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CPI - VIOLÊNCIA SEXUAL CONTRA ESTUDANTES DE ENSINO SUPERIOR 

30.07.2020 

 

* * * 

 

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

 

* * * 

 

A SRA. PRESIDENTE - DRA. DAMARIS MOURA - PSDB - Bom dia a todos. 

Havendo número regimental, eu declaro aberta a 3ª 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.  

Constatado o quórum, eu procedo agora à chamada nominal de cada deputado 

membro efetivo da Comissão, que deverá responder confirmando a sua presença 

verbalmente. Então, passarei agora à chamada: deputada Valeria Bolsonaro. 

 

A SRA. VALERIA BOLSONARO - PSL - Bom dia, presente. 

 

A SRA. PRESIDENTE - DRA. DAMARIS MOURA - PSDB - Bom dia, 

deputada, obrigada. Deputado Tenente Nascimento. Abre seu microfone, por favor, 

deputado. 

 

O SR. TENENTE NASCIMENTO - PSL - Pela ordem, presidente... Pela ordem. 

 

A SRA. PRESIDENTE - DRA. DAMARIS MOURA - PSDB - Pois não, 

deputado. 

 

O SR. TENENTE NASCIMENTO - PSL - Deputado Tenente Nascimento, 

presente. 

 

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

deputado. Deputada Professora Bebel. 
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A SRA. PROFESSORA BEBEL LULA - PT - Pela ordem, Sra. Presidente. 

 

A SRA. PRESIDENTE - DRA. DAMARIS MOURA - PSDB - Pela ordem, 

deputada. 

 

A SRA. PROFESSORA BEBEL LULA - PT - Presente, deputada. 

 

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

Damaris Moura, presente. Deputado Ed Thomas, deputada Isa Penna, deputada Marina 

Helou, deputado Arthur do Val. 

 

O SR. ARTHUR DO VAL - PATRIOTA - Presente. 

 

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

deputado. Deputado Marcio Nakashima. Eu solicito a secretaria neste momento que 

proceda a leitura da Ata da reunião anterior. 

 

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

 

A SRA. PRESIDENTE - DRA. DAMARIS MOURA - PSDB - Pela ordem, 

Professora Bebel. 

 

A SRA. PROFESSORA BEBEL LULA - PT - Para que dê como lida a Ata da 

reunião anterior. 

 

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

consenso de todos... Há consenso? Há consenso de todos? 

 

O SR. TENENTE NASCIMENTO - PSL - Positivo. 

 

A SRA. PRESIDENTE - DRA. DAMARIS MOURA - PSDB - Está então 

dispensada a leitura e considerada aprovada a Ata da última reunião. O objeto da nossa 
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reunião de hoje é apreciarmos requerimentos e tratarmos de outros assuntos de interesse 

desta Comissão Parlamentar de Inquérito. Vamos então à pauta: temos aí os itens 1 a 14. 

 

O SR. TENENTE NASCIMENTO - PSL - Pela ordem, presidente. 

 

A SRA. PRESIDENTE - DRA. DAMARIS MOURA - PSDB - Pela ordem, 

deputado Tenente Nascimento. 

 

O SR. TENENTE NASCIMENTO - PSL - Como eu acabei de chegar, em 

substituição a um colega da bancada do PSL, eu gostaria de fazer o pedido de vista dos 

itens 4, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13 e 14. 

 

A SRA. PRESIDENTE - DRA. DAMARIS MOURA - PSDB - Deputado, vou 

pedir só um minuto ao senhor para eu poder fazer esse controle aqui. Acredito que a 

secretaria... Vou pedir a Rodrigo também para que nos ajude. Deputado, eu vou pedir, 

por favor, que o senhor repita os itens que o senhor está pedindo vista. 

 

O SR. TENENTE NASCIMENTO - PSL - Ao item 4, item 6, item 7, item 9, 

item 10, item 11, item 12, item 13 e item 14. 

 

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

é regimental. Deputada Professora Bebel, pela ordem. 

 

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

Deputada. Eu quero pedir vista conjunta, não do meu, mas dos itens que foram referentes 

ao da senhora. 

 

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

Professora Bebel, então, pede vista conjunta dos itens 4, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13 e 14, os 

mesmos pedidos do deputado Tenente Nascimento, correto, deputada? 

 

A SRA. PROFESSORA BEBEL LULA - PT - Isso, deputada. 

 

O SR. TENENTE NASCIMENTO - PSL - Pela ordem, presidente. 
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A SRA. PRESIDENTE - DRA. DAMARIS MOURA - PSDB - Pela ordem, 

deputado Tenente Nascimento. 

