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* * * 

 

- Abre a reunião a Sra. Dra. Damaris Moura. 

 

* * * 

 

A SRA. PRESIDENTE - DRA. DAMARIS MOURA - PSDB - ...e havendo 

número regimental de participantes desta CPI, declaro aberta a segunda reunião da 

Comissão Parlamentar de Inquérito, constituída pelo Ato nº 22, de 2020, com a finalidade 

de apurar denúncias de violência sexual praticada contra estudantes de instituições de 

ensino superior no estado de São Paulo no último ano. 

Eu vou proceder agora a chamada nominal de cada deputado membro efetivo e em 

substituição, que deve responder confirmando a sua presença verbalmente. 

Deputada Valeria Bolsonaro. (Pausa.) Deputado Castello Branco fez um sinal ali 

confirmando sua presença em lugar da deputada Valeria Bolsonaro. Deputada Professora 

Bebel. 

 

A SRA. PROFESSORA BEBEL LULA - PT - Pela ordem. Presente, presidente. 

 

A SRA. PRESIDENTE - DRA. DAMARIS MOURA - PSDB - Obrigada, 

deputada. Deputado Ed Thomas. Pode abrir o seu microfone, deputado, por favor. 

 

O SR. ED THOMAS - PSB - Bom dia, nossa presidente, bom dia a todos os 

deputados. Estamos presentes. 

 

A SRA. PRESIDENTE - DRA. DAMARIS MOURA - PSDB - Obrigada, 

deputado. Deputada Isa Penna. (Pausa.) A deputada Isa Penna não está. Deputada Marina 

Helou. (Ausente.) Deputado Arthur do Val. 

 

O SR. ARTHUR DO VAL - PATRIOTA - Presente. 
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A SRA. PRESIDENTE - DRA. DAMARIS MOURA - PSDB - Obrigada, 

deputado. Deputado Marcio Nakashima. (Ausente.) Eu vou solicitar agora à secretaria 

que proceda a leitura da Ata da reunião anterior.  

 

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

que dê como lida a Ata. 

 

A SRA. PRESIDENTE - DRA. DAMARIS MOURA - PSDB - A deputada Bebel 

está solicitando que seja dada como lida a Ata da reunião anterior. Há consenso? Podem 

assentir com as suas cabeças, então. (Pausa.) Então, havendo consenso, está dispensada a 

leitura da Ata, e considerada igualmente aprovada a Ata da última reunião. 

O objeto da nossa reunião de hoje é apreciar requerimentos e tratar de outros 

assuntos que sejam, porventura, no dia de hoje, de interesse desta CPI. Eu vou então, 

passar à pauta dos nossos trabalhos de hoje. Os deputados todos já receberam.  

Nós temos dez itens na pauta, e, em virtude de o item 1 se tratar de um requerimento 

formulado por mim, eu vou passar então a Presidência para a nossa vice-presidente, a 

deputada Professora Bebel, para que proceda então à discussão e aprovação do item 1 da 

pauta. 

 

* * * 

 

- Assume a Presidência a Sra. Professora Bebel Lula. 

 

* * * 

  

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

1, de julho de 2020, deputada Damaris Moura. “Requerimento CPI-VioSex, número 20. 

Plano de trabalho para a Comissão Parlamentar de Inquérito, para apurar denúncias de 

violência sexual praticada contra estudantes de instituição de ensino superior no estado 

no último ano”. 

Em discussão. Algum deputado ou deputada quer fazer a discussão do 

requerimento? Em votação. Aí eu vou fazer a votação nominal, deputada, porque é 

exigido pelo Regimento, que regula a nossa reunião. 
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Então, como vota o deputado Castello Branco? De acordo. Como voto eu, 

Professora Bebel? Concordo. Como vota o deputado Ed Thomas? Concorda? Faz um 

joinha, assim. Aí. Como vota a Dra. Damaris Moura? 

 

A SRA. DRA. DAMARIS MOURA - PSDB - Pela ordem, presidente. Para votar 

“sim”. 

 

A SRA. PRESIDENTE - PROFESSORA BEBEL LULA - PT - Como vota o 

deputado Arthur do Val? 

 

O SR. ARTHUR DO VAL - PATRIOTA - Voto “sim”. 

 

A SRA. PRESIDENTE - PROFESSORA BEBEL LULA - PT - Deputado 

Marcio Nakashima. (Pausa.) Deputado, está entre nós, deputado? Não está entre nós. 

