Antes de encerrarmos nossos trabalhos, os membros desta CPI agradecem o
especial apoio do Presidente da Assembleia Legislativa do Estado de São
Paulo pelo apoio irrestrito ao bom desempenho desta CPI. Estende-se o
agradecimento aos demais Membros da Egrégia Mesa, bem como aos
Nobres Deputados que nos auxiliaram e cooperaram para o correto e
regimental desenvolvimento dos trabalhos desta Comissão Especial.

O mesmo agradecimento se faz ao trabalho realizado pelos servidores desta
Casa, que tanto labutaram para se alcançar este resultado final. Em especial,
nossos agradecimentos ao Departamento de Comissões da Secretaria Geral
Parlamentar e à Procuradoria da Assembleia Legislativa, em nome do Sr. Dr.
Marco Antonio Hatem Beneton, bem como a todos os servidores e
assessores dos gabinetes dos deputados membros desta CPI e das Lideranças
dos respectivos Partidos Políticos.

Espera-se que sejam implementadas TODAS as medidas sugeridas, bem
como todas as investigações sejam realizadas com rigor, transparência e
responsabilidade, no sentido de prevenir, coibir e reprimir, no campo das
pesquisas científicas realizadas com dinheiro dos cofres do Estado de São
Paulo, todos os comportamentos que não se coadunem com o bom uso do
dinheiro público.

A Ciência não está no banco dos réus como supôs a SBPC; como supôs o Sr.
PAULO HOFF em entrevista ao jornal Folha de S. Paulo; como quiseram
supor os médicos e cientistas que assinaram manifestos contra esta CPI.
Não, a Ciência não está em julgamento. O que está em investigação é saber o
por quê do não cumprimento da ordem do Sr. Governador do Estado, bem

como a violação do artigo 268 da Constituição do Estado de São Paulo, que
prescreve que o Estado promoverá e incentivará o desenvolvimento
científico, a pesquisa e a capacitação tecnológica.

Pesquisamos a fundo, para poder esta CPI, apresentar para a sociedade, para
toda a população do nosso Estado, um relatório baseado em fatos com
credibilidade, responsabilidade e independência.

Nada aqui foi inventado. Trabalhamos incessantemente, inclusive no
recesso. Passamos vários meses debruçados na análise de documentos,
declarações, transcrições de documentos, envio de requerimentos, audição
de gravações, exposição de mídias e oitiva de testemunhas. Muitos
momentos foram tensos e de emoção, mas chegamos ao final com a certeza
de que realizamos nosso trabalho: coletar o maior número de provas para
auxiliar as autoridades competentes no aprofundamento de futuras
investigações.

Desde já, afirmamos: iremos acompanhar de perto a evolução dos
próximos passos após o envio deste Relatório Final às autoridades
nomeadas!

E já que falamos em emoção, impossível deixar de prestar uma singela
homenagem à DRA. BERNARDETE CIOFFI, que trabalhou na equipe de
auditores independentes; prestou um riquíssimo depoimento perante esta
CPI, mas, infelizmente, sucumbiu aos dissabores do câncer, doença essa cuja
luta abraçou em sua carreira. A DRA. BERNARDETE nos deixou em
janeiro deste ano e temos a certeza que descansa ao lado do Senhor.

São Paulo, 04 de abril de 2018

