
CPI - GESTÃO DAS UNIVERSIDADES PÚBLICAS

9ª Reunião da CPI - Gestão das Universidades Públicas 14/08/2019 às 10:00 horas no Plenário D. Pedro I.

Presidente: Deputado Wellington Moura

Item Data Solicitante OBJETO Vista

1 25/06/2019 D e p .  V a l é r i a
B o l s o n a r o

Requerimento CPI/GUP nº 36/2019 - Requer sejam oficiados os Reitores da UNICAMP,
USP,UNESP, para prestar informações acerca da: "Forma de atestar a frequência de
professores, considerando as frequentes denúncias da existência de aulas ministradas por
Mestrandos e Doutorandos."

Dep. Professora Bebel

2 05/08/2019 Dep. Carla Morando Requerimento CPI/GUP nº 37/2019 -  Requer a realização de visitas institucionais às
Diretorias das Faculdades de Economia, Administração e Contabilidade (FEA), bem como
a de Direito da Universidade de São Paulo, com objetivo de levantar dados e obter
subsídios em prol da confecção da sub-relatoria desta Comissão Parlamentar de Inquérito
da Gestão das Universidades Publicas.

3 05/08/2019 Dep. Carla Morando Requerimento CPI/GUP nº 39/2019 - Requer o comparecimento dos Procuradores do
Ministério Publico de Contas: Dra. Élida Graziane Pinto, Dr. Thiago Pinheiro Lima, Dr.
João Paulo Giordano Fontes, com objetivo de "prestar subsídio para sub-relatoria desta
Comissão Parlamentar de Inquérito da Gestão das Universidades publicas."

4 06/08/2019 D e p .  W e l l i n g t o n
M o u r a

Requerimento CPI/GUP nº 46/2019 - solicita do Reitor da Universidade de São Paulo, o
Senhor "Vahan Agopyan", que traga os extratos bancários discriminados mês a mês, de
todas as contas existentes (contas correntes e poupanças), do período investigado nesta
Comissão Parlamentar de Inquérito (2011 a 2019), a fim de que sejam demonstradas todas
as movimentações financeiras de entradas e saídas de receitas, no tocante as
movimentações das verbas públicas.

Dep. Barros Munhoz



5 06/08/2019 D e p .  W e l l i n g t o n
M o u r a

Requerimento CPI/GUP nº 47/2019 - requer ao Reitor da Universidade Estadual Paulista, o
Senhor "Sandro Valentini", que traga os extratos bancários discriminados mês a mês, de
todas as contas existentes (contas correntes e poupanças), do período investigado nesta
Comissão Parlamentar de Inquérito (2011 a 2019), a fim de que sejam demonstradas todas
as movimentações financeiras de entradas e saídas de receitas, no tocante as
movimentações das verbas públicas.

Dep. Barros Minhoz

6 06/08/2019 D e p .  W e l l i n g t o n
M o u r a

Requerimento CPI/GUP nº 48/2019 - requer ao Reitor da Universidade de Campinas, o
Senhor "Marcelo Knobel", que traga os extratos bancários discriminados mês a mês, de
todas as contas existentes (contas correntes e poupanças), do período investigado nesta
Comissão Parlamentar de Inquérito (2011 a 2019), a fim de que sejam demonstradas todas
as movimentações financeiras de entradas e saídas de receitas, no tocante as
movimentações das verbas públicas.

Dep. Barros Munhoz

7 07/08/2019 Dep. Daniel José Requerimento CPI/GUP nº 49/2019 - Requer a convocação do Ex-Reitor da Universidade
de São Paulo, Doutor João Grandino Rodas, para prestar esclarecimentos a esta Comissão
Parlamentar de Inquérito sobre atos de sua gestão na referida universidade entre os anos
2009 e 2013 .

8 12/08/2019 Dep. Barros Munhoz Requerimento CPI/GUP nº 50/2019 - requer a 'convocação da Professora Marilza Vieira
Cunha Rudge, ex-Reitora em exercício da Universidade Estadual Paulista 'Julio de
Mesquita Filho'  Unesp, com o objetivo de prestar informações sobre os atos de sua gestão
à Comissão Parlamentar de Inquérito que investiga a gestão das Universidades Públicas
durante o período de 2013 a 2017.'