Então, cinco votos. Nós só não tivemos dois votos. Considero aprovado o presente 

requerimento, conforme lido e apresentado por mim. Passo agora a palavra e os trabalhos 

para a deputada Dra. Damaris Moura. 

 

* * * 

 

- Assume a Presidência a Sra. Dra. Damaris Moura. 

 

* * * 

 

A SRA. PRESIDENTE - DRA. DAMARIS MOURA - PSDB - Obrigada,  

deputada Professora Bebel, vice-presidente desta CPI, pela sua participação nesta 

reunião. 

Item 2 da pauta, requerimento do dia 13 de julho de 2020, da deputada Valeria 

Bolsonaro. É o Requerimento CPI Violência Sexual nº 02, de 2020: 

“Convite a Excelentíssima Sra. Diretora executiva de Direitos Humanos da 

Universidade Estadual de Campinas, Néri de Barros Almeida, com o objetivo de prestar 

à Comissão Parlamentar de Inquérito que investiga a Violência Sexual contra Estudantes 

de Ensino Superior informações sobre o serviço de atenção à violência sexual, que 
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responde pela sigla de Savs, criado no âmbito da universidade, para receber e tomar as 

providências necessárias quanto às queixas de episódios de violência sexual.” 

Em discussão. Algum deputado irá discutir este item? Em votação. Eu vou fazer a 

chamada nominal, porque virtualmente temos que ter a confirmação verbal dos 

deputados. Como vota a deputada Professora Bebel? 

 

A SRA. PROFESSORA BEBEL LULA - PT - Pela ordem, Sra. Deputada, voto 

“sim”. 

 

A SRA. PRESIDENTE - DRA. DAMARIS MOURA - PSDB - Como vota o 

deputado Ed Thomas? 

 

O SR. ED THOMAS - PSB - Pela ordem, Sra. Presidente, para votar “sim”. 

 

A SRA. PRESIDENTE - DRA. DAMARIS MOURA - PSDB - Obrigada, 

deputado. Como vota o deputado Arthur do Val? 

 

O SR. ARTHUR DO VAL - PATRIOTA - Voto “sim”. 

 

A SRA. PRESIDENTE - DRA. DAMARIS MOURA - PSDB - Como vota o 

deputado Castello Branco? 

 

O SR. CASTELLO BRANCO - PSL - Pela ordem, Sra. Presidente. Castello 

Branco vota “sim”. 

 

A SRA. PRESIDENTE - DRA. DAMARIS MOURA - PSDB - Por cinco votos, 

então está aprovado o requerimento do Item 2 da pauta.  

Item 3 da pauta, requerimento da deputada Valeria Bolsonaro do dia 13 de julho de 

2020. Requerimento CPI Violência Sexual, nº 03, de 2020: 

“Convite ao Excelentíssimo Sr. Reitor da Universidade Estadual Paulista - UNESP, 

Sandro Roberto Valentini, com o objetivo de prestar à Comissão Parlamentar de Inquérito 

que investiga a Violência Sexual contra Estudantes de Ensino Superior informações sobre 

violência sexual no âmbito da universidade, e as providências adotadas quanto às queixas 

de episódios de violência sexual.” 
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Srs. Deputados, em discussão. Em votação. Farei então a chamada nominal para 

que os deputados votem verbalmente. Como vota a deputada Professora Bebel? 

 

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

“sim”. 

 

A SRA. PRESIDENTE - DRA. DAMARIS MOURA - PSDB - Como vota o 

deputado Ed Thomas? 

 

O SR. ED THOMAS - PSB - Sra. Presidente, para votar “sim”. 

 

A SRA. PRESIDENTE - DRA. DAMARIS MOURA - PSDB - Obrigada, 

deputado. Como vota o deputado Arthur do Val? 

 

O SR. ARTHUR DO VAL - PATRIOTA - “Sim”. 

 

A SRA. PRESIDENTE - DRA. DAMARIS MOURA - PSDB - Obrigada. Como 

vota o deputado Castello Branco? 

 

O SR. CASTELLO BRANCO - PSL - Pela ordem, Sra. Presidente. Castello 

Branco vota “sim”. 

