munhoz, Carla Morando, Wellington Moura, Daniel José. Só esses a 

princípio. Solicito à secretária a leitura da Ata da reunião anterior.  

 

O SR. BARROS MUNHOZ - PSB - Sr. Presidente, solicitar a dispensa da leitura.   

 

O SR. PRESIDENTE - WELLINGTON MOURA - REPUBLICANOS - É 

regimental. Está dispensada a leitura da Ata da reunião anterior.  

Esta reunião foi convocada com a finalidade de discutir e votar o relatório final dos 

trabalhos. Srs. Deputados, estava conversando com a deputada Valeria Bolsonaro. Ela 

acatou as sugestões dos deputados que apresentaram na última reunião que nós tivemos. 

Hoje, então, ela fez um relatório das conclusões para entregar para nós deputados, para 

que a gente possa analisar. E amanhã, então, nós vamos discutir e votar.  

O deputado que quiser apresentar voto em separado, enfim. Mas a deputada, então, 

hoje, está nesse compromisso de nós apenas recebermos esse relatório. E ser passado para 

todos os deputados. E amanhã nós vamos entrar em discussão e votação. Se algum 

deputado quiser falar, ou até a própria deputada Valeria, fique à vontade. 

 

A SRA. VALERIA BOLSONARO - PSL - Boa tarde a todos. Eu queria pedir 

desculpas, porque como foi resolvido, eu estava fora... E aí eles estão tirando as cópias 

para entregar para vocês. Mas será entregue hoje, sem falta nenhuma. Daqui a pouquinho 

eles já descem para ser entregue a cada um dos deputados. Está bom? E me coloco à 

disposição de qualquer outra coisa a ser conversada, qualquer outra alteração. Eu me 

coloco à disposição, para que a gente possa conversar e aí deixar pronto para amanhã, se 

Deus quiser, fazer essa votação. Obrigada. 
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O SR. PRESIDENTE - WELLINGTON MOURA - REPUBLICANOS - A 

deputada Professora Bebel Lula - só deixar registrado - apresentou também seu voto em 

separado do relatório final. Está sendo entregue. Foi protocolado pela própria comissão. 

 

A SRA. PROFESSORA BEBEL LULA - PT - Obrigada. 

 

O SR. BARROS MUNHOZ - PSB - Sr. Presidente, tomar a liberdade de entregar 

também o meu voto em separado, mas também com condição de retirá-lo se houver 

entendimento.  

 

O SR. PRESIDENTE - WELLINGTON MOURA - REPUBLICANOS - 

Perfeito. Está de acordo. Nós recebemos, então, o voto em separado também do deputado 

Barros Munhoz. 

 

A SRA. PROFESSORA BEBEL LULA - PT - Sr. Presidente, é uma dúvida que 

eu tenho com relação a amanhã; poderia ser feita amanhã, mas quem sabe a gente limpa 

o campo hoje para não perder tempo amanhã. Foram apresentados quatro sub-relatórios. 

Qual nós vamos considerar? Só o da deputada Valeria? 

 

O SR. PRESIDENTE - WELLINGTON MOURA - REPUBLICANOS - Só o 

da deputada Valeria, que é relatora final. Sub-relatórios são acrescentados no relatório da 

deputada. 

 

A SRA. PROFESSORA BEBEL LULA - PT - Ok. 

 

A SRA. VALERIA BOLSONARO - PSL - Todos foram considerados e fazem 

parte da relatoria final. Todos. Aquele primeiro relatório que eu entreguei, justamente ele 

está grande, bem extenso, porque todas as sub-relatorias estão ali colocadas. 

 

O SR. PRESIDENTE - WELLINGTON MOURA - REPUBLICANOS - 

Registrar a justificativa do deputado Professor Kenny.  

Não havendo mais nada a tratar, estão levantados os trabalhos. Obrigado a todos. 

 

* * * 
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- Encerra-se a reunião. 

 

* * * 


