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AUDIOTEXT SERVIÇOS E CIA. LTDA. - ME 

 

CPI DO DETRAN 

29.06.2017 

 

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

declaro abertos os trabalhos da 3ª Reunião da Comissão Parlamentar de Inquérito 

constituída com a finalidade de investigar fraudes ocorridas no âmbito do Detran, com a 

suposta existência de uma máfia em esquema de emissão irregular de Carteira Nacional 

de Habilitação.  

Antes de iniciar, gostaria de agradecer as ilustres presenças dos deputados Marco 

Vinholi, relator dessa CPI; Milton Vieira, Zico Prado, Edmir Chedid e Jorge Caruso. 

Peço à secretaria 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 dispensar a leitura da Ata, Sr. Presidente. 

 

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

Vossa Excelência. Estando todos os deputados de acordo, está dispensada a leitura da 

Ata da reunião anterior.  

O objetivo da presente reunião é apreciar os requerimentos apresentados ao longo 

das duas semanas, desde que demos abertura a essa CPI. O deputado Marco Vinholi, 

relator dessa CPI, apresentou alguns requerimentos que quero colocar em votação. 

Acredito que todos os deputados já estão com os requerimentos em mãos, correto? 

 

O SR. JOSÉ ZICO PRADO - PT - Pela ordem, Sr. Presidente.  

 

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

Prado. 
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O SR. JOSÉ ZICO PRADO - PT - Presidente, não estou nada satisfeito com 

essa CPI, quero deixar isso claro aqui. Uma CPI que está sendo questionada em 

Plenário, e não sei qual é o resultado da questão de ordem levantada ontem. Queria ver 

se a CPI sabe.  

 

O SR. PRESIDENTE - CAIO FRANÇA - PSB - Deputado, o senhor tem razão. 

Inclusive está aqui a questão de ordem já respondida pelo presidente Cauê Macris, uma 

questão de ordem feita pelo deputado Campos Machado, que questiona a legitimidade 

da nossa eleição. Eu pedi que a assessoria pudesse fazer cópias, e vamos entregar a 

todos os deputados presentes aqui, para que tomem conhecimento.  

Em resumo o deputado Cauê Macris disse que foi legal e regimental a eleição que 

me elegeu presidente junto com os deputados Vinholi e Chico Sardelli, que Vs. Exas. 

também participaram. Em outras palavras, ele demonstra que não tem sentido o pedido 

de questão de ordem feito pelo deputado Campos Machado. Se Vs. Exas. quiserem que 

eu faça a leitura, ele é um pouco extenso. São três laudas, mas posso fazer a leitura por 

completo da resposta do requerimento feito pelo deputado Campos Machado. Mas em 

resumo ele mantém nossa CPI com a atual composição feita por nós mesmos.  

 

O SR. JOSÉ ZICO PRADO - PT - Segunda questão. Quero levantar que 

estamos na terceira reunião dessa CPI, e uma das reuniões não deu quórum, a com o 

presidente do Detran. 

 

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

 

O SR. JOSÉ ZICO PRADO - PT - E agora temos outra parcela de 

requerimentos para serem votados. Sou contra uma CPI só ficar requerendo, eu quero 

ouvir as pessoas aqui. Não quero só ficar pedindo requerimento, isso fazemos de 

qualquer jeito. Menos ficarmos fazendo requerimento... Eu acho que a assessoria da 

Presidência também não vai ficar lendo o tempo todo, e nós ficarmos aqui ouvindo. Eu 

acho que tem que mudar o ritmo e o jeito dessa CPI, senão não vale a pena nós numa 

quinta-feira, 16 horas da tarde, ter uma agenda para ficarmos aqui sem termos uma 

perspectiva clara de para onde queremos chegar.  
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O SR. JORGE CARUSO - PMDB - Pela ordem, Sr. Presidente. 

 

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

o deputado Caruso, queria esclarecer. Teve um pedido do deputado Massafera, 

convidando o presidente do Detran, Maxwell Vieira, na reunião anterior. Ele esteve 

presente aqui, e tanto eu, quanto o deputado Marco Vinholi estivemos presentes. Não 

houve quórum para termos regimentalmente a reunião. Ele se prontificou para estar 

aqui, e agora estamos avaliando os requerimentos conforme tínhamos previsto em nosso 

plano de trabalho, que foi aprovado por todos os deputados e está sendo cumprido. 