 

A SRA. PRESIDENTE - DRA. DAMARIS MOURA - PSDB - Por cinco votos 

então... Desculpa, gente, perdão. Eu não votei o item 2 e não votei o item 3. Vou votar: 

no item 2 voto “sim” e no item 3 voto “sim”. Então, por cinco votos, está aprovado o 

requerimento ou item 3 da pauta.  

Item 4 da pauta, também requerimento da Valeria Bolsonaro, do dia 13 de julho de 

2020.  

“Requerimento CPI Violência Sexual nº 4 de 2020: convite ao Exmo. Sr. Reitor da 

Universidade de São Paulo, Vahan Agopyan, com o objetivo de prestar à Comissão 

Parlamentar de Inquérito, CPI, que investiga a violência sexual contra estudantes de 

ensino superior, informações sobre a atenção à violência sexual no âmbito da 

universidade e as providências adotadas quanto às queixas de episódios de violência 

sexual.” 
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Srs. Deputados, em votação. Perdão, em discussão. Não havendo nenhum deputado 

a discutir, em votação.  

Como vota a deputada Professora Bebel? 

 

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

“sim”. 

 

A SRA. PRESIDENTE - DRA. DAMARIS MOURA - PSDB - Obrigada, 

deputada. Como vota o deputado Ed Thomas? 

 

O SR. ED THOMAS - PSB - Deputado Ed Thomas vota “sim”. 

 

A SRA. PRESIDENTE - DRA. DAMARIS MOURA - PSDB - Obrigada, 

deputado. Como vota o deputado Arthur do Val? 

 

O SR. ARTHUR DO VAL - PATRIOTA - Voto “sim”. 

 

A SRA. PRESIDENTE - DRA. DAMARIS MOURA - PSDB - Obrigada, 

deputado. Como vota o deputado Castello Branco? 

 

O SR. CASTELLO BRANCO - PSL - Pela ordem, Sra. Presidente. Castello 

Branco vota “sim”. 

 

A SRA. PRESIDENTE - DRA. DAMARIS MOURA - PSDB - Obrigada, 

deputado. Eu, Damaris Moura, também voto “sim”. Por cinco votos, então, está aprovado 

o item 4 da pauta.  

Vamos agora ao item 5, do dia 13 de julho de 2020, também um requerimento da 

deputada Valeria Bolsonaro: “Requerimento CPI Violência Sexual nº 5 de 2020: convite 

à Exma. Sra. Ouvidora-Geral da Universidade Estadual Paulista - UNESP, Claudia Maria 

de Lima, com o objetivo de prestar à Comissão Parlamentar de Inquérito, CPI, que 

investiga a violência sexual contra estudantes de ensino superior, informações sobre 

violência sexual no âmbito da universidade e as providências adotadas quanto às queixas 

de episódios de violência sexual”.  

Coloco em discussão o item 5 da pauta. Em votação.  
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Como vota a deputada Professora Bebel? 

 

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

“sim”. 

 

A SRA. PRESIDENTE - DRA. DAMARIS MOURA - PSDB - Obrigada, 

Professora Bebel. Como vota o deputado Ed Thomas? 

 

O SR. ED THOMAS - PSB - Pela ordem, presidente Damaris. Deputado Ed 

Thomas vota “sim” ao requerimento. 

 

A SRA. PRESIDENTE - DRA. DAMARIS MOURA - PSDB - Obrigada, 

deputado. Como vota o deputado Arthur do Val? 

 

O SR. ARTHUR DO VAL - PATRIOTA - Voto “sim”. 

 

A SRA. PRESIDENTE - DRA. DAMARIS MOURA - PSDB - Obrigada, 

deputado. Como vota... A deputada Valeria já está conosco na sala. Como vota a deputada 

Valeria Bolsonaro? 

 

A SRA. VALERIA BOLSONARO - PSL - Voto “sim”.  

 

A SRA. PRESIDENTE - DRA. DAMARIS MOURA - PSDB - Obrigada, 

deputada Valeria Bolsonaro.  

Agradeço então a presença entre nós do deputado Castello Branco, que por algum 

período substituiu a deputada Valeria Bolsonaro. Muito obrigada, deputado. Um bom dia 

para o senhor. Obrigada.  

Vamos então ao item 6 da pauta, do dia 13 de julho de 2020. Requerimento da 

deputada Valeria Bolsonaro. Requerimento CPI da Violência Sexual nº 6, de 2020. 

Convite ao… 

Perdão, item 5 ainda. Deputada Damaris Moura vota “sim”. Por cinco votos, está 

aprovado o Requerimento nº 5 da pauta.  

