
CPI - GESTÃO DAS UNIVERSIDADES PÚBLICAS

14ª Reunião da CPI - Gestão das Universidades Públicas 25/09/2019 às 10:00 horas no Plenário D. Pedro I.

Presidente: Deputado Wellington Moura

Item Data Solicitante OBJETO Vista

1 11/09/2019 D e p .  V a l é r i a
B o l s o n a r o

Requerimento CPI/GUP nº 73/2019 - Requer seja oficiado ao Pró Reitor de Pesquisa da
Universidade Estadual de Campinas - Unicamp, Prof. Dr. Munir Salomão Skaf,
informações detalhadas sobre a pesquisa:
Papel do Comitê de Ética nas Atividades de Pesquisa da Unicamp.
Autores/ Pesquisadores:
Prof. Dra. Fátima Aparecida Bottcher Luiz.
Coordenadora do Comitê de Ética em Pesquisa da Universidade Estadual de Campinas.

Dep. Paulo Fiorilo



2 18/09/2019 Dep. Daniel José Requerimento CPI/GUP nº 74/2019 - Requer, nos termos do Artigo 34-B, II do regimento
Interno, que sejam oficiados os presidentes das fundações de apoio da UNESP relacionadas
abaixo ou presidente do respectivo Conselho Curador bem como o reitor da UNESP para
que informem:
1)	A relação de docentes da referida Universidade que, entre 2011 e 2018, atuaram em
projetos conduzidos por estas fundações e, simultaneamente, como docentes da
universidade.
2)	A carga horária de trabalho de cada docente na universidade bem como sua carga horária
na atuação nos projetos e atividades da(s) fundação(ões).
3)	As respectivas remunerações discriminadas mês a mês e por fonte pagadora
(Universidade e Fundações).
	Fundações de Apoio à Ciência, Tecnologia e Educação (Facte - Araraquara)
	Fundação de Ensino, Pesquisa e Extensão (Fepisa - Ilha Solteira)
	Fundação para o Desenvolvimento do Ensino, Pesquisa e Extensão (Fundepe - Marília)
	Fundação para o Vestibular da Universidade Estadual Paulista (Vunesp - São Paulo)
	Fundação de Apoio aos Hospitais Veterinários (Funvet - Botucatu)
	Fundação para o Desenvolvimento da Unesp (Fundunesp - São Paulo)
	Fundação UNI (Botucatu)
	Fundação de Estudos e Pesquisas em Agronomia, Medicina Veterinária e Zootecnia (Funep
- Jaboticabal)
	Fundação de Ciência, Tecnologia e Ensino (Fundacte - Presidente Prudente)
	Fundação para o Desenvolvimento Científico e Tecnológico (FDCT - Guaratinguetá)
	Fundação para o Desenvolvimento das Ciências Farmacêuticas da Unesp (Fundecif -
Araraquara)
	Fundação do Instituto de Biociências (Fundbio - Botucatu)
	Fundação para o Desenvolvimento Médico Hospitalar (Famesp - Botucatu)
	Fundação Editora Unesp (FEU)
	Fundação de Apoio à Pesquisa de Extensão (Faerp - São José do Rio Preto)
	Fundação de Estudos e Pesquisas Agrícolas e Florestais (FEPAF)
	Fundação Araraquarense de Ensino e Pesquisa em Odontologia (Faepo)
	Fundação para o Desenvolvimento do Ensino, Pesquisa e Extensão (Fundepe)
	Fundação para o Desenvolvimento de Bauru (FunDeB)
	Fundação de Apoio à Pesquisa e Extensão de São José do Rio Preto (FAPERP)



3 18/09/2019 Dep. Daniel José Requerimento CPI/GUP nº 75/2019 - Requer, nos termos do Artigo 34-B, II do regimento
Interno, que seja oficiado o presidente do Conselho Curador da Fundação de
Desenvolvimento da Unicamp - FUNCAMP, bem como o reitor da UNICAMP para que
informem:
 
1)	A relação de docentes da referida Universidade que, entre 2011 e 2018, atuaram em
projetos conduzidos por esta fundação e, simultaneamente, como docentes da universidade.
 
 
2)	A carga horária de trabalho de cada docente na universidade,  bem como sua carga
horária na atuação nos projetos e atividades da fundação.
 
3)	As respectivas remunerações discriminadas mês a mês e por fonte pagadora
(Universidade e Fundação).



