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AUDIOTEXT SERVIÇOS E CIA. LTDA. - ME 

 

CPI - DETRAN 

08.06.2017 

 

O SR. PRESIDENTE - CAIO FRANÇA - PSB - Bom dia. Havendo número 

regimental, declaro aberta a 2ª Reunião da Comissão Parlamentar de Inquérito 

constituída com a finalidade de investigar fraudes ocorridas no Departamento de 

Trânsito do Estado - Detran, com a suposta existência de uma máfia em esquema de 

emissão regular na Carteira Nacional de Habilitação.  

Registro com muito prazer a presença dos nobres deputados Roberto Massafera; 

Marco Vinholi; Milton Vieira; Jorge Caruso; e Márcio Camargo. Queria registrar 

também a presença do sempre deputado Vinícius Camarinha, nosso parceiro. Peça ao 

secretário que faça a leitura da Ata da reunião anterior. 

 

O SR. MILTON VIEIRA - PRB - Pela ordem, Sr. Presidente. 

 

O SR. PRESIDENTE - CAIO FRANÇA - PSB - Pela ordem, deputado Milton 

Vieira.  

 

O SR. MILTON VIEIRA - PRB - Para pedir a dispensa da leitura da Ata, Sr. 

Presidente. 

 

O SR. PRESIDENTE - CAIO FRANÇA - PSB - É regimental o pedido de 

Vossa Excelência. Está dispensada a leitura da Ata da reunião anterior. Tínhamos 

combinado na reunião passada de apresentar um plano de trabalho através da 

Presidência, sugerindo à Vossas Excelências. Eu pedi que a assessoria passasse um 

plano de trabalho para que todos pudessem acompanhar, acho que todos estão com os 

referidos planos em mãos.  

A ideia é que eu possa fazer a leitura do plano e aprovarmos, claro, acatando 

sugestões de todos vocês. Portanto, farei a leitura do plano de trabalho para que 

possamos acompanhar. Como foi entregue agora a vocês, ninguém teve a oportunidade 

de checar. Já leu?  
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O SR. - Queria propor a dispensa da leitura, porque já recebi e li antes. Podemos 

até discutir.  

 

O SR. PRESIDENTE - CAIO FRANÇA - PSB - Perfeito. Então, até para 

constar em Ata, vou fazer só a leitura do cronograma.  

 

O SR. - Você vê que a oposição já veio boicotando os trabalhos da CPI do Detran.  

 

O SR. - Ou é a oposição ou o PSOL, as preces do pessoal anterior do Detran, né. 

 

O SR. PRESIDENTE - CAIO FRANÇA - PSB - Vou pedir a suspensão por 

dois minutos.  

 

* * * 

 

- É suspensa a sessão. 

 

* * * 

 

O SR. PRESIDENTE - CAIO FRANÇA - PSB - Reaberta a sessão após o 

banho do relator. Eu quero anunciar a presença do deputado Edmir Chedid, se juntando 

com os demais. Retomando, como eu havia falado, vamos votar o plano de trabalho da 

CPI.  

Bem rapidamente, a ideia sugerida que consta para todos os presentes é que em 

junho e agosto façamos a realização de oitivas e recebimento de informações; até 

setembro o exame de sistematização das informações e relatos de audiências; e até final 

de outubro, prazo esticado com requerimento do deputado Vinholi, a conclusão da 

votação e aprovação do parecer. Está com todos o plano de trabalho, vou passar a 

palavra ao deputado Massafera, para que possa fazer a votação do plano de trabalho.  

 

O SR. MARCO VINHOLI - PSDB - Pela ordem, Presidente.  

 

O SR. PRESIDENTE - CAIO FRANÇA - PSB - Pela ordem, deputado Marco 

Vinholi. 
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O SR. MARCO VINHOLI - PSDB - Desculpa, deputado Massafera. 

Evidentemente que vamos seguir o plano de trabalho, mas se precisar fazer alguma 

oitiva mais para frente também, vamos retomar e fazer a oitiva necessária, convocando 

aqui a quem for de direito, se a Comissão quiser.  

 

O SR. PRESIDENTE - CAIO FRANÇA - PSB - Ali serve mais como base, mas 

sem dúvidas estamos abertos para que possa sofrer algumas alterações. 

Excepcionalmente ouvir algumas pessoas no início e depois no fim novamente, sem 

problema algum. 

 

O SR. EDMIR CHEDID - DEM - Pela ordem, Presidente.  