Número 6 então: requerimento que trata do “convite ao Exmo. Sr. Reitor da 

Universidade Estadual de Campinas, Marcelo Knobel, com o objetivo de prestar à 
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Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) que investiga a violência sexual contra 

estudantes de Ensino Superior informações sobre o Serviço de Atenção à Violência 

Sexual (SAVS), criado no âmbito da universidade para receber e tomar as providências 

necessárias quanto às queixas de episódios de violência sexual.”  

Coloco então o item 6 em discussão. Não havendo nenhum deputado a discutir, eu 

coloco em votação. Como vota a deputada Professora Bebel? 

 

A SRA. PROFESSORA BEBEL LULA - PT - Pela ordem, presidente Damaris. 

Voto “sim”. 

 

A SRA. PRESIDENTE - DRA. DAMARIS MOURA - PSDB - Obrigada, 

deputada. Como vota o deputado Ed Thomas? 

 

O SR. ED THOMAS - PSB - Pela ordem, presidente. O deputado Ed Thomas vota 

“sim” ao requerimento. 

 

A SRA. PRESIDENTE - DRA. DAMARIS MOURA - PSDB - Obrigada, 

deputado Ed Thomas. Como vota o deputado Arthur do Val? 

 

O SR. ARTHUR DO VAL - PATRIOTA - Voto “sim”. 

 

A SRA. PRESIDENTE - DRA. DAMARIS MOURA - PSDB - Obrigada, 

deputado. Como vota a deputada Valeria Bolsonaro? 

 

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

“sim”. 

 

A SRA. PRESIDENTE - DRA. DAMARIS MOURA - PSDB - Obrigada, 

deputada. Como vota a deputada Marina, que está conosco aqui? Obrigada pela presença, 

deputada. Como vota o item 6 da pauta? Pode abrir o microfone, por favor, deputada. 

 

A SRA. MARINA HELOU - REDE - Bom dia, presidente. Desculpe o atraso. Eu 

voto “sim”. 
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A SRA. PRESIDENTE - DRA. DAMARIS MOURA - PSDB - Bom dia, 

deputada. Muito obrigada. Vamos então ao item 7 da pauta, também do dia 13 de julho 

de 2020. Requerimento da deputada Valeria Bolsonaro. Item 6, deputada Damaris Moura 

vota “sim”. Então por seis votos está aprovado o Requerimento nº 6 da pauta.  

Agora o item 7. Já mencionei, é um “convite ao Exmo. Sr. Superintendente de 

Segurança da Universidade de São Paulo (USP), Prof. Dr. José Antônio Visintin, com o 

objetivo de prestar à Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) que investiga a violência 

sexual contra estudantes de Ensino Superior informações sobre violência sexual no 

âmbito da universidade e as providências adotadas quanto às queixas de episódios de 

violência sexual”.  

Coloco então o item 7 da pauta em discussão. Não havendo oradores inscritos, eu 

coloco então o item 7 em votação. Como vota a deputada Professora Bebel? 

 

A SRA. PROFESSORA BEBEL LULA - PT - Pela ordem, presidente Dra. 

Damaris. Eu voto “sim”. 

 

A SRA. PRESIDENTE - DRA. DAMARIS MOURA - PSDB - Obrigada, 

deputada. Como vota o deputado Ed Thomas? 

 

O SR. ED THOMAS - PSB - Pela ordem, presidente Damaris. Para votar “sim” 

ao requerimento. 

 

A SRA. PRESIDENTE - DRA. DAMARIS MOURA - PSDB - Obrigada, 

deputado Ed Thomas. Como vota o deputado Arthur do Val? 

 

O SR. ARTHUR DO VAL - PATRIOTA - Voto “sim”. 

 

A SRA. PRESIDENTE - DRA. DAMARIS MOURA - PSDB - Obrigada, 

deputado. E como vota a deputada Valeria Bolsonaro? 

 

A SRA. VALERIA BOLSONARO - PSL - Voto “sim”. 

 

A SRA. PRESIDENTE - DRA. DAMARIS MOURA - PSDB - Obrigada, 

deputada. Como vota a deputada Marina Helou? Deputada Marina Helou? 
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A SRA. MARINA HELOU - REDE - Voto “sim”. 

 

A SRA. PRESIDENTE - DRA. DAMARIS MOURA - PSDB - Obrigada. 