 

O SR. TENENTE NASCIMENTO - PSL - O motivo do pedido é exatamente 

aquele que eu já esclareci a V. Exa., a fim de nós melhorarmos esse convite, essa 

convocação – se pudermos, acrescentar, juntamente com o reitor, também o responsável 

pelo núcleo, pela ouvidoria, pelo núcleo de apoio ao aluno dessas universidades. O motivo 

é apenas esse, e pretendo, logicamente, devolver o mais rápido possível, tendo em vista 

que a Professora Bebel pediu em conjunto, nós vamos discutir e voltaremos rapidamente 

à pauta esses pedidos. Obrigado, presidente. 

 

A SRA. PROFESSORA BEBEL LULA - PT - Dra. eu posso... Deputada 

Presidente, eu posso... 

 

A SRA. PRESIDENTE - DRA. DAMARIS MOURA - PSDB - Pela ordem, 

então, deputada Professora Bebel. 

 

A SRA. PROFESSORA BEBEL LULA - PT - Pela ordem, deputada. Não tenho 

nenhuma discordância do deputado Tenente Nascimento, ele tem uma lógica que eu 

concordo, o único cuidado, deputado, é o seguinte: a gente antecipou um pouco essa 

discussão de chamar, por exemplo, o coordenador de um núcleo de mulheres de uma 

universidade, que está com o assunto encaminhado, porém, quem gere a universidade e 

vai levar para um conselho é o reitor. Então, nós temos que tomar o cuidado de 

chamarmos as duas figuras, as duas personalidades, as duas pessoas, para que a gente não, 

na verdade, não cometa um erro de, de... Como é que eu falo? De hierarquia! Essa é a 

questão. 

O tema é afeto ao departamento, ok, mas a gestão da universidade quem faz é o 

reitor, nós temos que convencê-lo de que tem... Ou se já há práticas melhores, como está 

dito aqui, como foi dito pela deputada Damaris, e eu sei que há, que nós acolhamos essas 

boas práticas e, onde há um problema, então, que nós façamos o debate devido para que 

a gente consiga avançar. Só chamar a atenção para isso, deputado Tenente, com todo 

respeito ao pedido de vista do senhor, mas de qualquer maneira eu precisava ressalvar a 

importância de ter os dois olhares. É isso. 
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A SRA. PRESIDENTE - DRA. DAMARIS MOURA - PSDB - Obrigada, 

Professora Bebel, obrigada, deputado Tenente Nascimento. Vamos aos itens, então, que 

restaram aqui da nossa pauta. Item 1, de 16 de julho de 2020, da deputada Professora 

Bebel; o objeto: Requerimento CPI-VioSex – nº 11 de 2020. Requer o assessoramento e 

consultoria técnica especializada na área da Psicologia, com ênfase no atendimento a 

vítimas de violência sexual, a serem prestados por parte de quadros da Secretaria de 

Estado da Saúde, com o objetivo de acompanhar as oitivas realizadas nas reuniões virtuais 

da Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI), que investiga a violência sexual contra 

estudantes de ensino superior, no último ano, quando estas forem convidadas.  

Coloco o item 1 em discussão. Não havendo oradores inscritos, está encerrada a 

discussão. Coloco em votação. Como vota a deputada Valeria Bolsonaro? Como vota o 

deputado Tenente Nascimento? 

 

O SR. TENENTE NASCIMENTO - PSL - É sim, voto sim. 

 

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

deputada Professora Bebel? Pode abrir o microfone, por favor. 

 

A SRA. PROFESSORA BEBEL LULA - PT - Voto sim, deputada. 

 

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

vota esta Presidente? Voto sim. Como vota o deputado Ed Thomas? Como vota a 

deputada Isa Penna? Como vota a deputada Marina Helou? 

 

A SRA. MARINA HELOU - REDE - Voto sim. 

 

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

deputado Arthur do Val? 

 

O SR. ARTHUR DO VAL - PATRIOTA - Sim. 

 

A SRA. PRESIDENTE - DRA. DAMARIS MOURA - PSDB - Então temos 

cinco votos favoráveis, está aprovado o item 1 da pauta.  



Verba Editorial Ltda. 

6 

 

Item 2, da deputada Valeria Bolsonaro: Requerimento CPI-VioSex – nº 12 de 

2020. Convite à Exma. Sra. Coordenadora de Políticas para Mulheres, da Secretaria de 

Justiça e Cidadania do Estado de São Paulo, Sra. Dra. Albertina Duarte Takiuti, com o 

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

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

de políticas públicas que visem à eliminação de violência sexual no âmbito do estado de 

São Paulo e notadamente a eventual existência de projetos destinados às comunidades 

universitárias. Coloco o item 2 em discussão. Não havendo oradores inscritos, está 

encerrada a discussão. Coloco em votação. Como vota a deputada Professora Bebel? 