 

O SR. PRESIDENTE - CAIO FRANÇA - PSB - Pela ordem, deputado Edmir 

Chedid. 

 

O SR. EDMIR CHEDID - DEM - Cumprimentar V. Exa., todos os Srs. 

Deputados e assessorias aqui presentes. Cumprimentar pelo plano de trabalho já 

apresentado aqui, é importante ressaltar isso que V. Exa. e o nobre relator colocam, no 

sentido de que talvez essa CPI possa ser prorrogada, em função de tudo aquilo que 

viemos vendo.  

Essa colocação é fundamental, vamos começar a ouvir e verificar, se preciso 

vamos ter que voltar aqui. Aqueles que pelo Detran passaram desde o início de quando 

o Detran assumiu essa coisa toda da Polícia Civil, como funcionou, temos que 

realmente verificar desde o início. A mudança foi para melhorar, mas parece que o 

sistema ainda continua aberto. Só para ratificar, Excelência.   

 

O SR. PRESIDENTE - CAIO FRANÇA - PSB - Perfeito, está registrado aqui e 

de pleno acordo. Só relembrando que, com relação a prorrogação da CPI, ela foi feita na 

reunião anterior com prazo limite de mais 45 dias. Eu concordo com V. Exa. em relação 

a ela ter essas mudanças no plano de trabalho, para ouvir uma pessoa que já foi ouvida 

no início. Enfim, acho que temos que ter essa flexibilidade, até pela importância e 

expectativa que tem essa CPI.  

 



4 
 

O SR. MILTON VIEIRA - PRB - Pela ordem, Presidente. 

 

O SR. PRESIDENTE - CAIO FRANÇA - PSB - Pela ordem, deputado Milton 

Vieira. 

 

O SR. MILTON VIEIRA - PRB - Presidente, sei que já foi colocado aqui, mas 

quero insistir nisso. Regimentalmente o deputado Edmir Chedid falou da prorrogação, e 

aqui no relatório já consta que foi prorrogado por 45 dias. Mas tendo em vista - e isso é 

uma questão de ordem que faço à V. Exa. - que nós instalamos a CPI, já decorreu 30 

dias do prazo. Hoje já estamos, deputado Caruso, para votar o relatório e passando de 

40 dias que ela já está em funcionamento, e vamos votar seu relatório agora.  

Nós vamos entrar semana que vem em feriado, temos um recesso. Ela vai 

prorrogar depois, mas regimentalmente não existe nenhuma possibilidade de se ela 

precisar prorrogar mais? Não existe?  

 

O SR. PRESIDENTE - CAIO FRANÇA - PSB - Infelizmente não existe.  

 

O SR. MILTON VIEIRA - PRB – Nem um ato do presidente? 

 

O SR. PRESIDENTE - CAIO FRANÇA - PSB - Talvez pelo ato do presidente, 

mas só com uma nova propositura, segundo a assessoria. 

 

O SR. MARCO VINHOLI - PSDB - Pela ordem, Presidente. É possível que se 

crie uma sexta CPI, se assim o presidente aprovar.  

 

O SR. PRESIDENTE - CAIO FRANÇA - PSB - Aí sim. 

 

O SR. MARCO VINHOLI - PSDB - Já aconteceu antes. E acho que de acordo 

com o andamento, deputado Milton, podemos pedir ao presidente da Casa para que seja 

criada a sexta sim.  

 

O SR. MILTON VIEIRA - PRB - Muito bem, porque entendemos aqui que 

vamos ter muito trabalho. Essa coisa é extensa, você começa a andar e é muito extenso. 

Vamos ter trabalho e precisaremos até convocar apoio de outros órgãos.  
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O SR. - Um aparte. Se vê números aí, 20, 30, 50 milhões. Quer dizer, perto de 

tudo que temos visto no país, até é um número pequeno, mas para mim é muito grande, 

me assusta.  

 

O SR. PRESIDENTE - CAIO FRANÇA - PSB - Perfeito, com razão. Depois 

abrindo uma sexta CPI precisaremos das assinaturas novamente de um terço dos 

deputados, mas é possível. Com relação a essa CPI aberta, ela foi prorrogada por seu 

limite, até por conta de um pedido do autor, de 90 dias. Prorrogamos ela por mais 45 

dias. 

Só registrando e agradecendo a presença do deputado Enio Tatto, do Partido dos 

Trabalhadores. Devolvo a palavra ao deputado...  