4 18/09/2019 Dep. Daniel José Requerimento CPI/GUP nº 76/2019 - Requer, nos termos do artigo 34-B, II do Regimento
Interno, requeiro seja oficiados os presidentes das fundações de apoio da USP relacionadas
abaixo ou presidente do respectivo Conselho Curador bem como o reitor da USP para que
informem:
1) A relação de docentes da referida Universidade que, entre 2011 e 2018, atuaram em
projetos conduzidos por estas fundações e, simultaneamente, como docentes da
universidade.	
2) A carga horária de trabalho de cada docente na universidade bem como sua carga horária
na atuação nos projetos e atividades da(s) fundação (ões).
3) As respectivas remunerações discriminadas mês a mês e por fonte pagadora
(Universidade e Fundações). 
	Fundação de Apoio à Universidade de São Paulo - FUSP.
	Fundação Bauruense de Estudos Odontológicos (Funbeo).
	Fundação Vanzolini.
	Fundação de Apoio à Física e à Química (FAFQ).
	Fundação de Estudos Agrários Luiz de Queiroz (Fealq).
	Fundação de Estudos e Pesquisas Aquáticas.
	Fundação Faculdade de Medicina (FFM)
	Fundação Instituto de Administração (FIA).
	Fundação Instituto de Enfermagem de Ribeirão Preto (Fierp).
	Fundação Apoio ao Ensino, Pesquisa e Assistência do Hospital das Clinicas da Faculdade
de Medicina de Ribeirão Preto da Universidade de São Paulo (FAEPA).
	Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas (FIPE).
	Fundação Medicina Veterinária (Fumvet)
	Fundação Odontológica de Ribeirão Preto.
	Fundação para o Desenvolvimento Científico e Tecnológico da Odontologia (Fundecto).
	Fundação para o Desenvolvimento Tecnológico da Engenharia (FDTE).
	Fundação para Incremento da Pesquisa e do Aperfeiçoamento Industrial (Fipai)
	Fundação para Pesquisa e Desenvolvimento da Administração, Contabilidade e Economia
(Fundace)
	Fundação instituto de pesquisas farmacêuticas (FIPFARMA)
	Fundação Zerbini.
	Gestcorp (FEA/USP).
	Fundação Arcadas.
	Centro de Estudos das Negociações Internacionais.



5 18/09/2019 Dep. Paulo Fiorilo Requerimento CPI/GUP nº 77/2019 - Requer, nos termos regimentais, com a finalidade de
subsidiar os trabalhos desenvolvidos pelos membros desta CPI, seja solicitado ao Senhor
Presidente do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo para que informe:
 
1.	Se houve a realização de auditorias na UNICAMP, USP e UNESP;
2.	Em caso afirmativo enviar relatórios produzidos;
3.	Qual a previsão para julgamento das contas anuais nas Universidades Paulistas e das
Fundações de apoio a elas vinculadas:
4.	Quais aspectos estão sendo apontados pelo Tribunal e que devem ser corrigidos pelas
Universidades.

6 18/09/2019 Dep. Paulo Fiorilo Requerimento CPI/GUP nº 78/2019 - Requer, nos termos regimentais, seja solicitado às
Universidades USP, UNICAMP e UNESP, que informem aos membros desta CPI:
1.Qual a forma de acesso disponibilizada para obtenção de informações relativas aos
denominados 'recursos próprios' (como por exemplo alugueis, rendimentos financeiros,
fundos especiais, heranças vacantes...)? Onde são lançadas? Existe um sistema próprio?
Quem gerencia esses recursos?
Em relação ao patrimônio imobiliário, favor informar:
a)Relação dos imóveis com a descrição dos mesmos, área, valor venal, endereço e se está
vazio ou ocupado, informando o valor do aluguel e nome do locatário;
b)Relação dos imóveis alienados nos últimos 8 anos informando descrição, endereço, valor
da venda, nome do comprador e data de aprovação da venda pelo conselho universitário;
3.Como é realizado o lançamento contábil? A universidade possui livro razão e diário de
contabilidade? Como é disponibilizada a transparência das informações neles constates?
São publicadas no Diário Oficial?

7 23/09/2019 D e p .  W e l l i n g t o n
M o u r a

Requerimento CPI/GUP nº 79/2019 - Requer, nos termos do item 3 do § 1° do artigo 13 da
Constituição do Estado, solicitar ao Senhor "Vahan Agopyan" - Reitor da Universidade de
São Paulo - cópia dos holerites de todos os funcionários, que recebiam acima do teto
constitucional, referente aos meses de agosto e setembro de 2019, a fim de se comprovar se
a medida tomada pelo reitor, em cumprir o teto constitucional, esta sendo cumprida, a esta
Comissão Parlamentar de Inquérito que investiga a gestão das Universidades Públicas do
Estado.

