CPI - GESTÃO DAS UNIVERSIDADES PÚBLICAS
3ª Reunião da CPI - Gestão das Universidades Públicas 29/05/2019 às 10:00 horas no Plenário D. Pedro I.
Presidente: Deputado Wellington Moura
Item

Data

Solicitante

OBJETO

Vista

1

02/05/2019

Wellington Moura

Requerimento CPI/GUP Nº 14/2019 - solicita a prorrogação do prazo de funcionamento Professora Bebel, Leci
desta Comissão Parlamentar de Inquérito, constituída com a finalidade de 'investigar Brandão
irregularidades na gestão das universidades públicas no Estado de São Paulo, em especial,
quanto à utilização de verbas públicas repassadas a elas', por mais 60 (sessenta) dias.

2

03/05/2019

Wellington Moura

Requerimento CPI/GUP Nº 15/2019- solicita ao Excelentíssimo Presidente do Tribunal de B a r r o s M u n h o z e
Contas do Estado de São Paulo, nos termos regimentais, 'que sejam indicados todos os Daniel José, Professora
contratos terceirizados que se encontram irregulares que já tenham sido rescindidos, bem Bebel
como os que se encontram em vigor junto as Universidades USP, UNICAMP E UNESP,
para prestar informações nesta Comissão Parlamentar de Inquérito.'

3

03/05/2019

Wellington Moura

Requerimento CPI/GUP Nº 18/2019- solicita "seja oficiado às reitorias da UNESP,
Valéria Bolsonaro e
UNICAMP e USP a fim de que informem se o Governo do Estado de São Paulo está
Barros Munhoz
cumprindo o que dispõe o artigo 27 da Lei Complementar 1.010/2017, que criou a São
Paulo Previdência (SPPREV) e estabelece que o Estado de São Paulo e o responsável pela
cobertura de eventuais insuficiências financeiras decorrentes da diferença entre o valor total
da folha de pagamento dos benefícios previdenciários e o valor total das contribuições
previdenciárias dos servidores e as respectivas contrapartidas das universidades. No caso da
cobertura das insuficiências financeiras estar sendo realizada com os recursos destinados às
universidades a partir dos 9,57% do ICMS-QPE, solicitamos que cada reitoria nos informe
os valores nominais despendidos com estas coberturas do ano de 2007 a 2018."

4

09/05/2019

Wellington Moura

Requerimento CPI/GUP Nº 19/2019- solicita ao Reitor da Universidade de São Paulo - Professora Bebel e
USP, Senhor Vahan Agopyan "1- o Balanço patrimonial e todos os demais documentos Valéria Bolsonaro
contábeis, que possam identificar todas as movimentações de entradas e saídas das receitas
públicas (ICMS), do período compreendido entre 2011 à 2019."

5

13/05/2019

Wellington Moura

Requerimento CPI/GUP Nº 20/2019- solicita ao Reitor da Universidade Estadual Paulista - Valéria Bolsonaro e
UNESP, Senhor Sandro Roberto Valentini "1- o Balanço patrimonial e todos os demais Paulo Fiorilo
documentos contábeis, que possam identificar todas as movimentações de entradas e saídas
das receitas públicas (ICMS), do período compreendido entre 2011 à 2019."

6

13/05/2019

Wellington Moura

Requerimento CPI/GUP Nº 21/2019- solicita ao Reitor da Universidade Estadual de
Paulo Fiorilo e Daniel
Campinas - UNICAMP, Senhor Marcelo Knobel "1- o Balanço patrimonial e todos os
José
demais documentos contábeis, que possam identificar todas as movimentações de entradas
e saídas das receitas públicas (ICMS), do período compreendido entre 2011 à 2019."

7

16/05/2019

Carla Morando

Requerimento CPI/GUP Nº 22/2019 - solicita "relatórios sobre as diárias, pesquisas, custos
e viagens da Universidade de São Paulo - USP, dos últimos 08 (oito) anos."

8

16/05/2019

Carla Morando

Requerimento CPI/GUP Nº 23/2019 - solicita "relatórios sobre as diárias, pesquisas, custos
e viagens da Universidade Estadual Paulista - UNESP, dos últimos 08 (oito) anos."

9

16/05/2019

Carla Morando

Requerimento CPI/GUP Nº 24/2019 - solicita "relatórios sobre as diárias, pesquisas, custos
e viagens da Universidade de Campinas - UNICAMP, dos últimos 08 (oito) anos."

PARA CIÊNCIA
ITEM 10 - Manifestação recebida pela Mesa desta Assembleia e encaminhada a esta CPI, sob protocolo nº 5899/2019, que 'parabeniza e incentiva' os trabalhos da CPI e
faz apontamentos sobre 'eventuais irregularidades' que estariam ocorrendo na atual gestão da reitoria da Universidade Estadual de Campinas - Unicamp. Documento não
assinado.
ITEM 11 - Ofício GR 185/2019 recebido do Gabinete do Reitor da Universidade de São Paulo - USP que, informa a designação do Prof. Dr. Ignacio Maria Poveda
Velasco, Superintendente de Relações Institucionais e Professor Titular da Faculdade de Direito daquela Universidade para acompanhar os trabalhos desta CPI,
colaborar e contribuir com o oferecimento de informações e esclarecimentos que se fizerem necessários, bem como informa endereço específico para envio das
correspondências endereçadas àquela Universidade, quanto aos trabalhos desta CPI.
ITEM 12 - Ofício 140/2019 recebido da Reitoria da Universidade Estadual Paulista 'Júlio de Mesquita Filho' - UNESP que, informa a designação do Prof. Dr. Carlos
Eduardo Vergani, Chefe de Gabinete daquela Universidade, para acompanhar os trabalhos desta CPI, colaborar com o oferecimento de informações e esclarecimentos
que se fizerem necessários, bem como informa endereço específico para envio das correspondências endereçadas àquela Universidade, quanto aos trabalhos desta CPI.

