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AUDIOTEXT SERVIÇOS E CIA. LTDA. - ME 

 

CPI DO DETRAN 

05.07.2017 

 

O SR. PRESIDENTE - CAIO FRANÇA - PSB - Havendo número regimental, 

declaro aberta a presente Reunião Extraordinária da Comissão Parlamentar de Inquérito 

constituída com objetivo de apreciar 11 requerimentos apresentados e publicados para 

às 14 horas, que antecipamos com anuência de todos os demais deputados. Vou 

suspender a reunião por um minuto, apenas para organizar os trabalhos. 

 

* * * 

 

- É suspensa a sessão. 

 

* * * 

 

O SR. PRESIDENTE - CAIO FRANÇA - PSB - Retornando os trabalhos, farei 

a leitura do requerimento e aprovação de todos eles. 

Item um: requerimento do deputado Milton Vieira, solicitando que seja oficiado 

ao delegado de polícia Mario José Gonçalves, da Polícia Civil de Bebedouro, para que 

apresente relatório sobre a Operação Delta Fake, deflagrada com intuito de investigar 

grupos de servidores públicos do Departamento Estadual de Trânsito em São Paulo. Em 

discussão o requerimento. Em votação, os favoráveis permaneçam como se encontram. 

(Pausa). Aprovado.  

 

O SR. JOSÉ ZICO PRADO - PT - O deputado Milton Vieira não está aqui, mas 

está pedindo só informações. Não está convidando.  

 

O SR. PRESIDENTE - CAIO FRANÇA - PSB - É, não tem convite nesse caso. 

 

O SR. MARCO VINHOLI - PSDB - É um relatório. 
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O SR. PRESIDENTE - CAIO FRANÇA - PSB - É só apresentação do relatório 

dessa Operação Delta Fake, não tem convite. Já foi aprovado. 

 

O SR. ROBERTO MASSAFERA - PSDB - Só uma questão de ordem, 

Presidente.  

 

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

Massafera.  

 

O SR. ROBERTO MASSAFERA - PSDB - Essa Operação Delta Fake não foi 

feita pela Polícia Federal? 

 

O SR. MARCO VINHOLI - PSDB - Não, foi pelo Ministério Público de São 

Paulo.  

 

O SR. ROBERTO MASSAFERA - PSDB - Ok, obrigado. 

 

O SR. PRESIDENTE - CAIO FRANÇA - PSB - Item dois: requerimento do 

deputado Milton Vieira, solicitando que seja oficiado ao delegado de polícia Mario José 

Gonçalves, da Polícia Civil de Bebedouro, para que preste esclarecimentos sobre a 

Operação Delta Fake. Em discussão o requerimento. Em votação, os favoráveis 

permaneçam como se encontram. (Pausa). Aprovado. 

Temos um combinado entre os deputados para que seja feito o convite, e ao 

mesmo tempo uma convocação, caso esse agente público não venha nessa Comissão. 

Correto? 

 

O SR. JOSÉ ZICO PRADO - PT - Só para entender, Presidente. Não podemos 

perder nenhum minuto de tempo. Se durante o período ele falar que não vem, ou que 

tiver qualquer suspeita, está convocado.  

 

O SR. PRESIDENTE - CAIO FRANÇA - PSB - Já está convocado, não 

precisaremos apreciar outro documento.  

 

O SR. MARCO VINHOLI - PSDB - Estamos aprovando a convocação, é isso? 
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O SR. PRESIDENTE - CAIO FRANÇA - PSB - Estamos aprovando um 

convite com convocação, se eventualmente ele não vier. O convite não tem a força de 

uma convocação, mas entendendo que todos querem prestar esclarecimentos, faremos o 

convite num primeiro momento. Ok? 