Vamos avaliar todos os requerimentos.  

Uma discussão que existia era se valeria a pena fazermos o convite ao presidente 

do Detran no início dessa CPI, no meio ou final dela. Portanto, acho que isso está 

novamente em discussão. Até esse momento o único deputado que apresentou 

requerimentos, salvo engano, foi o deputado Marco Vinholi, para ouvir quem quer que 

seja. Eu insisto que está à disposição e estamos analisando os requerimentos do Marco 

Vinholi porque até o presente momento foi ele que apresentou os requerimentos. Eu 

entendi que a reunião da semana anterior não deu quórum porque foi uma semana 

bastante atribulada. Tinha discussão de projetos importantes de ICMS que ainda temos 

em pauta, e por esse motivo não houve quórum. 

Com a palavra, deputado Jorge Caruso para questão de ordem.  

 

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

que vem não vamos trabalhar, acho válida a ponderação do deputado Zico Prado, e até 

porque toda essa documentação aqui sendo aprovada, sabemos o quanto demora para vir 

a essa Casa. Minha sugestão é de aprovação de toda essa documentação da pauta de 

hoje, e se possível V. Exa. convocar para a próxima quarta-feira, às 11 horas da manhã, 

ou à tarde, mas acho que preferia de manhã, a continuidade da ideia de ouvir o 

presidente do Detran.  

Já que não temos nenhum requerimento posto a fim de convocar alguma pessoa 

especificamente, reiterar o convite para a próxima semana para ouvirmos o presidente 

do Detran. Até quarta-feira quem tiver algum requerimento pertinente a convocação de 

alguma pessoa, faça o protocolo e apreciamos na próxima quarta-feira.  
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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 para fazer uma ponderação. Em torno 

dos requerimentos tem um que convoca representantes do Ministério Público e da 

Polícia Rodoviária Federal também. Queria ponderar à técnica se existe a possibilidade 

de se fazer o que o deputado Caruso solicitou, uma vez que nós conversamos e havia 

necessidade de 24 horas antes termos publicado em “Diário Oficial” o que formos votar 

de requerimento, seja convite ou convocação.  

 

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

 

O SR. PRESIDENTE - CAIO FRANÇA - PSB - Antes, só para responder essa 

questão de ordem. Estou sendo informado pela assessoria de que, como a reunião com o 

presidente do Detran não ocorreu, aquele requerimento ainda tem validade, portanto é 

só acertarmos as agendas dos deputados com a agenda do presidente do Detran para que 

não ocorra nenhuma falha em relação a isso.  

Mas aquele requerimento ainda está de pé, e consulto Vs. Exas. se todos 

concordam com essa posição do deputado Caruso, de fazer o convite novamente ao 

presidente Maxwell, para que venha aqui fazer a apresentação do cronograma ou 

organograma do Detran, e já falar de eventuais fraudes, como foi solicitado pelo 

deputado Caruso ainda na reunião anterior. Da minha parte não há problema, só 

precisamos organizar com relação as assessorias para que não tenha nenhum problema 

com horários e datas.  

Pela ordem, deputado Edmir Chedid. 

 

O SR. EDMIR CHEDID - DEM - Primeiro quero cumprimentar todos os Srs. 

Deputados, Sr. Presidente e assessorias. Parabeniza-lo por ser papai agora, por um novo 

momento da sua vida, que você seja muito feliz e que o neném te traga muita alegria.  
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O SR. PRESIDENTE - CAIO FRANÇA - PSB - Muito obrigado.  

 

O SR. JOSÉ ZICO PRADO - PT - Por isso que você não dorme um pouco à 

noite. 

 

O SR. PRESIDENTE - CAIO FRANÇA - PSB - As olheiras fazem parte. 