 

O SR. EDMIR CHEDID - DEM - Pela ordem. 

 

O SR. PRESIDENTE - CAIO FRANÇA - PSB - Pela ordem, deputado Edmir 

Chedid. 

 

O SR. EDMIR CHEDID - DEM - Só para fazer um pedido. Nós temos aqui na 

Casa alguém que já passou por autoescola, foi despachante, o nobre deputado Márcio, 

aqui ao meu lado. Ele não participa da CPI, está na CPI dos Pátios, um outro problema 

grave que ouvimos dizer. Ele poderia colocar aqui, para que sempre que possa vir aqui 

na CPI nos dar informações, auxiliar. Alguém que passou por lá e tem conhecimento é 

importante que esteja conosco aqui.  

 

O SR. PRESIDENTE - CAIO FRANÇA - PSB - Sem dúvidas. 

 

O SR. EDMIR CHEDID - DEM - É um deputado influente e importante, seu 

irmão já passou por essa Casa há alguns anos e foi prefeito. Vimos que na região 

metropolitana tem muito problema com CNH. Então é para ressaltar isso, e agradecer 

mais uma vez a presença dele em nossa CPI. 

 

O SR. PRESIDENTE - CAIO FRANÇA - PSB - Sem dúvidas, e com razão. Só 

reforçando, viu deputado Márcio, a fala do deputado Edmir Chedid, o convite para que 
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V. Exa. esteja sempre conosco. Tem total possibilidade de apresentar requerimentos e 

sugestões de pauta, como já fez na primeira reunião, até pela experiência que tem no 

assunto. Sem dúvidas, para a CPI, é um grande ganho a sua presença aqui conosco.  

Passo a palavra ao deputado Roberto Massafera, para que ele possa fazer a 

votação do plano de trabalho. 

 

O SR. - Sem contar, Sr. Presidente, só para falar do deputado Márcio Camargo, a 

CPI não é nossa, os partidos compõem as CPIs da Assembleia Legislativa. Ela tem a 

participação de todos os deputados que puderem colaborar e contribuir, assim como nós 

podemos contribuir em outras CPIs que não fazemos parte.  

 

O SR. PRESIDENTE - CAIO FRANÇA - PSB - Perfeita a colocação.  

 

* * * 

 

- Assume a Presidência o Sr. Roberto Massafera. 

 

* * * 

 

O SR. PRESIDENTE - ROBERTO MASSAFERA - PSDB - Bom dia a todos, 

vamos aprovar o plano de trabalho dessa CPI. Vamos abrir a discussão. Todos 

receberam cópias, já leram e tomaram conhecimento. Se todos já leram e quiserem 

discutir algum item, é esse o momento. Não havendo mais ninguém inscrito para 

discussão, em votação. Quem estiver de acordo permaneça como está. (Pausa). 

Aprovado, Presidente.  

Queria aproveitar, porque na última sessão fiz um requerimento verbal de que nós 

fizéssemos o convite para que o presidente do Detran comparecesse a essa CPI, e nos 

dessa uma ilustração da organização e estrutura de funcionamento do Detran, para que a 

partir dessas informações, pesquisemos os itens e pessoas que podemos convocar para 

que venham aqui. Fica minha sugestão do requerimento verbal, para que na próxima 

terça-feira, às 11 horas, ele fosse convidado para comparecer. Muito obrigado.  
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* * * 

 

- Assume a Presidência o Sr. Caio França. 

 

* * * 

 

O SR. JORGE CARUSO - PMDB - Pela ordem, Sr. Presidente. 

 

O SR. PRESIDENTE - CAIO FRANÇA - PSB - Pela ordem, deputado Jorge 

Caruso. 

 

O SR. JORGE CARUSO - PMDB - Sr. Presidente, em função do requerimento 

feito pelo deputado Massafera, acho que seria necessário tomarmos algumas 

providências. Primeiro, saber se vamos - e já antecipo que sou totalmente favorável - 

acatar requerimento verbal. Eu creio que até para dar mais agilidade poderíamos adotar 

dois procedimentos. Vamos supor na hipótese do deputado Enio Tatto ingressar com um 

requerimento convocando alguém aqui, chega na sessão e o Milton Vieira pede vistas, 

na sessão subsequente V. Exa. traz a pauta e eu peço vistas e assim vai. Isso é ad 

eternum e não termina nunca.  