Deputada Damaris Moura vota “sim” ao requerimento. Por seis votos, está aprovado o 

Requerimento no 7 da pauta.  

Vamos, então, ao item 8 da pauta, do dia 13 de julho de 2020, requerimento da 

deputada Valeria Bolsonaro. “Requerimento no 8 da CPI da Violência Sexual: é um 

convite à Exma. Sra. Coordenadora do Escritório USP Mulheres, da Universidade de São 

Paulo, Maria Arminda do Nascimento Arruda, com o objetivo de prestar, à Comissão 

Parlamentar de Inquérito - CPI - que investiga a violência sexual contra estudantes de 

ensino superior, informações sobre o serviço de atenção à violência sexual no âmbito da 

universidade e as providências adotadas quanto às queixas dos episódios de violência 

sexual.”  

Coloco, então, o item 8 da pauta em discussão. Não havendo oradores inscritos, eu 

coloco o item 8 em votação.  

Como vota a deputada Professora Bebel? 

 

A SRA. PROFESSORA BEBEL LULA - PT - Pela ordem, presidente Damaris. 

Eu voto “sim”. 

 

A SRA. PRESIDENTE - DRA. DAMARIS MOURA - PSDB - Obrigada, 

deputada. Como vota o deputado Ed Thomas? 

 

O SR. ED THOMAS - PSB - Pela ordem, presidente Damaris. Deputado Ed 

Thomas vota “sim” ao requerimento. 

 

A SRA. PRESIDENTE - DRA. DAMARIS MOURA - PSDB - Obrigada, 

deputado. Como vota o deputado Arthur do Val? 

 

O SR. ARTHUR DO VAL - PATRIOTA - Voto “sim”. 

 

A SRA. PRESIDENTE - DRA. DAMARIS MOURA - PSDB - Obrigada, 

deputado. Como vota a deputada Valeria Bolsonaro? 
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A SRA. VALERIA BOLSONARO - PSL - Voto “sim”, presidente. 

 

A SRA. PRESIDENTE - DRA. DAMARIS MOURA - PSDB - Obrigada, 

deputada. Como o PSL tem duas vagas nesta comissão, o deputado Castello Branco 

poderá votar. Como vota o deputado Castello Branco? Deputado Castello Branco? 

 

A SRA. VALERIA BOLSONARO - PSL - Pela ordem, presidente. Eu acho que 

o deputado Castello Branco já saiu da reunião. 

 

A SRA. PRESIDENTE - DRA. DAMARIS MOURA - PSDB - Não. Eu estou 

vendo o deputado aqui na nossa tela. Como vota o deputado? Pode abrir o seu microfone, 

por favor. 

 

O SR. CASTELLO BRANCO - PSL - Eu estou acompanhando a reunião. O voto 

é meu ou da... Eu sou suplente só, né? 

 

A SRA. PRESIDENTE - DRA. DAMARIS MOURA - PSDB - É, o senhor pode 

votar, porque o PSL... A secretaria me informa que o senhor pode votar porque o PSL 

tem duas cadeiras nesta CPI. 

 

O SR. CASTELLO BRANCO - PSL - Está bom. Voto “sim”. 

 

A SRA. PRESIDENTE - DRA. DAMARIS MOURA - PSDB - Obrigada, 

deputado. Bom dia, deputada Isa Penna. Como vota a deputada Isa Penna sobre o item 8 

da pauta? 

 

A SRA. ISA PENNA - PSOL - Voto “sim”, presidente. 

 

A SRA. PRESIDENTE - DRA. DAMARIS MOURA - PSDB - Obrigada, 

deputada Isa Penna.A deputada Damaris Moura vota “sim” ao requerimento do item 8 da 

pauta. Por sete votos, então, está aprovado o item 8 da pauta. 

Eu vou, agora, passar novamente a Presidência da CPI para a vice-presidente, 

deputada Professora Bebel, em virtude de os próximos dois itens da pauta se tratarem de 
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requerimentos de minha autoria, para que se proceda, então, à discussão e votação. 

Deputada Professora Bebel, com a palavra. 

Ah, desculpa, deputada Professora Bebel. A deputada Marina Helou... Como vota 

a deputada Marina Helou ao item 8 da pauta? 

 

A SRA. MARINA HELOU - REDE - Presidente, eu até pensei: “nossa, será que 

eu já votei?”. Eu achei que eu não tinha votado. Eu voto “sim”. 