 
 



PARA CIÊNCIA
 
ITEM 08- Memorando nº 07/2019/CPI/GUP
São Paulo, em 20 de setembro de 2019.
 
Senhores Membros desta CPI,
 
Informo a Vossas Excelências que se encontram na Secretaria desta Comissão Parlamentar, à disposição para consultas e/ou cópias, as seguintes documentações
complementares às requisitadas:
 
 
- Documentação digital recebida da Universidade Estadual de Campinas - Unicamp referente às cópias das principais peças dos autos da ação judicial proposta pela
ADUnicamp sobre o teto remuneratório, conforme  pen drive anexo ao ofício nº 216/2019, recebido daquela Universidade.
 
- Documentação digital recebida da Universidade Estadual de Campinas - Unicamp referente à informações financeiras da área da saúde, conforme pen drive anexo ao
ofício nº 217/2019, recebido daquela Universidade.
 
- Documentação física e digital (pen drive) recebida da Universidade Estadual de Campinas - Unicamp referente à manifestação do I. MP/SP sobre a constitucionalidade
do provimento exclusivamente em comissão do cargo de Procurador Chefe de Universidade exarada no IC 14.07130004576/2013-2, conforme anexos ao ofício nº
221/2019, recebido daquela Universidade.
 
- Documentação física recebida da Universidade Estadual de Campinas - Unicamp referente às questões complementares solicitadas pela Senhora Dep. Valéria
Bolsonaro, em resposta ao ofício requisitório nº 45/2019 desta CPI, conforme ofício nº 303/2019, recebido daquela Universidade.
 
1.	O Recurso do SUS pode ser usado para complementação salarial?
2.	Como o recurso do SUS é aplicado na assistência?
3.	O contrato, ele é cumprido integralmente?
4.	Docentes podem receber complementação salarial do repasse/contrato do SUS/SES? Se sim, por que? Quantos recebem? Quais valores? Todos fazem a assistência?
Qual a jornada de Trabalho?
5.	Docentes não vinculados a assistência podem receber FUCS/FVDA?
6.	Existem contratados via SUS que não fazem assistência? Quantos funcionários há nesta situação na FCM?
7.	Considerando que a fonte do recurso do FVDA é o Contrato SUS de prestação de serviços de saúde, ou seja, recurso extra orçamentário destinado às ações de saúde.
Docentes recebem complementação salarial do repasse SUS? Se sim, porquê?
8.	Quantos docentes recebem o FVDA? Qual o valor que cada um recebe? e qual a jornada de trabalho?
9.	Docentes não vinculados à assistência podem receber?



10.	Foi autorizado o recebimento do FVDA por 3 docentes da Faculdade de Farmácia na Congregação FCM 340/2015. Estes docentes são da assistência?
11.	Existem funcionários contratados via recurso extra orçamentário do convênio SUS que não realizam a chamada assistência? Quantos funcionários há nesta situação
na Faculdade de Ciências Médicas? Se sim, a FCM retira recursos do SUS dos hospitais do complexo para realizar as contratações?
12.	Conforme o processo Unicamp 01P-19146/2017 às fls. 07 encontra se o nome de Carmino Antonio de Souza, matrícula 51322. Entretanto, o Dr. Carmino Antonio de
Sousa, assumiu a Secretaria Municipal de Saúde de Campinas em Janeiro/ 2013, conjuntamente com a posse do prefeito Jonas Donizette. Como no ano de 2017 ele
estaria recebendo?
13.	Conforme o processo Unicamp 01P-19146/2017, dentre a lista dos beneficiários, todos exercem assistência? Todos prestam assistência na Unicamp?
14.	Qual a relação entre o contrato SUS/SES-Unicamp e o Contrato SES/Hospital Estadual de Sumaré - Dr. Leandro Franceschini? Ambas as instituições usam o mesmo
CNPJ?
15.	Aponte os nomes dos possíveis Beneficiários que já receberam a chamada ¿Comissão de Valorização Docente Assistencial, quando estavam afastados das funções de
assistência. Aponte o cargo administrativo que ocupavam.
 
- Documentação física recebida da Universidade Estadual de Campinas - Unicamp referente às questões complementares solicitadas em reunião realizada em
04/09/2019, conforme ofício nº 313/2019, recebido daquela Universidade.
'obras iniciadas e concluídas e as não concluídas, na gestão do Prof. José Jorg  Antonio  Zx-Reitor da Universidade de São Paulo - USP (28/08/2019).
 