Então minha sugestão é que adotemos o seguinte comportamento, quando muito 

um pedido de vistas, e na sessão subsequente obrigatoriamente votemos. Segundo 

ponto, que possa assim ser permitido quaisquer requerimentos verbais, e da mesma 

forma que possamos votar na hora ou também submeter a um pedido de vistas, ficando 

para a sessão subsequente, porque aí vamos dar dessa forma mais rapidez ao processo. 

Gostaria de votar esses dois itens, presidente.  

 

O SR. ENIO TATTO - PT - Pela ordem, Sr. Presidente. 

 

O SR. PRESIDENTE - CAIO FRANÇA - PSB - Pela ordem, deputado Enio 

Tatto. 
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O SR. ENIO TATTO - PT - Só sobre a proposta do Caruso: acho correta, agiliza 

e dá celeridade. Única coisa é tomar cuidado se o regimento permite isso, um acordo 

entre nós deputados. 

 

O SR. PRESIDENTE - CAIO FRANÇA - PSB - Pois é, só para esclarecer o 

tema. Estou recebendo informação da assessoria de que em outras CPIs já ocorreu esse 

tipo de procedimento. Porém, com relação as convocações, especificamente falando, 

quando o requerimento for de convocação ou convite, vamos num primeiro momento 

pedir que os convites possam ser feitos por escrito, para que possamos pelo menos 

formalizar isso até para cumprir o regimento, e não ter problema. Podemos fazer o 

seguinte, podemos acatar aqui... 

 

O SR. JORGE CARUSO - PMDB - Eu não posso fazer na hora aqui na mão, na 

hora? 

 

O SR. PRESIDENTE - CAIO FRANÇA - PSB - Exatamente. Pode, não há 

problema.  

 

O SR. JORGE CARUSO - PMDB - Não há necessidade de publicação prévia 

um dia antes? 

 

O SR. PRESIDENTE - CAIO FRANÇA - PSB - Não. Portanto, só quando for 

convocação ou convite de algum membro, do governo do Estado ou entidade 

representativa, vou pedir que possamos fazer por escrito, até para formalizarmos isso. O 

requerimento do deputado Massafera será hoje pautado por escrito, e colocarei em 

votação ao final da nossa reunião de hoje.  

 

O SR. JORGE CARUSO - PMDB - Uma sugestão à V. Exa., deixa uns cinco ou 

seis modelinhos prontos, só com o nome a ser completado. Na hora só assinamos e 

fazemos por escrito.  

 

O SR. ENIO TATTO - PT - Pela ordem, Sr. Presidente. 
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O SR. PRESIDENTE - CAIO FRANÇA - PSB - Pela ordem, deputado Enio 

Tatto. 

 

O SR. ENIO TATTO - PT - Deixa eu tentar dar uma embaralhada, alguns 

questionamentos em cima dessa proposta de logo de cara trazermos o presidente do 

Detran, ou diretor. É presidente que chama? Será que antes de vir o presidente, não seria 

interessante nos aprofundarmos um pouco mais do tema, ouvir o diretor de 

departamento, principalmente da CNH do Detran? 

 

O SR. JORGE CARUSO - PMDB - Me permite, deputado Enio? 

 

O SR. ENIO TATTO - PT - Ou então... Deputado Caruso, já passo. Não sei, o 

deputado Márcio Camargo entende do assunto, como é organizado os despachantes, se é 

em associações, sindicatos. De repente trazer alguém deles que possa nos dar mais 

elementos e conteúdos, e depois de termos essas informações e domínio, chamarmos o 

presidente.  

 

O SR. ROBERTO MASSAFERA - PSDB - Pela ordem. 

 

O SR. ENIO TATTO - PT - Se não parece que você está colocando a carroça na 

frente dos bois. Ou então, lógico, você pode trazê-lo novamente em outros convites e 

convocações. Então só para aprofundarmos um pouco.  

 

O SR. PRESIDENTE - CAIO FRANÇA - PSB - Ok, perfeito. Não está em 

discussão ainda o requerimento do deputado Massafera. Como estamos fazendo por 

escrito, até para podermos seguir o rito que pede o regimento, vamos colocar em 

votação. É uma ponderação que foi feita nos bastidores da reunião anterior, acho que até 

o deputado Massafera pode explicar melhor qual foi sua ideia, de trazer de cara o 

presidente do Detran. 

 

O SR. ROBERTO MASSAFERA - PSDB - Pela ordem. 