Item três: requerimento do deputado Edmir Chedid, solicitando a convocação - 

obviamente nos mesmos termos - da Sra. Thaís Barbarossa de Almeida Pacheco, 

gerente de Processos Administrativos de Habilitados e Candidatos, integrante da 

Diretoria de Habilitação do Detran-SP, para prestar esclarecimentos sobre temas afetos 

a essa CPI. Em discussão o requerimento. Em votação, os favoráveis permaneçam como 

se encontram. (Pausa). Aprovado. 

Item quatro: requerimento do deputado Edmir Chedid, solicitando a convocação 

do Sr. Clovis Simabuco, titular da Diretoria de Sistemas do Detran para prestar 

esclarecimentos sobre temas afetos a essa CPI. Em discussão o requerimento. Em 

votação, os favoráveis permaneçam como se encontram. (Pausa). Aprovado. 

 

O SR. ROBERTO MASSAFERA - PSDB - Pela ordem, Presidente. 

 

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

Massafera. 

 

O SR. ROBERTO MASSAFERA - PSDB - Esse requerimento que aprovamos, 

estamos convocando o diretor titular de sistemas. Os dois seguintes estamos 

convocando integrantes da diretoria. Não seria o caso de unificar um convite para os 

três ao mesmo tempo? 

 

O SR. PRESIDENTE - CAIO FRANÇA - PSB - O pedido é do deputado Edmir 

Chedid, a mim cabe apenas colocar em pauta. Mas também compreendo que seria da 

mesma forma. Talvez o deputado Edmir...  

 

O SR. ROBERTO MASSAFERA - PSDB - Porque será na mesma data. 

 

O SR. PRESIDENTE - CAIO FRANÇA - PSB - Até porque talvez nesse caso 

imagino que venham no mesmo dia.  
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O SR. MARCO VINHOLI - PSDB - Eu questiono o deputado Edmir Chedid se 

aprova uma convocação, e suspende o convite.  

 

O SR. PRESIDENTE - CAIO FRANÇA - PSB - Deputado Edmir, o deputado 

Massafera está sugerindo que V. Exa. fez a convocação do diretor e dois subordinados a 

ele. Esses dois subordinados viriam no mesmo dia? 

 

O SR. EDMIR CHEDID - DEM - Eu acho que de comum acordo, verificamos 

como será o planejamento de como vamos ouvir, e como interessa.  

 

O SR. PRESIDENTE - CAIO FRANÇA - PSB - Pois bem, vamos aprovar o 

requerimento e depois organizamos como será feito. Mas a tendência é que isso 

aconteça, por serem da mesma diretoria.  

 

O SR. ROBERTO MASSAFERA - PSDB - Eu entendo que como são três 

requerimentos, ficaria cada um convocado para uma determinada data, quando na 

verdade, como são integrantes da mesma diretoria, talvez a presença dos três ao mesmo 

tempo nos faça ganhar tempo. 

 

O SR. PRESIDENTE - CAIO FRANÇA - PSB - Sim, perfeito. É que o fato de 

aprovar requerimentos isolados não significa que não possam vir no mesmo dia.  

 

O SR. ROBERTO MASSAFERA - PSDB - Está ótimo, obrigado.  

 

O SR. PRESIDENTE - CAIO FRANÇA - PSB - Portanto, seguimos. 

Item cinco: Requerimento do deputado Edmir Chedid, solicitando a convocação 

do Sr. Nelson Luís Lemos, gerente de redes, infraestrutura e suporte, integrante da 

Diretoria de Sistemas do Detran para prestar esclarecimentos sobre temas afetos a essa 

CPI. Em discussão o requerimento. Em votação, os favoráveis permaneçam como se 

encontram. (Pausa). Aprovado; 

Item seis: requerimento do deputado Edmir Chedid, solicitando a convocação do 

Sr. Elgo Waeny Pessoa de Mello, gerente de análise e controle, integrante da Diretoria 
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de Sistemas do Detran para prestar esclarecimentos sobre temas afetos a essa CPI. Em 

discussão o requerimento. Em votação, os favoráveis permaneçam como se encontram. 

(Pausa). Aprovado. 