 

A SRA. PROFESSORA BEBEL LULA - PT - Voto sim, Sra. Deputada. 

 

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

deputada. Esta presidente vota sim. Como vota o deputado Tenente Nascimento? 

 

O SR. TENENTE NASCIMENTO - PSL - Eu voto sim, Sra. Presidente. 

 

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

deputado. Como vota o deputado Arthur do Val? Pode abrir o microfone. 

 

O SR. ARTHUR DO VAL - PATRIOTA - Sim, voto sim. 

 

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

 

A SRA. MARINA HELOU - REDE - Voto sim. 
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A SRA. PRESIDENTE - DRA. DAMARIS MOURA - PSDB - Por seis votos, 

então, está aprovado o item 2 da pauta. Quero aproveitar para cumprimentar a deputada 

Valeria Bolsonaro, que já está conosco aqui, e a deputada Marina Helou, bom dia.  

Vamos então ao item 3 da pauta, de 17 de julho de 2020, de autoria da deputada 

Valeria Bolsonaro. Requerimento CPI-VioSex – nº 13 de 2020. Convite à Exma. Sra. 

Coordenadora do Núcleo Especializado de Promoção e Defesa dos Direitos das Mulheres, 

da Defensoria Pública do Estado de São Paulo, a defensora pública Dra. Paula Sant’Anna 

Machado de Souza, ou, alternativamente, a coordenadora auxiliar, a defensora pública 

Dra. Nalida Coelho Monte, com o objetivo de prestar à Comissão de Parlamentar de 

Inquérito (CPI), que investiga a violência sexual contra estudantes de ensino superior, 

informações sobre a rede de atendimento a pessoas vítimas de violência sexual no âmbito 

da Defensoria Pública do Estado de São Paulo.  

Coloco o item 3 em discussão. Não havendo oradores inscritos, está encerrada a 

discussão. Coloco o item 3 em votação. Como vota a deputada Professora Bebel? 

 

A SRA. PROFESSORA BEBEL LULA - PT - Voto sim, Sra. Deputada. 

 

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

deputada. Esta presidente vota sim. Como vota o deputado Tenente Nascimento? 

 

O SR. TENENTE NASCIMENTO - PSL - Eu voto sim, Sra. Presidente. 

 

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, 

deputado. Como vota a deputada Valeria Bolsonaro? 

 

A SRA. VALERIA BOLSONARO - PSL - Voto sim, presidente. 

 

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

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

 

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

deputada. Por seis votos, então, está aprovado o requerimento de nº 3.  

Vamos agora ao requerimento nº 5 da pauta, de 21 de julho de 2020, de autoria da 

deputada Professora Bebel: Requerimento CPI-VioSex – nº 15 de 2020. Convite à Srta. 

Beatriz Montani Silva Rocha Lima, dirigente do Coletivo Feminista Leolinda Daltro 

(Direito Mackenzie), para prestar à Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI), que 

investiga a violência sexual contra estudantes de ensino superior, no último ano, 

informações sobre violência sexual no âmbito da universidade e às providências adotadas 

quanto às denúncias.  

Coloco o item 5 em discussão. Não havendo oradores inscritos, está encerrada a 

discussão. Coloco o item 5 em votação. Como vota a deputada Professora Bebel. 

 

A SRA. PROFESSORA BEBEL LULA - PT - Voto sim, Sra. Deputada. 

 

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

deputada. Esta Presidente vota sim. Como vota o deputado Tenente Nascimento? 

 

O SR. TENENTE NASCIMENTO - PSL - Voto sim, Sra. Presidente. 

 

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

Tenente Nascimento. Como vota o deputado Arthur do Val? 

 

O SR. ARTHUR DO VAL - PATRIOTA - Sim. 

 

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

deputado. Como vota a deputada Valeria Bolsonaro? Deputada Valeria Bolsonaro, como 

vota? 

 

A SRA. VALERIA BOLSONARO - PSL - Voto sim, presidente. 
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A SRA. PRESIDENTE - DRA. DAMARIS MOURA - PSDB - Obrigada, 

deputada. Como vota a deputada Marina Helou? Como vota a deputada Marina Helou? 

Parece que houve algum problema com a abertura do microfone dela. Deputada Marina 

Helou? 

 

A SRA. MARINA HELOU - REDE - Voto sim. 

 

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

deputada. Por seis votos, está aprovado o item 5 da pauta.  