 

A SRA. PRESIDENTE - DRA. DAMARIS MOURA - PSDB - Estava fechada a 

sua janelinha, e eu me confundi; peço perdão. Então, por oito votos, está aprovado o item 

8 da pauta.  

Então, nesse momento, passo a palavra à vice-presidente, a deputada Professora 

Bebel, para que proceda à discussão e votação dos itens 9 e 10 da pauta, de minha autoria. 

Deputada Professora Bebel. 

 

A SRA. PROFESSORA BEBEL LULA - PT - Obrigada. (Vozes sobrepostas.) 

 

A SRA. PRESIDENTE - DRA. DAMARIS MOURA - PSDB - Vou pedir aos 

deputados, por favor, que mantenham seus microfones fechados, só para não termos aqui 

nenhuma interrupção na transmissão. Por favor, obrigada. 

 

* * * 

 

- Assume a Presidência a Sra. Professora Bebel Lula. 

 

* * * 

  

A SRA. PRESIDENTE - PROFESSORA BEBEL LULA - PT - Item 9 da pauta. 

De 13 de julho de 2020, Dra. Damaris é autora. “Requerimento CPI Violência Sexual nº 

9/2020. Requer que seja solicitado ao procurador-geral de Justiça que encaminhe a este 

colegiado cópia dos termos de ajustamento de conduta eventualmente firmados, que 

envolvam a apuração de denúncias de práticas de violência sexual contra estudantes de 

ensino superior no estado.” 
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Em discussão. Não havendo oradores inscritos, está encerrada a discussão. Em 

votação. Como vota a deputada Valeria Bolsonaro? 

 

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

“sim”.  

 

A SRA. PRESIDENTE - PROFESSORA BEBEL LULA - PT - Como vota o 

deputado Castello Branco? 

 

O SR. CASTELLO BRANCO - PSL - Pela ordem, Sra. Presidente. Castello 

Branco vota “sim”. 

 

A SRA. PRESIDENTE - PROFESSORA BEBEL LULA - PT - Eu, Professora 

Bebel, na Presidência dos trabalhos, deste item, voto “sim”. Como vota o deputado Ed 

Thomas? 

 

O SR. ED THOMAS - PSB - Pela ordem, Professora Bebel. Para votar “sim” ao 

requerimento. 

 

A SRA. PRESIDENTE - PROFESSORA BEBEL LULA - PT - Deputada, 

presidente desta CPI, Dra. Damaris Moura. 

 

A SRA. DRA. DAMARIS MOURA - PSDB - Deputada Professora Bebel, voto 

“sim” ao requerimento. 

 

A SRA. PRESIDENTE - PROFESSORA BEBEL LULA - PT - Deputada Isa 

Penna. (Pausa.) Deputada Isa Penna. Ah, a carinha dela aí, olha, que linda.   

Deputado Arthur do Val.   

 

O SR. ARTHUR DO VAL - PATRIOTA - Voto “sim”.  

 

A SRA. PRESIDENTE - PROFESSORA BEBEL LULA - PT - Deputado 

Marcio Nakashima. (Ausente.) Deputada Marina Helou. 
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A SRA. MARINA HELOU - REDE - Voto “sim”. 

 

A SRA. PRESIDENTE - PROFESSORA BEBEL LULA - PT - Por oito votos 

está aprovado o requerimento. 

Requerimento 10, de 13.07.2020, de autoria da deputada Dra. Damaris Moura. 

“Requerimento CPI Violência Sexual nº 10/2020. Requer que seja solicitado ao 

procurador-geral de Justiça que designe um membro do Ministério Público Estadual para 

acompanhar os trabalhos da CPI, que visa apurar denúncias de violência sexual contra 

estudantes do Ensino Superior.” 

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

votação. Como vota a deputada Valeria Bolsonaro? 

 

A SRA. VALERIA BOLSONARO - PSL - Pela ordem, presidente. Voto “sim” 

ao requerimento. 

 

A SRA. PRESIDENTE - PROFESSORA BEBEL LULA - PT - Obrigada, 

deputada Valeria. Eu, Professora Bebel, presidindo este item, voto “sim”. 

Deputado Castello Branco. Como vota o deputado Castello Branco? 

 

O SR. CASTELLO BRANCO - PSL - Pela ordem, Sra. Presidente. Castello 

Branco vota “sim”. 