PARA CIÊNCIA
Item 09 - Ofício nº 16/2019 recebido da Reitoria da Universidade de São Paulo - USP, que encaminha, em mídia digital 'pen drive', os 'HOLERITES dos seguintes
servidores públicos da Universidade de São Paulo (USP): VAHAN AGOPYAN, ABEL LAVORENTI, ADALBERTO AMERICO FISCHMANN e ACCACIO LINS
DO VALLE, dos últimos 08(oito) anos, com o objetivo de prestar subsídio esta Comissão Parlamentar de Inquérito da Gestão das Universidades Públicas', em resposta
ao ofício requisitório nº 43/2019, expedido por esta CPI. (Documentos resguardados por sigilo legal - acesso restrito aos Membros da CPI);
 
Item 10 - Ofício nº 194/2019 recebido da Reitoria da Universidade Estadual Paulista -  Unesp, retificado pelo Ofício nº 202/2019-RUNESP, que encaminha, em mídia
digital 'pen drive', 'os HOLERITES dos seguintes servidores públicos da UNESP: JOSE CARLOS PERACOLI, ROBERTO BROCANELLI CORONA, SAMIR ISSA
SAMARA E SANDRO ROBERTO VALENTINI, dos últimos 08(oito) anos, com o objetivo de prestar subsídio esta Comissão Parlamentar de Inquérito da Gestão das
Universidades Públicas.', em resposta ao ofício requisitório nº 35/2019, expedido por esta CPI. (Documentos resguardados por sigilo legal - acesso restrito aos Membros
da CPI);



 
Item 11 - Ofício GR nº 206/2019 recebido da Reitoria da Universidade Estadual de Campinas -  Unicamp, que encaminha cópia física dos demonstrativos de
pagamentos do Prof. Dr. Cármino Antônio de Souza, o esclarecimento do Diretor da Faculdade de Ciências Médicas sobre o pagamento pelo Fundo para Valorização
Docente Assistencial - FVDA, bem como cópia do Regulamento do referido Fundo, em complementação aos assuntos questionados em reunião da CPI realizada na data
de 26/06/2019. (Documentos resguardados por sigilo legal - acesso restrito aos Membros da CPI);
 
Item 12: Memorando nº 08/2019/CPI/GUP
 
São Paulo, em  12 de agosto de 2019.
Senhores Membros desta CPI,
Informo a Vossas Excelências que se encontram na Secretaria desta Comissão Parlamentar, à disposição para consulta e/ou cópias, além dos documentos constantes dos
Memorandos nºs 01/2019, 05/2019, 06/2019 e 07/2019, as seguintes documentações:
- Documentação enviada em formato físico pela Universidade de São Paulo - USP referente ao ofício requisitório nº 39/2019 expedido por esta CPI, conforme anexos
do ofício nº 15/2019, recebido daquela Universidade.
'Relação dos salários constitucionalmente considerados extra teto, detalhando as carreiras e as respectivas verbas que compõem os vencimentos.'
- Documentação enviada em formato físico e digital (pen drive) pela Universidade Estadual Paulista - Unesp referente ao ofício requisitório nº 25/2019 expedido por
esta CPI, conforme anexos dos ofícios nºs 196/2019, recebido daquela Universidade.
'relatórios sobre as diárias, pesquisas, custos e viagens da Universidade Estadual Paulista - UNESP, dos últimos 08 (oito) anos.'
- Documentação enviada em formato físico pela Universidade Estadual de Campinas - Unicamp referente ao ofício requisitório nº 41/2019 expedido por esta CPI,
conforme anexos do ofício nº 240/2019, recebido daquela Universidade.
'Relação dos salários constitucionalmente considerados extra teto, detalhando as carreiras e as respectivas verbas que compõem os vencimentos.'
- Documentação enviada em formato digital (pen drive) pela Universidade Estadual Paulista - Unesp referente ao ofício requisitório nº 40/2019 expedido por esta CPI,
conforme anexos dos ofícios nºs 214/2019, recebido daquela Universidade, acompanhado de informação nº 150/2019 da Coordenadoria de Gestão de Pessoas, que relata
a composição dos dados elaborados para a formulação das planilhas.
'Relação dos salários constitucionalmente considerados extra teto, detalhando as carreiras e as respectivas verbas que compõem os vencimentos.'
Deputado Wellington Moura
Presidente da Comissão Parlamentar de Inquérito