Vamos ao item 8 da pauta, de 21 de julho de 2020, de autoria da deputada 

Professora Bebel, nº 18 o requerimento. Convite à Srta. Julia Köpf de Moraes Paulo, 

diretora da União dos Estudantes do Estado de São Paulo e do Diretório Central dos 

Estudantes (DCE Livre da USP), para prestar informações à Comissão Parlamentar de 

Inquérito (CPI), que investiga a violência sexual contra estudantes de ensino superior, no 

último ano.  

Coloco o item 8 em discussão. Não havendo oradores inscritos, está encerrada a 

discussão. Coloco o item 8 em votação. Como vota a deputada Professora Bebel? 

 

A SRA. PROFESSORA BEBEL LULA - PT - Eu voto sim, Sra. Presidente. 

 

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

deputada. Esta Presidente vota sim. Como vota o deputado Tenente Nascimento? Pode 

abrir o microfone, por favor, deputado. 

 

O SR. TENENTE NASCIMENTO - PSL - Eu voto sim, Sra. Presidente. 

 

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 vota a deputada Marina Helou? 

 

A SRA. MARINA HELOU - REDE - Voto sim. 

 

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

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

Vamos então ao item... Bem, os demais itens da pauta são objeto de pedido de 

vista pelo Tenente Nascimento, com vista conjunta da deputada Professora Bebel. 

Encerramos então os itens da nossa pauta, e eu consulto se algum deputado teria algum 

outro assunto para deliberarmos nesta reunião, algum assunto de interesse desta CPI para 

deliberarmos nesta reunião. 

 

A SRA. MARINA HELOU - REDE - Pela ordem, Sra. Presidente. 

 

A SRA. PRESIDENTE - DRA. DAMARIS MOURA - PSDB - Pela ordem, 

deputada Mariana Helou. 

 

A SRA. MARINA HELOU - REDE - Pela ordem, Sra. Presidente. 

 

A SRA. PRESIDENTE - DRA. DAMARIS MOURA - PSDB - Tem a palavra, 

deputada. 

 

A SRA. MARINA HELOU - REDE - É só uma consulta, dado que nos últimos 

dois encontros – este e o anterior – a gente aprovou requerimento para diversas pessoas 

virem aqui prestar esclarecimentos para que a gente possa entender melhor a situação: a 

gente não tem um cronograma para essas oitivas, para que a gente possa ter um trabalho 

que seja factível? 

 

A SRA. PRESIDENTE - DRA. DAMARIS MOURA - PSDB - Temos já, 

deputada. Eu vou informar aqui o cronograma, vou pedir só um minuto aos deputados 

para que eu possa acessar aqui o cronograma inicial. Vou pedir ao Rodrigo que nos 
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acompanhe aqui e que me ajude a localizar mais rapidamente o cronograma inicial que 

nós temos para ouvirmos os convidados, objetos dos três primeiros requerimentos. Vou 

pedir um minuto, deputada Marina, para eu localizar aqui esse cronograma inicial. Vou 

pedir ao Rodrigo que me auxilie aqui na localização desse cronograma inicial, para nós 

informarmos, trazermos aqui esta informação aos deputados. 

Bem, deputada Marina, respondendo à sua pergunta, na próxima reunião, na 

próxima quinta-feira, nós vamos ouvir o reitor e o representante da ouvidoria da Unesp. 

Já estão então agendadas essas oitivas para a próxima reunião: o reitor da Unesp e o 

representante da ouvidoria da Unesp. Na sequência, deputada Marina Helou, nós estamos 

programando, mas ainda não estão confirmadas, as presenças dos representantes da 

Unicamp e, na sequência, a do representante da USP. Estamos confirmando estas oitivas, 

mas para a próxima reunião já está então agendada a oitiva do nosso convidado reitor da 

Unesp, e a convidada ou convidado da ouvidoria desta mesma universidade. Algum 

assunto mais, deputados, de interesse desta CPI? 

 

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

 

A SRA. PRESIDENTE - DRA. DAMARIS MOURA - PSDB - Tem a palavra, 

deputada Professora Bebel. 

 

A SRA. PROFESSORA BEBEL LULA - PT - Só um pouco para um diálogo 

com o candidato... “Candidato”, olha que maluquice que eu estou... Com o deputado 

Tenente Nascimento. 

 

O SR. TENENTE NASCIMENTO - PSL - Não sou candidato, mas quero o seu 

voto nas próximas eleições. 