 

O SR. PRESIDENTE - CAIO FRANÇA - PSB - Antes de passar a palavra, 

Massafera, falamos sobre isso antes, Enio, para que seja lá o presidente ou outra pessoa, 
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que ele venha no início e não haja uma restrição para que venha eventualmente no meio 

ou final da própria CPI. Entendeu eu, e o deputado Massafera pode explicar melhor, que 

é justamente para poder passar o organograma e a situação do Detran, que seria a vinda 

do presidente Maxwell. Pela ordem, o deputado Caruso tinha pedido a palavra, e 

depois...  

 

O SR. ROBERTO MASSAFERA - PSDB - Só para terminar a explicação. É o 

seguinte: o atual presidente do Detran é recém nomeado, então ele praticamente não 

deve ter conhecimento desses fatos passados que vamos pesquisar e estudar. Eu sugeri 

que ele viesse como recém nomeado e nos apresentasse sua estrutura organizacional, o 

organograma, como funciona para que entendêssemos as pessoas que vamos convocar, 

o que não impediria que ele voltasse novamente. Eu entendo até que seria mais 

importante convocarmos numa determinada ocasião, o antigo presidente que ficou 

bastante tempo lá. Esse é o espírito, conhecermos melhor essa estrutura de organização, 

para selecionarmos as pessoas que vamos convidar.  

 

O SR. PRESIDENTE - CAIO FRANÇA - PSB - Pela ordem, deputado Jorge 

Caruso. 

 

O SR. JORGE CARUSO - PMDB - É justamente isso que eu ia esclarecer para 

o deputado Enio, mas é importante salientar também que o atual presidente poderia dar 

esse organograma atual. Eu creio que nesse requerimento ele poderia ser um pouco mais 

abrangente. Eu presumo que seja um requerimento de convite, simpático a ele, mas ao 

mesmo tempo com a obrigatoriedade já, deputado Caio, de que ele encaminhe para nós 

todas as cópias dos procedimentos que ele tem lá, pertinentes às denúncias que são 

oferecidas contra o Detran, seja na área das Carteiras de Habilitação ou denúncias 

contra as juntas de julgamento, que são problemáticas. 

Enfim, que ele encaminhe a essa Assembleia a cópia desses documentos de 

procedimentos, para mostrar se foi melhor que o Detran tenha vindo para o civil, ou foi 

um grande erro do governo tirar dar mãos da polícia, como sempre alegou.  

 

O SR. PRESIDENTE - CAIO FRANÇA - PSB - Sim, nós pedimos oficialmente 

para que aqui na Casa e no próprio Detran pudessem trazer todas as denúncias 

envolvendo fraudes em emissão de carteira, em vistoria e outros assuntos relacionados 
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ao Detran, tanto na ouvidoria da Casa, quanto em outros órgãos consultivos aqui. 

Acredito que no convite que faremos e vamos aprovar aqui hoje do Maxwell, podemos 

até pedir que ele traga os processos e denúncias. Não vejo problema em relação a isso.  

 

O SR. - Pela ordem, Sr. Presidente.  

 

O SR. PRESIDENTE - CAIO FRANÇA - PSB - Pela ordem, deputado Enio 

Tatto, depois... 

 

O SR. ENIO TATTO - PT - Não, tranquilo. Estou convencido, mesmo porque 

acho que um presidente quando vier aqui, vai vir com um corpo técnico. Não vem 

sozinho. Só para não ser uma vinda que fique vazia, até pelo fato de ele estar há pouco 

tempo. Mas se serão feitos esses pedidos de denúncias que chegam até lá, seria bom que 

até chegassem antes, para que déssemos uma olhada, para nos prepararmos melhor.  

 

O SR. PRESIDENTE - CAIO FRANÇA - PSB - Pela ordem, deputado Márcio 

Camargo. 

 

O SR. MÁRCIO CAMARGO - PSC- Só a título de informação, o atual 

presidente já é funcionário de carreira do Detran e está há muito tempo lá. O ex-

presidente do Detran hoje é vereador da capital.  

 

O SR. - Secretário. 

 

O SR. PRESIDENTE - CAIO FRANÇA - PSB - Perfeito. Pela ordem, deputado 

Milton Vieira. 

