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São Paulo,  03 de junho de 2014. 

 

Ofício GC-SEB n° 33/2014 
 
 

Senhor Secretário-Diretor Geral 

 

Na qualidade de Relator das contas da Universidade de São 

Paulo, relativas ao exercício de 2013, e tendo em vista a grave crise que 

essa importante universidade do Estado atravessa, venho solicitar a Vossa 

Senhoria a adoção de providências com vista à antecipação da auditoria a 

ser realizada naquela autarquia, atualmente agendada para o mês de 

setembro, e à tramitação prioritária do respectivo processo pelos órgãos 

da Casa. 

Solicito, ademais, sejam incluídos no relatório da 

Fiscalização informações sobre os seguintes pontos: 

 justificativas para o aumento de 89% da folha de 

pagamento; 

 forma pela qual vem se dando o preenchimento dos 

cargos e os aumentos salariais; 

 legalidade das acumulações de cargos; 

 aquisições de imóveis ocorridas no exercício bem como 

obras e reformas em andamento, em face de notícia divulgada no Jornal 

“O Estado de São Paulo”, de 1º de junho p.p., de que a crise financeira 

implicaria na suspensão de R$ 460 milhões em obras; 
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 valores dos ajustes firmados com as fundações de apoio 

e a destinação dos recursos transferidos pelos respectivos instrumentos; 

 número de funcionários e de professores por aluno; 

 custo anual de cada curso e o custo médio aluno/ano. 

Certo de contar com a sua costumeira colaboração, reitero 

a Vossa Senhoria protestos de estima e apreço. 

 

Atenciosamente 

 

 

 

SIDNEY ESTANISLAU BERALDO 
CONSELHEIRO 

 

 

 

 

 

A Sua Senhoria 
Doutor SÉRGIO CIQUERA ROSSI 
Digníssimo Secretário-Diretor Geral do Tribunal de Contas do Estado 
SÃO PAULO 