 

A SRA. PRESIDENTE - PROFESSORA BEBEL LULA - PT - Como vota o 

deputado Ed Thomas? 

 

O SR. ED THOMAS - PSB - Professora Bebel, digna deputada, para votar “sim” 

ao requerimento. 

 

A SRA. PRESIDENTE - PROFESSORA BEBEL LULA - PT - Como vota a 

presidente desta comissão, deputada Dra. Damaris Moura? 

 

A SRA. DRA. DAMARIS MOURA - PSDB - Pela ordem, presidente, para votar 

“sim” ao requerimento. 
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A SRA. PRESIDENTE - PROFESSORA BEBEL LULA - PT - Como vota a 

deputada Isa Penna? Lindíssima.  

 

A SRA. ISA PENNA - PSOL - (Inaudível.)  

 

A SRA. PRESIDENTE - PROFESSORA BEBEL LULA - PT - Tem que 

aparecer o rostinho. Está bom. Obrigada, Isa. Como vota o deputado Arthur do Val? 

 

O SR. ARTHUR DO VAL - PATRIOTA - Voto “sim”, presidente. 

 

A SRA. PRESIDENTE - PROFESSORA BEBEL LULA - PT - Como vota a 

deputada Marina Helou? 

 

A SRA. MARINA HELOU - REDE - Voto “sim”. 

 

A SRA. PRESIDENTE - PROFESSORA BEBEL LULA - PT - Bem, por oito 

votos, aprovado com oito votos, fica aprovado, então, o requerimento. (Vozes 

sobrepostas.) 

 

A SRA. DRA. DAMARIS MOURA - PSDB - Vamos pedir para manter os 

microfones fechados, por favor. Desculpe, deputada. 

 

A SRA. PRESIDENTE - PROFESSORA BEBEL LULA - PT - Certo. Por oito 

votos, então, está aprovado o Requerimento nº 10 da pauta. 

 

A SRA. DRA. DAMARIS MOURA - PSDB - Deu para ouvir. A senhora pode, 

então, devolver, por favor. 

 

A SRA. PRESIDENTE - PROFESSORA BEBEL LULA - PT - Eu devolvo o 

trabalho para a senhora. 

 

* * * 

 

- Assume a presidência a Sra. Dra. Damaris Moura. 
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* * * 

 

A SRA. PRESIDENTE - DRA. DAMARIS MOURA - PSDB - Ok. Obrigada, 

deputada Professora Bebel. 

Eu gostaria, antes de nós encerrarmos esta reunião de hoje… Na última reunião os 

senhores se recordam que nós ficamos de, durante a semana - foi até uma sugestão da 

deputada Marina Helou -, pensarmos melhor sobre as sub-relatorias.  

Na apresentação do plano de trabalho, que fiz na última reunião da semana passada, 

eu havia, como sugestão, incluído a criação de duas sub-relatorias, aquela que vai reunir 

dados e elementos relacionados às ocorrências em campo, ou seja, uma sub-relatoria que 

poderá fazer um trabalho em campo para coleta de dados e elementos para a nossa CPI, 

e a outra sub-relatoria dizia respeito exatamente às medidas que efetivamente são tomadas 

pelas instituições de ensino diante da violência.  

Então, seria uma sub-relatoria para trabalhar em campo colhendo dados de 

ocorrências lá nas instituições de ensino, e a outra seria para conduzir, então, as 

informações relacionadas às medidas que são tomadas diante da violência sexual.  

Foi minha sugestão, mas aí a deputada Marina Helou, na oportunidade, apresentou, 

então, outra sugestão de que, durante a semana, refletíssemos melhor se essas são as mais 

adequadas sub-relatorias ou se existem outros temas que poderão ser objeto de outras 

relatorias, ou substituindo essas que foram por mim sugeridas no plano de trabalho. 

Algum deputado aqui se inscreve, então, para fazer essa ponderação, essa reflexão? 

Se não… 

Deputada Bebel com a palavra. 

 

A SRA. PROFESSORA BEBEL LULA - PT - Eu não estou empurrando com a 

barriga. Até nem gosto de ter atitudes assim, mas a senhora não entende que - não sei, 

estou conversando com todos os deputados e deputadas - temos uma lista de pessoas, de 

oitivas que faremos. Não seria interessante, à luz já inicial das oitivas, a gente delimitar 

melhor se a CPI vai ser para levantar dados, se é já para buscar medidas aí para, enfim, 

dar respostas à violência sexual das estudantes nas universidades paulistas? 