 

O SR. MILTON VIEIRA - PRB - Sr. Presidente, o deputado Caruso fez uma 

colocação importante, que é um conflito essa questão do Detran ter saído da Polícia 

Civil e da segurança pública, e está hoje como gestão civil. Ainda existe a participação 

da Polícia Civil, porque os crimes de trânsito - por exemplo, um leilão, temos que nos 

ater nessa questão também, precisa de um delegado para fazer as autorizações. O Detran 

faz todo o trâmite, porque para leiloar carros, e isso é uma coisa que vamos ter que ver 

bem de perto...  
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O SR. EDMIR CHEDID - DEM - Uma oportunidade, deputado. Então isso tem 

a ver com a CPI dos Pátios também? 

 

O SR. MILTON VIEIRA - PRB - É o que sempre falei aqui, tudo vai se cruzar. 

Se demora para fazer o leilão... 

 

O SR. EDMIR CHEDID - DEM - Quem tem pátio cobra por mais tempo...  

 

O SR. MILTON VIEIRA - PRB - Exatamente, e tendo em vista... 

 

O SR. EDMIR CHEDID - DEM - Tem uma relação entre as duas CPIs. 

 

O SR. MILTON VIEIRA - PRB - Exatamente, e colaborando para roubo de 

veículos, o desmanche ilegal de peças. Enfim, tem uma série de fatores. A Polícia Civil 

ainda tem uma participação, porque depende do delegado. Será que foi importante essa 

mudança?  

 

O SR. EDMIR CHEDID - DEM - Presidente, pela ordem.  

 

O SR. PRESIDENTE - CAIO FRANÇA - PSB - Pela ordem, com a palavra 

deputado Edmir. 

 

O SR. EDMIR CHEDID - DEM - Eu queria sugerir às Vs. Exas., no caso, já que 

o espaço é curto, para que o relator e os dois sub-relatores tivessem a oportunidade, é 

claro que temos que votar um a um, mas entre tudo aquilo que temos ouvido aqui no 

curto espaço de tempo que temos, nós temos que ouvir o presidente do Sindicato das 

Autoescolas. Temos que chamar um representante das seguradoras para vir falar aqui 

sobre tudo que eles têm visto, porque também deve ocasionar prejuízo a eles. Chamar 

alguém da polícia para ver qual procedimento eles têm tomado em cima de quem fez, 

não sei se o delegado geral ou quem é o responsável. 

Nós temos que tentar votar tudo isso rapidamente para começarmos a ouvir e 

entender. 
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O SR. ROBERTO MASSAFERA - PSDB - A proposta é votar hoje já.  

 

O SR. EDMIR CHEDID - DEM - Se possível, Excelência. Nem que tenhamos 

que paralisar por cinco minutos e fazer por escrito, e tentarmos organizar isso o mais 

rápido possível, até para podermos montar uma estratégia de oitiva, já que será convite 

inicialmente, não vamos precisar buscar ninguém. 

 

O SR. MARCO VINHOLI - PSDB - Me permite um aparte, deputado? Nessa 

linha do deputado Edmir até desanimamos nosso líder Massafera, que ia ler o plano de 

trabalho, mas que já vai ler, eu ia propor na linha do Edmir. Nós temos três semanas 

possíveis, porque a próxima é curta e depois entramos em recesso. Temos o dia 13 de 

junho, na próxima terça-feira, para fazermos uma reunião para uma dessas oitivas; dia 

22, uma quinta-feira, depois do feriado; e 29 de junho. Aí entramos em recesso. Então 

pensando até julho, temos três reuniões para fazermos essas oitivas.  

 

O SR. EDMIR CHEDID - DEM - Se entrar em recesso, né Excelência? 

 

O SR. MARCO VINHOLI - PSDB - É, justamente.  

 

O SR. PRESIDENTE - CAIO FRANÇA - PSB - É isso, inclusive a ideia é que 

ao final façamos convocação, como o deputado Vinholi falou, para na terça-feira já 

termos aqui o presidente do Detran, para fazer essa primeira explanação para nós, já 

trazendo algumas denúncias. Enfim, para criarmos um padrão de organização e até 

seguir o rito que a assessoria tem sugerido, para também não corrermos nenhum risco 

de eventualmente termos algumas de nossas reuniões sendo questionadas juridicamente, 

quando for requerimento de convocação ou convite, eu pediria que pudéssemos fazer 

isso por escrito. 

Vou criar uma organização para eventualmente até fazermos aqui, mas até para 

organização dos próprios deputados que compõem a CPI, para que eles saibam a pauta 

que vamos trabalhar. Seria legal que pudéssemos publicar isso um dia antes, para que 

todos tenham conhecimento, senão vamos acabar sempre votando mais requerimentos 

no mesmo dia, sendo que é necessário que ele seja publicado ao menos um dia antes. 