 

A SRA. PROFESSORA BEBEL LULA - PT - Mas a questão é a seguinte, 

deputado: eu acho que está correta a forma com que o senhor levanta essa questão, em 

temos de ter essa preocupação de ouvir quem de fato cuida com o tema referente à 

violência sexual contra as universitárias, mas eu chamo a atenção para o fato de que eu 

acho que é muito mais uma questão metodológica nossa. Veja bem, eu acabei de ver que 

a deputada Dra. Damaris está chamando o reitor, mas ela também está chamando... 
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O SR. TENENTE NASCIMENTO - PSL - É, exatamente. 

 

A SRA. PROFESSORA BEBEL LULA - PT - É metodológico, então, não é 

uma questão de tirar ou por o requerimento, mas é ter o requerimento e ter esse cuidado 

de casar isso, de não ter só uma parte, mas de a outra parte ser ouvida. Então, vamos 

(Inaudível.) reunião, a gente amadurece com... Acho que no cronograma a senhora já teve 

essa preocupação, não é, deputada? 

 

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

 

A SRA. PROFESSORA BEBEL LULA - PT - Independentemente de ter 

discutido, a senhora já teve essa preocupação, porque tem prerrogativa para isso, não é? 

 

A SRA. PRESIDENTE - DRA. DAMARIS MOURA - PSDB - Sim. Quero 

agradecer a contribuição da deputada Professora Bebel, e acho que temos total condição 

de chegarmos aqui a um entendimento de ouvirmos não apenas o reitor, mas também os 

técnicos, aqueles que realmente estão lidando diretamente com este tema, acho 

importante. Nesse sentido é que já estamos então agendando, para a próxima reunião, 

ouvirmos tanto o reitor quanto o representante da ouvidoria. 

Só complementando, deputada Marina Helou – e agradecendo à deputada 

Professora Bebel e ao deputado Tenente Nascimento –, a resposta à sua pergunta, no dia 

13, que seria a reunião seguinte à próxima, nós pretendemos ouvir – só para confirmar ou 

reforçar o que eu já disse anteriormente – os representantes da Unicamp, e na reunião do 

dia 20, seguinte ao dia 13, nós pretendemos então ouvir os representantes da USP. 

Estamos buscando a confirmação da presença desses convidados e na próxima reunião, 

que já está confirmada, vamos ouvir os nossos convidados, o reitor e a ouvidoria da 

Unesp. 

 

O SR. TENENTE NASCIMENTO - PSL - Pela ordem, presidente. 

 

A SRA. PRESIDENTE - DRA. DAMARIS MOURA - PSDB - Pela ordem, 

deputado, tem a palavra. 
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O SR. TENENTE NASCIMENTO - PSL - Os próximos, os outros convites... 

Esse foi muito bem elaborado, e a dúvida que eu tinha era exatamente essa sobre o reitor 

e também se nessa próxima oitiva vai haver esse convite para estarem os dois, o reitor e 

a ouvidoria. Então, é por isso mesmo que a gente fez o pedido, para que a gente 

confirmasse tanto o reitor quanto a ouvidoria como representantes, como eu vi aqui 

representantes do trabalho feminista do Mackenzie, “Coletivo Feminista Leolinda Daltro 

(Direito Mackenzie), para prestar à Comissão Parlamentar...”, então, em havendo 

entendimento, nós logicamente queremos dar celeridade a nossa CPI. Então, parabéns à 

deputada Damaris. E, Bebel, mais uma vez muito obrigado, a vocês e a todos os 

componentes desta Comissão. 

 

A SRA. PROFESSORA BEBEL LULA - PT - Muito obrigada, deputado, 

também. 

 

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

sim, deputada, tem a palavra. 

 

A SRA. PROFESSORA BEBEL LULA - PT - Pela ordem, só um minuto. 

Semana que vem não terá CPI, é isso? 

 

A SRA. PRESIDENTE - DRA. DAMARIS MOURA - PSDB - Teremos! A 

próxima reunião será na próxima quinta-feira. 

 

A SRA. PROFESSORA BEBEL LULA - PT - Ok. 

 

A SRA. PRESIDENTE - DRA. DAMARIS MOURA - PSDB - Vamos fazer a 

convocação e todos receberão antecipadamente a convocação e a pauta, como temos feito 

nas reuniões anteriores. Então, nada mais havendo a tratar, eu declaro encerrada a nossa 

reunião de hoje.  

Quero agradecer a presença de todos, agradecer a Rede Alesp pela transmissão, 

agradecer a assessoria, que está aqui nos acompanhando, a secretaria, agradecer aos 

nossos procuradores, Dr. Alexandro e Dr. Carlos, que também acompanham esta reunião, 

e agradecer a todos os colegas deputados que participaram conosco desta reunião. Um 

bom dia a todos e até a próxima reunião. 
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* * * 

 

- É encerrada a reunião.  

 

* * * 