- Documentos em formato digital (slides) referentes às oitivas do Prof. Dr. Carlos Frederico de Oliveira Graeff, Pró-Reitor de Pesquisa da Universidade Estadual
Paulista - UNESP e do Prof. Dr. Munir Salomão Skaf, Pró-Reitor de Pesquisa da Universidade Estadual de Campinas - UNICAMP, ralizadas na data de 09/09/2019.
 
- Documentos em formato digital (slides) referentes à oitiva do Prof. Dr. Edson Luiz Furtado - Presidente da Fundação para o Desenvolvimento da Unesp - Fundunesp,
realizada na data de 11/09/2019.
 
- Documentos em formato digital (slides) referentes à oitiva do Prof. Dr. Antonio Vargas de Oliveira Figueira - Diretor Executivo da Fundação de Apoio à Universidade
de São Paulo - FUSP e à oitiva do Prof. Dr. Sylvio Roberto Accioly Canuto - Pró-Reitor de Pesquisa da Universidade de São Paulo - USP, realizada no dia 16/09/2019.
 
- Documentos em formato digital (slides) referentes à oitiva do Prof. Dr. João Batista de Miranda - Diretor Executivo da Fundação de Desenvolvimento da Unicamp -
Funcamp, realizada na data de 18/09/2019.
 
 
 
Deputado Wellington Moura
Presidente da Comissão Parlamentar de Inquérito
 
 
 



 
 
ITEM 09 - Memorando nº 09/2019/CPI/GUP
São Paulo, em 15 de setembro 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, 07/2019 e 08/2019, as seguintes documentações requisitadas e recebidas por esta CPI:
 
- Documentação recebida em formato digital (e-mail) da Universidade de São Paulo - USP referente ao ofício requisitório nº 24/2019 expedido por esta CPI, conforme
anexos do ofício nº 11/2019, recebido daquela Universidade.
'relatórios sobre as diárias, pesquisas, custos e viagens da Universidade de São Paulo - USP, dos últimos 08 (oito) anos.'
 
- Documentação recebida em formato digital (e-mail) da Universidade de São Paulo - USP referente ao ofício requisitório nº 26/2019 expedido por esta CPI, conforme
anexos do ofício nº 12/2019, recebido daquela Universidade.
'informações contábeis com as despesas dos últimos 8 (oito) anos segregadas por ensino e pesquisa e indicar, em cada caso, a fonte dos recursos, se repasse de ICMS ou
outras fontes.'
 
- Documentação recebida em formato digital (pen drive) da Universidade Estadual Paulista - UNESP referente ao ofício requisitório nº 34/2019 expedido por esta CPI,
conforme anexo do ofício nº 219/2019, recebido daquela Universidade.
'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.'
 
- Documentação recebida em formato digital (e-mail) da Secretaria Estadual da Fazenda e Planejamento do Estado de São Paulo referente aos ofícios requisitórios nºs
08/2019 e 16/2019 expedidos por esta CPI, conforme anexos dos ofícios nºs 181/2019 e 250/2019, recebidos daquela Secretaria.
'informações sobre os valores arrecadados a título de ICMS e o valor efetivamente repassado às universidades, nos últimos 8 anos'
 
'informações a esta Comissão Parlamentar de Inquérito, em relação aos valores repassados às Universidades decorrentes da arrecadação do ICMS-QPE:
1.	Quais os itens e os valores deduzidos da base de cálculo da cota parte de 9,57% repassada às Universidades nos últimos 8 anos? Informar os valores especificando
anualmente por Universidade e valor e item deduzido (UNESP, UNICAMP e USP)
 
2.	Qual o valor total previsto e arrecadado de ICMS nos últimos 8 anos? Informar ano a ano especificando o valor nominal arrecadado discriminando:
a.	ICMS Principal; ICMS- Multas e juros;
b.	ICMS- Divida Ativa;



c.	ICMS- Divida Ativa- Multas e Juros;
d.	Adicional ICMS- Fundo Estadual de Combate a Pobreza; e
e.	Adicional ICMS- Fundo Estadual de Combate a Pobreza - Multas e Juros.
 
3.	Qual o valor deduzido da base de cálculo da cota parte de 9,57% repassada às Universidades com relação aos programas habitacionais nos últimos 8 anos?
 
4.     O valor dos prêmios devolvidos e os pagos pelo programa da Nota Fiscal Paulista são incluídos na base de cálculo do valor repassado às Universidades referentes
ao 9,57%?
 