Portanto, quando for convocação, se criarmos um cronograma como o deputado 

Edmir Chedid sugeriu, de seguradoras, o deputado Enio Tatto falou em relação às outras 
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diretorias do Detran, enfim, podemos ter uma pauta e fazemos essa publicação com 

antecedência para que todo mundo possa conhecer. 

Vamos abrir uma excepcionalidade com relação ao deputado Massafera, até 

mesmo porque ele já havia falado do convite ao presidente do Detran na reunião 

anterior, na primeira reunião dessa CPI. Portanto, vou colocar em discussão o 

requerimento do deputado Massafera. “Para que sejam tomadas as providências 

necessárias, para que essa Comissão Parlamentar de Inquérito, constituída com fins de 

investigar eventuais fraudes ocorridas no Detran, encaminhe um convite ao presidente 

do Detran, Maxwell Vieira, afim de convidá-lo para prestar esclarecimentos sobre a 

organização e estrutura funcional em seus diversos setores, visando subsidiar os 

trabalhos dessa Comissão”.  

Portanto, antes de votá-lo diretamente, estou abrindo a discussão para colocá-lo 

em pauta dessa reunião. 

 

O SR. MILTON VIEIRA - PRB - Pela ordem, Sr. Presidente. 

 

O SR. PRESIDENTE - CAIO FRANÇA - PSB - Pela ordem, deputado Milton 

Vieira.  

 

O SR. MILTON VIEIRA - PRB - Sr. Presidente, foi falado aqui e não sei se 

cabe no requerimento também, para que ele já apresente essas reivindicações do 

deputado Edmir Chedid, de já nessa primeira vinda, porque senão até mandar, já temos 

recesso e a CPI vai perdendo corpo de já trazermos. Caruso, o que tem de 

procedimentos, denúncias e apuração, que ele possa nesse convite já solicitar que nos 

traga essas informações. Era isso, só para complementar seu requerimento. 

 

O SR. PRESIDENTE - CAIO FRANÇA - PSB - Perfeito, foi acordado aqui e 

de fato o deputado Milton Vieira tem razão, portanto trazer todas as denúncias...  

 

O SR. - É, seria a relação de todos os processos administrativos pertinentes a 

denúncias, corrupção, extravios, fraudes, falta de zelo.  

 

O SR. PRESIDENTE - CAIO FRANÇA - PSB - Relacionados ao tema. 

Portanto, ainda em discussão, para que possamos... Pela ordem, deputado Massafera.  



15 
 

 

O SR. ROBERTO MASSAFERA - PSDB - Estou de acordo em acrescentar 

esse parágrafo em nosso requerimento. Apenas fica uma dúvida, essa CPI foi instalada 

para averiguar a questão de cartas de motorista falsas. Seria só isso, ou podemos 

estender para mais?  

 

O SR. - Não, eu acho que é inevitável estender para mais.  

 

O SR. MARCO VINHOLI - Pela ordem, Presidente. No plano de trabalho o 

presidente colocou muito bem, aqui está descrito que podemos, em denúncias correlatas 

ao objeto principal, avançar. 

 

O SR. PRESIDENTE - CAIO FRANÇA - PSB - Sim, quanto tiver correlação 

com o tema não há problema nenhum em fazer. Portanto, ainda em discussão a 

colocação do requerimento do deputado Massafera, convidando o presidente Maxwell 

para essa reunião. Em discussão. Em votação, os favoráveis permaneçam como estão. 

(Pausa). Aprovado.  

 

O SR. JORGE CARUSO - PMDB - Fica a sugestão para que ele possa mandar 

toda a documentação em pen drive, se quiser economizar papel.  

 

O SR. PRESIDENTE - CAIO FRANÇA - PSB - Perfeito, fazemos isso 

informalmente. Agora sim, em discussão o requerimento ora mencionado. Não havendo 

quem queira discutir, em votação. Os favoráveis permaneçam como se encontram. 

(Pausa). Está aprovado o convite ao presidente do Detran, Maxwell Vieira, para a 

próxima reunião. 

 

O SR. MILTON VIEIRA - PRB - Pela ordem, Sr. Presidente. Vossa Excelência 

colocou a próxima reunião, no caso vai convocar uma Extraordinária na terça-feira ou 

será só no final do mês, dia 22? Porque temos feriado. Acho que seria interessante 

termos uma intermediária.  

