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AUDIOTEXT SERVIÇOS E CIA. LTDA. - ME 

* * * 

 

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

declaro aberto os trabalhos da reunião da Comissão Parlamentar de Inquérito, 

constituída com a finalidade de investigar fraudes ocorridas no âmbito do departamento 

de trânsito do estado, Detran, com a suposta existência de uma máfia em esquema de 

emissão irregular de carteira nacional de habilitação.  

Registro a presença dos deputados Edmir Chedid, Chico Sardelli, Márcio 

Camargo, Enio Tatto, Marco Vinholi, Milton Vieira e Roberto Massafera. O objeto da 

presente reunião é apreciar o requerimento do deputado Marco Vinholi que solicita a 

prorrogação dos trabalhos da CPI por 45 dias. Eu coloco em discussão o requerimento 

do deputado Marco Vinholi. 

 

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

 

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

Tatto. 

 

O SR. ENIO TATTO - PT - Só para tomar conhecimento, quantos dias foram 

publicados? Os dias começam a contar a partir de 15 de março? Então já se passaram... 

 

O SR. PRESIDENTE - CAIO FRANÇA - PSB - A partir de quatro de maio. 

Então teriam 90 dias, que é o pedido da... 

 

O SR. ENIO TATTO - PT - Já se passaram praticamente 30. Março ou maio? 

 

O SR. PRESIDENTE - CAIO FRANÇA - PSB - Maio. 

 

O SR. ENIO TATTO - PT - Está correto. Só para tirar essa dúvida. 

 

O SR. PRESIDENTE - CAIO FRANÇA - PSB - Conta a partir de quatro de 

maio e tem 90 dias. O requerimento do deputado Marco Vinholi é para que tenhamos 

mais 45 dias após esse prazo final. 
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O SR. ENIO TATTO - PT - Depois, se necessário, pode prorrogar por mais 

tempo ou não? 

 

O SR. - Era essa a minha pergunta. Pode pedir a prorrogação por 45 ou se não me 

falha a memória por mais 90 dias, não é isso? 

 

O SR. PRESIDENTE - CAIO FRANÇA - PSB - Na verdade só pode fazer por 

90 dias. Como o requerimento do deputado Marco Vinholi é para 45 dias, não poderá 

ser mais pedido um novo pedido de prorrogação de prazo. 

 

O SR. - Pela ordem, Sr. Presidente. Só para confirmar com a técnica se o máximo 

é 45 dias, correto? 

 

O SR. PRESIDENTE - CAIO FRANÇA - PSB - O pedido do deputado Marco 

Vinholi é o limite hoje... 

 

O SR. - Está no limite porque ele pediu ou se ele, por exemplo, anular este pedido 

e fazer um novo pedido colocando 90 dias é possível. 

 

O SR. PRESIDENTE - CAIO FRANÇA - PSB - Não é possível. 

 

O SR. - Então o máximo que nós podemos prorrogar... 

 

O SR. PRESIDENTE - CAIO FRANÇA - PSB - 90 mais 45 dias. 

 

O SR. - Que não são 90, são 60 mais 45 dias, é isso? 30 já foram.  

 

O SR. PRESIDENTE - CAIO FRANÇA - PSB - Sim, nesse ponto sim. Nesse 

ponto já está contando, desde a publicação da CPI. 

 

O SR. - Acho pouco, mas de qualquer forma... 

 

O SR. PRESIDENTE - CAIO FRANÇA - PSB - Não há outro pedido para que 

possa ampliar este prazo. 
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O SR. - Pela ordem, Sr. Presidente. A avaliação que é o máximo prazo, deputado 

Chico Sardelli, e que nós poderemos conversar com a presidência, conversar com a 

Mesa Diretora, a possibilidade de ampliar com uma sexta CPI, se assim o objeto desta 

CPI tiver que ser mais bem estudado e prorrogar. Mas a primeira ação que a gente pode 

colaborar é estender mais 45 dias, já ganhamos um período mais para frente. 

 

O SR. PRESIDENTE - CAIO FRANÇA - PSB - Até para esclarecer, na 

verdade o pedido do deputado Roque Barbiere foi de 90 dias, as CPIs podem ter 120, 

mas como ela foi aprovada com 90 dias, portanto a prorrogação só pode ser por metade 

do prazo que foi protocolado. Por isso os 45 dias do deputado Marco Vinholi é o limite 

máximo. Agora, cabe a nós também, podemos aumentar, por exemplo, as reuniões da 

própria CPI, e você cria uma dinâmica maior de trabalho, que nós vamos estabelecer na 

próxima reunião de trabalho, de como é que nós vamos fazer os nossos trabalhos. 

Portanto acho que caberá a nós também poder ampliar o número de reuniões ou algo 

nesse sentido, para poder dar mais dinamismo e mais agilidade ao nosso tempo que nós 

vamos ter. Então continua em discussão o requerimento de prorrogação de prazo do 

deputado Marco Vinholi. 

 

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

 

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

Massafera. 

