CPI - GESTÃO DAS UNIVERSIDADES PÚBLICAS
10ª Reunião da CPI - Gestão das Universidades Públicas 21/08/2019 às 10:00 horas no Plenário D. Pedro I.
Presidente: Deputado Wellington Moura
Item

Data

Solicitante

OBJETO

Vista

1

05/08/2019

Dep. Carla Morando

Requerimento CPI/GUP nº 37/2019 - Requer a realização de visitas institucionais às Dep. Barros Munhoz e
Diretorias das Faculdades de Economia, Administração e Contabilidade (FEA), bem como D e p .
Valéria
a de Direito da Universidade de São Paulo, com objetivo de levantar dados e obter B o l s o n a r o
subsídios em prol da confecção da sub-relatoria desta Comissão Parlamentar de Inquérito
da Gestão das Universidades Publicas.

2

06/08/2019

D e p . W e l l i n g t o n Requerimento CPI/GUP nº 46/2019 - solicita do Reitor da Universidade de São Paulo, o Dep. Professora Bebel
Moura
Senhor "Vahan Agopyan", que envie os extratos bancários discriminados mês a mês, de e D e p . V a l é r i a
todas as contas existentes (contas correntes e poupanças), do período investigado nesta B o l s o n a r o
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.

3

14/08/2019

Dep. Carla Morando

Requerimento CPI/GUP nº 51/2019 - Requer a Convocação do Senhor Professor Prof. Dr.
Sylvio Roberto Accioly Canuto, Pró-Reitor de Pesquisa da Universidade de São Paulo USP, com o objetivo de "prestar esclarecimentos, bem como subsídios para sub-relatoria
desta Comissão Parlamentar de Inquérito da Gestão das Universidades Publicas."

4

14/08/2019

Dep. Carla Morando

Requerimento CPI/GUP nº 52/2019 - Requer a Convocação do Senhor Prof. Dr. Carlos
Frederico de Oliveira Graeff, Pró-Reitor de Pesquisa e Assessores da Universidade
Estadual Paulista - UNESP, com o objetivo de "prestar esclarecimentos, bem como
subsídios para sub-relatoria desta Comissão Parlamentar de Inquérito da Gestão das
Universidades Públicas"

5

14/08/2019

Dep. Carla Morando

Requerimento CPI/GUP nº 53/2019 - Requer a Convocação do Senhor Prof. Dr. Munir
Salomão Skaf, Pró-Reitor de Pesquisa da Universidade Estadual de Campinas UNICAMP, com o objetivo de "prestar esclarecimentos, bem como subsídios para subrelatoria desta Comissão Parlamentar de inquérito da Gestão das Universidades Públicas."

6

16/08/2019

Dep. Daniel José

Requerimento CPI/GUP nº 54/2019 - Requer que se oficie aos Magníficos Reitores das
Universidades Estaduais Paulistas para que 'informem sobre eventuais sindicâncias ou
processos administrativos que tramitaram nos últimos oito anos ou que ainda tramitam
contra reitores ou ex-reitores destas instituições. Caso existam, solicita-se certidão de
objeto e pé de procedimentos em trâmite ou o resultado final dos procedimentos
concluídos.'

7

19/08/2019

Dep. Carla Morando

Requerimento CPI/GUP nº 55/2019 - requer, nos termos do inciso IV, do Artigo 3° da Lei
n°1.124/2002, c/c o Artigo 34-B, II do requerimento Interno, uma "relação de todas as
pesquisas realizadas, caso a verba seja proveniente da USP, nos últimos 8 (oito) anos, no
Excel, com as seguintes descrições: a) título da pesquisa; b) objeto da pesquisa; c) valor
gasto pela universidade e por terceiros (de forma discriminada); d) responsável pela
pesquisa; e) resultado da pesquisa; f) qual o beneficio para a universidade e para a
sociedade; g) em caso de marca/patente quem se tornou o autor desse direito (pessoa física
ou jurídica); h) nas pesquisas em ocorreram aquisição de bens, com quem ficou a
propriedade desses bens; e i) a prestação de contas dos valores recebidos; com a finalidade
de levantar dados e obter esclarecimentos para a confecção de sub-relatório desta Comissão
Parlamentar de Inquérito."

8

19/08/2019

Dep. Carla Morando

Requerimento CPI/GUP nº 56/2019 - requer, nos termos do inciso IV, do Artigo 3° da Lei
n°1.124/2002, c/c o Artigo 34-B, II do requerimento Interno, uma "relação de todas as
pesquisas realizadas, caso a verba seja proveniente da UNESP, nos últimos 8 (oito) anos,
no Excel, com as seguintes descrições: a) título da pesquisa; b) objeto da pesquisa; c) valor
gasto pela universidade e por terceiros (de forma discriminada); d) responsável pela
pesquisa; e) resultado da pesquisa; f) qual o beneficio para a universidade e para a
sociedade; g) em caso de marca/patente quem se tornou o autor desse direito (pessoa física
ou jurídica); h) nas pesquisas em ocorreram aquisição de bens, com quem ficou a
propriedade desses bens; e i) a prestação de contas dos valores recebidos; com a finalidade
de levantar dados e obter esclarecimentos para a confecção de sub-relatório desta Comissão
Parlamentar de Inquérito."

9

19/08/2019

Dep. Carla Morando

Requerimento CPI/GUP nº
57/2019 - requer, nos termos do
inciso IV, do Artigo 3° da Lei
n°1.124/2002, c/c o Artigo 34B, II do requerimento Interno,
uma "relação de todas as
pesquisas realizadas, caso a
verba seja proveniente da
UNICAMP, nos últimos 8
(oito) anos, no Excel, com as
seguintes descrições: a) título
da pesquisa; b) objeto da
pesquisa; c) valor gasto pela
universidade e por terceiros (de
forma discriminada); d)
responsável pela pesquisa; e)
resultado da pesquisa; f) qual o
benefício para a universidade e
para a sociedade; g) em caso
de marca/patente quem se
tornou o autor desse direito
(pessoa física ou jurídica); h)
nas pesquisas em ocorreram
aquisição de bens, com quem
ficou a propriedade desses
bens; e i) a prestação de contas
dos valores recebidos; com a
finalidade de levantar dados e
obter esclarecimentos para a
confecção de sub-relatoria desta
Comissão Parlamentar de
Inquérito."