 

O SR. EDMIR CHEDID - DEM - Aí você vai dar mais valor ao seu pai. Quem 

já é pai sabe o que representa o pai e a mãe, muito melhor depois que tem essa 

oportunidade. Uma dádiva de Deus, parabéns. Mas Sr. Presidente, minha solicitação é o 

seguinte. Andei conversando com muitas pessoas nesse período que tivemos de tempo 

para ouvir um pouquinho do que acontece no Detran. Eu até estou recebendo no meu 

celular esses dias, mostrei ao relator, deputado Marco Vinholi, uma mensagem: “Quer 

tirar os pontos da sua carteira? Ligue telefone tal. Quer renovar sua carteira? Ligue 

telefone tal”. Está fácil a coisa. Pode ser um processo legal, como ilegal. Eu ainda não 

levantei, mas vou colocar isso aqui depois. 

Excelência, mas nosso tempo é curto. Se não elaborarmos um trabalho dedicado 

aqui, e sei que todos os deputados são dedicados, a assessoria da Casa é dedicada, mas 

em função da mídia e de tudo aquilo, o senhor é filho do vice-governador, daqui a 

pouco o senhor seu pai deve assumir o cargo a qualquer momento, em função das 

eleições que chegam. Tem muita gente torcendo para isso aqui não ter um resultado 

objetivo e claro. Resultado objetivo e claro é tentarmos cercear os movimentos errôneos 

que são executados lá dentro do Detran. A informação que eu tenho é que a maioria 

deles não são feitos nos municípios, nos Ciretrans.  

É lado dentro mesmo, no cerne do Detran. Então ,eu queria deixar colocado, 

precisa de 24 horas, então vou pedir para minha assessoria elaborar um requerimento e 

colocar para V. Exa., pedir para você marcar. Não sei como vai funcionar a Casa 

semana que vem, mas estamos aqui de plantão o mês inteiro. Eu tinha uma viagem 

marcada para amanhã, a família vai viajar e eu perdi a viagem. Estou feliz da vida em 

ficar por aqui e trabalhar todo dia, porque ficarmos ociosos é ruim. Se está passeando é 

bom, agora ficar ocioso é ruim. Para o senhor marcar uma reunião dessa Comissão 

segunda, terça, quarta, quinta, sexta-feira da semana que vem. Já deixar programado 

todo dia. 
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Vou pedir para ouvir todos os superintendentes que estão lá hoje. Quero ouvir 

todos que passaram por lá nos últimos dois anos. Quero ouvir o presidente, vice-

presidente, todo mundo que passou por lá. Quero sugerir isso à Comissão. “Ah mas o 

cara hoje é vereador, prefeito, deputado”. Se passou por lá, vai sentar aqui e contribuir. 

Se não deve nada, vai contribuir conosco para elaborarmos talvez um Projeto de Lei que 

modifique, ou um sistema de tecnologia de informação que acabe com os problemas que 

lá têm. Deixo essa questão de ordem à V. Exa., e solicitar que trabalhemos todos os dias 

da semana que vem aqui. Obrigado. 

 

O SR. PRESIDENTE - CAIO FRANÇA - PSB - Perfeito. Vamos avaliar isso. 

Minha sugestão era que pudéssemos fazer ao menos a reunião com o presidente do 

Detran, que entendo ser esclarecedora pelo menos para dar um norte para todo mundo. 

Eu apresentei a todos aqui, acho que só o deputado Carlão Pignatari que ainda não 

recebeu, e já anuncio a presença dele aqui, com relação a questão de ordem feita pelo 

deputado Campos Machado sobre a eleição dessa CPI. E temos que encontrar o melhor 

dia. Como a semana será ainda tensa, por conta da LDO e dos projetos que têm interesse 

dessa Casa e também do governo, imagino que deva ser uma semana intensa. 

Da minha parte não teria problema em fazer, mas é importante que tenhamos a 

garantia de que todos os deputados podem vir, até porque sei que têm atividades fora da 

Assembleia. Então não sei se conseguiríamos alinhar a agenda de todos os deputados 

durante toda a próxima semana. Mas a minha avaliação é que pelo menos no início 

dessa CPI, deveríamos ter alguém que pudesse, além das informações que já temos, dar 

um norte sobre como funciona de fato a emissão da Carteira de Habilitação, e quais 

foram as fraudes já apresentadas e os problemas que geraram a apresentação do pedido 

dessa CPI. 

 

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

 

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

depois Milton Vieira. 