 

O SR. ROBERTO MASSAFERA - PSDB - Só para entender melhor, nós só 

teremos mais 45 dias ou haverá a possibilidade de se estender esse prazo 

posteriormente. 

 

O SR. PRESIDENTE - CAIO FRANÇA - PSB - São 90 dias a partir do dia 

quatro, que já começou a contar. E agora o pedido do deputado Marco Vinholi é para 

que prorrogue, depois desses 90, mais 45 dias. Posso até pedir para que a assessoria 

possa especificar até que dia seria com esses 45 dias, mas não terá mais novas 

prorrogações. Esta é a prorrogação que está sendo discutida aqui hoje, é a prorrogação 

limite que nós temos condição de fazer. 
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O SR. ROBERTO MASSAFERA - PSDB - Mas a partir de quatro de maio. 

 

O SR. PRESIDENTE - CAIO FRANÇA - PSB - Já está contando os 90 dias 

originais, os primeiros dias 90 dias do deputado Roque Barbieri.  

 

O SR. ROBERTO MASSAFERA - PSDB - E qual é a data base de contar os 90 

dias? 

 

O SR. PRESIDENTE - CAIO FRANÇA - PSB - 90 dias a partir do dia quatro 

de maio. Já foram 30 dias.  

 

O SR. - Vai para meados de outubro. 

 

O SR. ROBERTO MASSAFERA - PSDB - Então nós temos mais 60 e mais 45. 

 

O SR. PRESIDENTE - CAIO FRANÇA - PSB - Não dá para saber exatamente 

quando vai ser o recesso, por isso você não consegue precisar, mas mais ou menos no 

meio de outubro seria o prazo final da conclusão da CPI. 

 

O SR. - O recesso não conta. 

 

O SR. PRESIDENTE - CAIO FRANÇA - PSB - Não conta. 

 

O SR. - Só a título de curiosidade, presidente, o autor desta CPI é o deputado 

Roque Barbieri. 

 

O SR. PRESIDENTE - CAIO FRANÇA - PSB - Exatamente. 

 

O SR - E o deputado Roque Barbieri não faz parte dela? 

 

O SR. PRESIDENTE - CAIO FRANÇA - PSB - O deputado Roque Barbieri 

faz parte da CPI. Ele estava com um problema de saúde, inclusive justificou também a 
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ausência, mas estará presente, é membro efetivo dessa Comissão Parlamentar de 

Inquérito e o deputado Campos Machado é o seu substituto. 

 

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

 

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

Vinholi. 

 

O SR. MARCO VINHOLI - PSDB - Só justificando aos parlamentares aqui. Eu 

estou pedindo a prorrogação hoje, como devemos montar um plano de trabalho na 

próxima reunião, para que a gente já faça tendo em vista o tempo todo que nós vamos 

ter para trabalhar esse plano de trabalho. Então, por isso, já estou solicitando hoje 

termos uma noção de cronograma e tempo melhor para trabalhar.  

 

O SR. PRESIDENTE - CAIO FRANÇA - PSB - Ainda em discussão. 

 

O SR. MILTON VIEIRA - PRB - Pela ordem. 

 

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

Vieira. 

 

O SR. MILTON VIEIRA - PRB - Realmente o tempo é muito curto, vamos ter 

que fazer uma força tarefa forte aí, porque vamos ter que fazer diligência. Tem que sair, 

não adianta ficar só chamando aqui para ouvir que não vamos apurar nada. Então vamos 

ter que ir em alguns lugares. E pedir o apoio do presidente para que dê suporte para a 

CPI para não ficar uma CPI aleijada, nós ficarmos aqui com muleta para fazer um 

trabalho que é para o estado, um trabalho importante de esclarecimento, até para nós 

mesmos, para esclarecermos até aquilo que é dúvida, mas também colocar uma proposta 

que venha melhorar esse sistema todo.  

 

O SR. PRESIDENTE - CAIO FRANÇA - PSB - Ainda em discussão, o 

requerimento do deputado Marco Vinholi. Submeto a votação o requerimento do 

deputado Marco Vinholi. Aqueles deputados que estiverem a favor permaneçam como 
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se encontram. (Pausa.) Está aprovada a prorrogação da CPI por mais 45 dias após os 90 

dias a contar do dia quatro de maio. 

Nada mais havendo a tratar, eu encerro a presente reunião da Comissão 

Parlamentar de Inquérito.  

 

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

 

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

Chedid. 

 

O SR. EDMIR CHEDID - DEM - Nós vamos estabelecer que será toda quinta-

feira pela parte da manhã? O senhor vai trocar ideia com os membros, para a gente 

estabelecer. 