Então, eu teria um procedimento, quer dizer, estou discutindo, não estou dizendo 

que é fechado para mim. Eu vou acatar, eu acho que a gente tem que trabalhar 

coletivamente, colegiadamente. Esse é um tema que exige que a gente foque em uma 
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questão importantíssima, que é exatamente essa violência sexual para com as estudantes. 

Mas eu achava que a gente deveria delimitar no curso das oitivas. Sei lá; nós tivemos três, 

quatro oitivas. Nós ouvimos - como fala? - o reitor da USP ou o Conselho de… Lá tem 

departamento da mulher, e de uma outra universidade. Então, eu acho que a gente deveria, 

um pouco, para calibrar, para a gente não ter que procurar, às vezes, criar relatoria da 

relatoria. É uma vice-relatoria de relatoria.  

Então, essa é a observação que faço. Se não der acordo, também não faço questão 

de levar à discussão profunda, entendendo que todo trabalho tem, sim, a sua importância. 

Mas só esse cuidado, só isso. 

 

A SRA. PRESIDENTE - DRA. DAMARIS MOURA - PSDB - Obrigada, 

deputada Professora Bebel. Nós queremos cumprimentar o deputado Carlão Pignatari, 

que está conosco nesta reunião. Bom dia, deputado Carlão Pignatari. Muito obrigada pela 

presença aqui entre nós nesta CPI. 

Eu vou, então, consultar os nossos colegas quanto à sugestão da deputada 

Professora Bebel, de que essas sub-relatorias sejam um resultado de uma necessidade que 

venha a surgir no curso destas oitivas que já foram requeridas pela deputada relatora, a 

deputada relatora, a deputada Valeria Bolsonaro. Existe um consenso? Algum deputado 

gostaria de se manifestar sobre a sugestão da deputada Professora Bebel?  

Eu considero bastante apropriado, viu, deputada, que, no curso das oitivas, nós 

percebamos a necessidade de criação desta sub-relatoria, que poderá... Inclusive, nós 

estudamos como funcionam essas sub-relatorias, que, naturalmente, não são obrigatórias. 

E, se criadas, o resultado dessas sub-relatorias, ou esses sub-relatórios, eles integrarão o 

relatório final. E a critério da relatora ela vai, então, agregar ao seu relatório final esses 

relatórios apresentados por eventuais sub-relatores. É assim que funcionam as sub-

relatorias.  

Então, eu consulto os deputados se há consenso, então, de que nós sigamos os 

trabalhos e, no curso das oitivas, se houver necessidade de nós, então, estabelecermos as 

sub-relatorias, nós vamos, então, indicando esses sub-relatores. Há consenso? Algum 

deputado gostaria de se manifestar? (Pausa.)  

Há consenso, então? Podem assentir com as suas cabeças? Ok, deputado Arthur do 

Val, deputado Castello Branco, deputada Marina Helou, deputada Isa, deputada Valeria. 

Professora Bebel é quem está sugerindo. 
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Ok. Então, Srs. Deputados, nada mais havendo a tratar nesta reunião, eu declaro, 

portanto, encerrada a segunda reunião da CPI que investiga, ou a Comissão Parlamentar 

de Inquérito que tem a finalidade de apurar denúncias de violência sexual praticada contra 

estudantes universitárias de instituições de ensino superior no estado de São Paulo.  

Agradeço, então, a presença de todos os que estão aqui conosco, deputada 

Professora Bebel, deputado Ed Thomas, deputado Arthur do Val, deputada Valeria, 

deputado Castello Branco, deputada Isa Penna, a deputada Marina Helou e, agora, entre 

nós, agradecendo a presença do deputado Carlão Pignatari. 

 

A SRA. PROFESSORA BEBEL LULA - PT - Mas ele não apareceu, Doutora. 

 

A SRA. PRESIDENTE - DRA. DAMARIS MOURA - PSDB - Ele apareceu, 

mas agora a janelinha fechou. Eu desejo, então, um bom dia a todos. 

Está encerrada a nossa reunião. Aguardemos, então, a convocação para a próxima. 

Bom dia a todos, gente. Um abraço. 

 

* * * 

 

- Encerra-se a reunião. 

 

* * * 