 

O SR. PRESIDENTE - CAIO FRANÇA - PSB - A ideia era que pudéssemos, 

até para ganhar tempo, como a CPI é extensa, era que ele pudesse estar presente na 
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terça-feira, como na quinta teremos feriado. Terça é um dia que acredito que todos 

estarão na Casa para ouvi-lo. É um convite, mas acredito que não teremos resistência de 

sua parte em estar aqui para apresentar a organização do Detran. 

 

O SR. MARCO VINHOLI - Pela ordem, Presidente. Peço a suspensão dos 

trabalhos por dois minutos.  

 

O SR. PRESIDENTE - CAIO FRANÇA - PSB - É regimental o pedido de V. 

Exa., está suspensa por dois minutos.  

 

 

* * * 

 

- É suspensa a sessão. 

 

* * * 

 

O SR. PRESIDENTE - CAIO FRANÇA - PSB - Cumprindo os minutos 

solicitados, voltamos aos trabalhos da presente Comissão Parlamentar de Inquérito. Foi 

aprovado o convite ao presidente do Detran para a próxima reunião. Vamos fazer o 

convite a ele para, na próxima terça-feira, dia 13, no mesmo horário, às 11 horas, que 

possa estar aqui com o organograma do Detran e já trazendo as denúncias referentes ao 

tema. Ficou acordado entre as lideranças e aos membros da CPI, para que não corramos 

nenhum risco de sermos questionados juridicamente para que todos os requerimentos 

sejam feitos por escrito, para que possam ser publicados 24 horas antes da outra 

reunião. 

Portanto, nesse caso específico, se as reuniões forem às terças-feiras, até sexta-

feira o requerimento de Vs. Exas. ou outros deputados que tenham interesse, devem ser 

protocolados, para que aí sim possamos publicar na segunda, e na terça-feira votarmos o 

referido requerimento. 

 

O SR. JOSÉ ZICO PRADO - PT - Só uma questão de ordem, Presidente. 
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O SR. PRESIDENTE - CAIO FRANÇA - PSB - Pela ordem, e até para já 

anunciar a presença - e pedir desculpas -, deputado Zico Prado. 

 

O SR. JOSÉ ZICO PRADO - PT - Não, o Enio me representa muito bem, talvez 

até melhor do que eu. Só quero lembrar que esse convite vai ser assinado por quem? Por 

todos, pela metade, pelo presidente? 

 

O SR. PRESIDENTE - CAIO FRANÇA - PSB - Será um ofício do presidente. 

Um requerimento aprovado na CPI e um convite feito pelo presidente. Tive alguma 

sugestão, mas acho que não teria problemas em relação a isso. Acredito que ele também 

estará presente e será mais fácil de podermos dar andamento aos trabalhos. Portanto, 

antes de finalizar vou convocar a reunião para terça-feira, dia 13, às 11 horas. Vou 

convocar duas reuniões, para eventuais atrasos ou problemas que qualquer deputado... 

Às 11 e 11 e 30, para que todos os deputados não tenham problemas com horários, 

conseguem fazer uma atividade pela manhã e depois conseguem chegar para nossa 

reunião. 

Não havendo mais nada a tratar, agradeço a presença dos deputados... 

 

O SR. MILTON VIEIRA - PRB - Pela ordem, Sr. Presidente. 

 

O SR. PRESIDENTE - CAIO FRANÇA - PSB - Pela ordem, deputado Milton 

Vieira. 

 

O SR. MILTON VIEIRA - PRB - Antes de encerrar, solicito aqui que o 

deputado Vinholi, relator dessa CPI, encaminhe para cada deputado seu release sobre os 

trabalhos da relatoria. 

 

O SR. PRESIDENTE - CAIO FRANÇA - PSB - Bem lembrado. Até agradeço 

ao deputado Marco Vinholi, que trouxe o organograma do Detran até para que 

pudéssemos nos preparar para a reunião com o presidente Maxwell. E pedir para que 

encaminhe às assessorias de todos os demais deputados. Agradeço a presença dos 

deputados Massafera, Márcio Camargo, Edmir Chedid, Milton Vieira, Jorge Caruso, 

relator Marco Vinholi, Enio Tatto e Zico Prado.  

Nada mais havendo a tratar, dou por encerrada a presente reunião.  
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* * * 