 

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

 

O SR. JOSÉ ZICO PRADO - PT - Pela ordem, Presidente. Suspende por dois 

minutos. 

 

O SR. PRESIDENTE - CAIO FRANÇA - PSB - Reunião suspensa por dois 

minutos.  

 

* * * 

 

- É suspensa a sessão. 

 

* * * 

 

O SR. PRESIDENTE - CAIO FRANÇA - PSB - Retomando os trabalhos da 

presente Comissão, retomamos a discussão e votação dos requerimentos apresentados 

pelos deputados. 

Item sete: requerimento do deputado Edmir Chedid, solicitando a convocação do 

Sr. Raul Vicentini, titular da Diretoria de Habilitação do Detran para prestar 

esclarecimentos sobre temas afetos a essa CPI. Em discussão o requerimento. Em 

votação, os favoráveis permaneçam como se encontram. (Pausa). Aprovado. 

 

O SR. ROBERTO MASSAFERA - PSDB - Pela ordem, Presidente. 

 

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

Massafera. 

 

O SR. ROBERTO MASSAFERA - PSDB - Da mesma forma, aqui estamos 

aprovando a convocação do diretor da área de habilitação do Detran. Já anteriormente 

aprovamos um requerimento também do deputado Edmir Chedid, da integrante Thais. 
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Eu acredito que muitas vezes certos detalhes o próprio diretor não seja capaz de 

explicar. Por isso seria interessante que elementos da mesma diretoria convocados, se 

fosse possível, que estivessem presentes ao mesmo tempo.  

 

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

minha parte, também concordo com a argumentação de Vossa Excelência. Dando 

continuidade à votação dos requerimentos. 

Item oito: requerimento do deputado Edmir Chedid, solicitando a convocação do 

Sr. Alexandre Cordeiro de Brito, gerente operacional de habilitação, integrante da 

Diretoria de Habilitação do Detran para prestar esclarecimentos sobre temas afetos a 

essa CPI. Em discussão o requerimento. Em votação, os favoráveis permaneçam como 

se encontram. (Pausa). Aprovado; 

Item nove: requerimento do deputado Edmir Chedid, solicitando a convocação do 

Sr. Rafael Vitor Alcântara Nardo, gerente de credenciamento para habilitação, 

integrante da Diretoria de Habilitação do Detran para prestar esclarecimentos sobre 

temas afetos a essa CPI. Em discussão o requerimento. Em votação, os favoráveis 

permaneçam como se encontram. (Pausa). Aprovado; 

Item dez: requerimento do deputado José Zico Prado, solicitando a convocação 

dos diretores de sistema de habilitação e ouvidor do Detran, Sr. Clovis Simabuco, Sr. 

Raul Vicentini e Sr. Fernando Antônio Matheus Calero para prestarem informações e 

esclarecimentos sobre gestão, administração e operação do sistema de emissão de CNH, 

imputação de penalidade e pontuação, encaminhamento e andamento das reclamações 

dos contribuintes. Em discussão o requerimento. Em votação, os favoráveis 

permaneçam como se encontram. (Pausa). Aprovado; 

Item 11: requerimento do deputado Edmir Chedid, solicitando a convocação do 

Sr. Daniel Annenberg e da Sra. Neiva Aparecida Doretto, ex diretores presidentes do 

Detran para prestarem esclarecimentos sobre temas afetos a essa CPI. Apenas para 

justificar, todos os requerimentos serão inicialmente feitos por convite. Em discussão o 

requerimento. Em votação, os favoráveis permaneçam como se encontram. (Pausa). 

Aprovado. 

Portanto, todos os requerimentos aprovados. Agradeço a presença do deputado e 

eminente relator Marco Vinholi, deputados Massafera, Edmir Chedid e José Zico Prado. 

Está desconvocada a reunião de hoje mesmo, às 14 horas. Não havendo mais nada a 

tratar, declaro encerrada a presente reunião da CPI. 