- Documentação recebida em formato digital (cd) da Universidade de São Paulo ¿ USP referente ao ofício requisitório nº 46/2019 e ofício-resposta ao ofício requisitório
nº 47/2019 expedidos por esta CPI, conforme o anexo do ofício nº 22/2019 e redação do ofício nº 24/2019, recebidos daquela Universidade.
'Informações sobre o Programa de Demissão Voluntária - Critério utilizado para demissão, quantidade de pessoas demitidas, nome completo e valores pagos a cada uma
delas;
Informações sobre diárias internacionais custeadas pela Fapesp e lançadas nas despesas de viagens da Usp, bem como explicações sobre diária internacionais de ida e
volta no mesmo dia que ultrapassam as 24 horas de voo.
Informações sobre o contrato com a Unimed para assistência de alunos, docente e dependentes, do curso de Engenharia de Lorena, com a devida comprovação de que
houve ressarcimento do valor gasto com o referido contrato indevidamente, bem como explicações sobre o critério utilizado para contratação deste convenio médico.
Trazer cópia do inventário dos bens patrimoniados;
Qual foi a finalidade da aquisição dos 03 (três) imóveis adquiridos em 2011, onde funcionava a empresa Avipan Turismo e Tecnologia, quanto estes imóveis trouxeram
de benefício financeiro para universidade (trazendo comprovantes), e qual o valor de mercado atualmente de cada um deles;
Informações sobre valores repassados a Fusp em 2013 e para qual finalidade;
Quem são os assistentes jurídicos contratados, qual o salário e há quanto tempo vem prestando serviço para a Universidade.'
 
'Forma de atestar a frequência de professores, considerando as frequentes denúncias da existência de aulas ministradas por Mestrandos e Doutorandos.'
 
- Documentação recebida em formato físico da Universidade Estadual de Campinas - UNICAMP referente ao ofício requisitório nº 49/2019 expedido por esta CPI,
conforme anexos do ofício nº 285/2019, recebido daquela Universidade.
'Forma de atestar a frequência de professores, considerando as frequentes denúncias da existência de aulas ministradas por Mestrandos e Doutorandos.'
 
- Documentação recebida em formato físico da Universidade Estadual Paulista - UNESP referente ao ofício requisitório nº 48/2019 expedido por esta CPI, conforme
anexos do ofício nº 237/2019, recebido daquela Universidade.
'Forma de atestar a frequência de professores, considerando as frequentes denúncias da existência de aulas ministradas por Mestrandos e Doutorandos.'
 
- Documentação recebida em formato digital (cd e pen drive)  da Universidade de São Paulo - USP referente aos ofícios requisitórios nºs 60/2019, 61/2019 e 74/2019
expedidos por esta CPI, conforme o anexos dos ofícios nºs 25/2019, 26/2019 e 27/2019, recebidos daquela Universidade.



'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.'
 
'informe sobre eventuais sindicâncias ou processos administrativos que tramitaram nos últimos oito anos ou que ainda tramitam contra reitores ou ex-Reitores desta
instituição. Caso existam, solicita-se certidão de objeto e pé de procedimentos em trâmite ou o resultado final dos procedimentos concluídos.'
 
'o relatório conclusivo da auditoria e a cópia integral do processo de sindicância instaurado, que apurou diversas irregularidades na gestão do 'Dr. João Grandino Rodas',
com objetivo de prestar informações sobre os atos de gestão, a esta Comissão Parlamentar de Inquérito que investiga a gestão das Universidades Públicas.'
 
- Documentação recebida em formato físico da Universidade Estadual de Campinas - UNICAMP referente ao ofício requisitório nº 63/2019 expedido por esta CPI,
conforme anexos do ofício nº 306/2019, recebido daquela Universidade.
'informe sobre eventuais sindicâncias ou processos administrativos que tramitaram nos últimos oito anos ou que ainda tramitam contra reitores ou ex-Reitores desta
instituição. Caso existam, solicita-se certidão de objeto e pé de procedimentos em trâmite ou o resultado final dos procedimentos concluídos.'
 
- Documentação recebida em formato físico da Universidade Estadual Paulista - UNESP referente ao ofício requisitório nº 62/2019 expedido por esta CPI, conforme
anexos do ofício nº 240/2019, recebido daquela Universidade.
'informe sobre eventuais sindicâncias ou processos administrativos que tramitaram nos últimos oito anos ou que ainda tramitam contra reitores ou ex-Reitores desta
instituição. Caso existam, solicita-se certidão de objeto e pé de procedimentos em trâmite ou o resultado final dos procedimentos concluídos.'
 
 
 
Deputado Wellington Moura
Presidente da Comissão Parlamentar de Inquérito


