CPI - GESTÃO DAS UNIVERSIDADES PÚBLICAS
5ª Reunião da CPI - Gestão das Universidades Públicas 19/06/2019 às 10:00 horas no Plenário D. Pedro I.
Presidente: Deputado Wellington Moura
Item

Data

Solicitante

OBJETO

Vista
Valéria Bolsonaro e
Barros Munhoz, Carla
Morando, Douglas
Garcia

1

03/05/2019

Professora Bebel

Requerimento CPI/GUP Nº 18/2019- solicita "seja oficiado às reitorias da UNESP,
UNICAMP e USP a fim de que informem se o Governo do Estado de São Paulo está
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."

2

28/05/2019

Professora Bebel

Requerimento CPI/GUP nº 25/2019 - solicita seja oficiado à Universidade de São Paulo- Douglas Garcia
USP a fim de que disponibilize as seguintes informações e documentos referentes ao
denominado "Projeto USP do Futuro", quais sejam:
"1. Relação contendo todos os contratos firmados com terceiros para subsidiar referido
projeto informando a data do contratado, o objeto do contrato, o prazo do contrato, o valor
mensal e total do contrato, a forma de contratação (modalidade de licitação), a
empresa/instituição contratada e copia integral de todos os relatórios e documentos
produzidos e entregues à USP em decorrência dos referidos contratos;
2. No que consiste o Projeto USP do Futuro? Em que fase se encontra referido projeto?
Encaminhar todos os documentos e projetos elaborados pela USP ou por empresas e/ou
profissionais contratados sobre o Projeto USP do Futuro."

3

14/06/2019

Carla Morando

Requerimento CPI/GUP nº 30/2019 - solicita "a planilha detalhada com valores das bolsas
destinadas às pesquisas e trabalhos acadêmicos, que teriam sido produzidos nos anos de
2014, 2015 e 2016, na UNESP- Universidade Estadual Paulista, bem como o nome dos
servidores destinatários deste recurso."

4

17/06/2019

Wellington Moura

Requerimento CPI/GUP Nº 31/2019 - solicita "ao Presidente do Tribunal Contas do Estado
de São Paulo, Conselheiro Antonio Roque Citadini, que designe dois técnicos daquele E.
Tribunal para acompanhar os trabalhos desta Comissão Parlamentar de Inquérito."