 

O SR. PRESIDENTE - CAIO FRANÇA - PSB - Temos duas sugestões aqui, na 

quarta-feira ou na quinta-feira. Na quinta-feira eu imagino que seja um dia mais 

tranquilo porque não tem comissão temática aqui na Casa, e pela manhã acredito que 

seja mais fácil ter todos os deputados aqui presentes, até para fazer outras diligências 

como o deputado Milton Vieira falou. Vou só sugerir para que na próxima quinta a 

gente faça o plano de trabalho. Mas já quero antecipar que a ideia é que possa ser nas 

quintas-feiras pela manhã assim como está sendo esta reunião de hoje.  

E quero também aqui dizer aos demais deputados que o setor de protocolo, para 

quem quiser fazer algum requerimento desde já para a próxima reunião no departamento 

de comissão, já está, a partir de hoje, aceitando os requerimentos dos deputados com 

relação a CPI do Detran. A gente já quer dar uma dinâmica grande. Na próxima reunião 

eu já quero trazer o plano de trabalho para ser aprovado junto com V. Exas. e vamos 

criar essa dinâmica, com a prorrogação dos trabalhos já apresentados e autorizados por 

esta comissão, acho que temos um tempo, embora curto, mas que possamos aproveitar 

da melhor maneira possível esse tempo que vamos ter para discutir esse tema tão 

abrangente e importante que é o Detran de São Paulo. 

 

O SR. - Pela ordem, Sr. Presidente, só na linha do deputado Edmir Chedid, não 

sei como pensam os pares, mas para mim o mais cedo possível que puder ser na quinta-

feira melhor. A minha sugestão, não sei qual o horário que pode, não sei como estão os 
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outros parlamentares. Mas deixar essa ponderação, quanto mais cedo possível no meu 

caso. 

 

O SR. PRESIDENTE - CAIO FRANÇA - PSB - A sugestão é para às dez horas 

da manhã? Assim, a assessoria também me informa aqui que a experiência dos horários 

mais cedo acaba não pegando todos os deputados, porque tem outras atividades, 

conseguem fazer alguma visita na base antes para depois poder estar aqui. Acho que às 

11 horas é um horário que acaba atendendo todos os deputados. Fazemos o seguinte, eu 

vou convocar para quinta-feira às 11 horas, uma nova reunião nossa e apresento o plano 

de trabalho. Se decidirmos por mudar o horário e o dia, a gente decide na reunião da 

próxima quinta-feira às 11 horas. Portanto está convocado aqui uma nova reunião na 

próxima quinta-feira, às 11 horas, dia oito de junho, a próxima reunião da CPI do 

Detran. 

 

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

 

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

Massafera.  

 

O SR. ROBERTO MASSAFERA - PSDB - Como nós não dominamos 

plenamente este quadro do Detran, da estrutura do próprio Detran, eu queria sugerir que 

a gente convocasse na próxima reunião o presidente do Detran para que ele nos desse 

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

partir desta explicação, a gente fosse convocando as pessoas adequadas para o nosso 

esclarecimento. Não sei se cabe, ou teremos que fazer por escrito. 

 

O SR. PRESIDENTE - CAIO FRANÇA - PSB - Exatamente, vou sugerir a V. 

Exa. que possa fazer isso por escrito, mas acho extremamente válido a convocação. 

Lembrando que já está aberto para poder receber os requerimentos, portanto não precisa 

nem esperar a próxima, já pode fazer no setor de protocolo das comissões o pedido, o 

requerimento para convocação do presidente do Detran. 

 

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

 



8 
 

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

Chedid.  

 

O SR. EDMIR CHEDID - DEM - Para solicitar, excelência, o NAI se existe lá 

alguma denúncia para que seja remetido aqui para o setor. 

 

O SR. PRESIDENTE - CAIO FRANÇA - PSB - Farei esse levantamento. 

. 

O SR. EDMIR CHEDID - DEM - O NAI pode nos ajudar muito nesta CPI. 

 

O SR. PRESIDENTE - CAIO FRANÇA - PSB - Bastante, tem razão. Será 

sugerido, seria pedido. A ouvidoria, todos os órgãos aqui consultivos da Casa para que 

ele possa nos ajudar, se existe alguma denúncia ou alguma sugestão com relação a este 

tema. 

 

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

 

O SR. PRESIDENTE - CAIO FRANÇA - PSB - Deputado Milton Vieira. 

 

O SR. MILTON VIEIRA - PRB - Em cima do que o deputado Massafera 

colocou, de convidar o presidente do Detran, eu acho que a gente poderia para a 

próxima... 

 

O SR. ROBERTO MASSAFERA - PSDB - Convocar na próxima para a outra, 

não é para a próxima. 

 

O SR. MILTON VIEIRA - PRB - Até para a gente se organizar. Está bom. 

 

O SR. PRESIDENTE - CAIO FRANÇA - PSB - Exatamente, a gente 

aprovando o requerimento, de convocação, seja lá de quem for, do presidente ou de 

outro agente do Detran, enfim, ou a sugestão do deputado Márcio Camargo de ter 

algumas autoridades que conheçam do assunto, enfim. Não havendo mais nada a tratar, 

e convocada a próxima reunião para quinta-feira, declaro encerrada a presente sessão. 
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* * * 