 

O SR. JOSÉ ZICO PRADO - PT - Presidente, quanto tempo ainda temos dessa 

CPI? 
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O SR. PRESIDENTE - CAIO FRANÇA - PSB - Nossa conta é até o meio de 

outubro, já com a prorrogação pedida pelo deputado Marco Vinholi, aprovada na 

primeira reunião dessa CPI. 

 

O SR. JOSÉ ZICO PRADO - PT - Meio de outubro. Se entrarmos no mês de 

julho, esses dias são descontados. Então temos que fazer uma conta certa, para que essa 

CPI não seja mais curta ainda. Ou tiramos um cronograma de trabalho, ou não podemos 

fazer, porque serão cobrados resultados dessa CPI de todos nós. Se eu perceber que o 

negócio não vai, vou sair fora. Já deixei isso claro desde a primeira reunião. Agora, 

temos que ter aqui um cronograma de trabalho que antes de ouvir qualquer um... Eu 

acho absurdo chamarmos o cara do Detran aqui, e falarmos: “O que você tem lá?”.  

Se nossa Comissão não sabe o que queremos ouvir... Nós queremos ouvir ele, na 

sequência queremos ouvir quem? Ou deixamos ele para pressionar depois, porque ele 

tem três meses de casa.  

 

O SR. - Mas Zico, perdemos a oportunidade da semana que vem de ouvir alguém, 

essa é a questão.  

 

O SR. JOSÉ ZICO PRADO - PT - Mas prorrogamos para outubro numa 

sequência, se não descontamos de outubro. 

 

O SR. - Não podemos simplesmente suspender a CPI e depois recomeçar. 

 

O SR. PRESIDENTE - CAIO FRANÇA - PSB - Recomeçar a CPI? Não pode. 

 

O SR. JOSÉ ZICO PRADO - PT - Não precisa, não é isso.  

 

O SR. PRESIDENTE - CAIO FRANÇA - PSB - A sugestão do deputado Zico 

Prado é que o presidente do Detran não fosse ouvido nesse momento, é isso? 
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O SR. JOSÉ ZICO PRADO - PT - É. Semana que vem podemos até fazer, mas 

isso desconta do término da CPI. Mas que tenhamos um cronograma de trabalho com 

começo, meio e fim.  

 

O SR. PRESIDENTE - CAIO FRANÇA - PSB - Vou passar a palavra para o 

deputado Milton Vieira, mas antes só para deixar bem claro. Enquanto não entrar em 

recesso continua contando o prazo da CPI, portanto, se fizer ou não fizer uma reunião, 

uma atividade da CPI, continua contando o prazo. É melhor que façamos alguma coisa, 

que tenha a reunião, do que deixarmos isso passar. Relembro V. Exa., deputado Zico 

Prado, que apresentamos um plano de trabalho aqui na CPI que foi aprovado por todos 

os deputados.  

 

O SR. JOSÉ ZICO PRADO - PT - Eu lembro que foi aprovado com várias 

ressalvas. Eu fiz as ressalvas, todo mundo aqui lembra, e não tinha essa questão de já de 

imediato convocar o presidente.  

 

O SR. PRESIDENTE - CAIO FRANÇA - PSB - Até porque no plano de 

trabalho não falamos sobre quem vamos convocar, falamos o seguinte. Nos primeiros 

dois meses fazemos os pedidos de convocação para ouvir as pessoas; em um mês de 

trabalho o relator, junto com os sub-relatores que foram nomeados, acabam 

apresentando alguns resultados; e no final chegamos no relatório final. 

 

O SR. JOSÉ ZICO PRADO - PT - Eu só queria relembrar V. Exa. o que 

combinamos, e o que está sendo feito, para deixar muito claro. Nós pedimos aqui que 

íamos fazer uma relação, como V. Exa. disse. Eu quero cumprimentar o deputado 

Marco Vinholi que fez e está apresentando vários requerimentos. Tem uma convocação 

para vir aqui. Eu acho que vamos encher essa CPI de documentos sem termos condições 

de ouvir. Eu quero o documento, mas a pessoa também.   

 

O SR. PRESIDENTE - CAIO FRANÇA - PSB - Perfeito, vou pedir para V. 

Exa. apresentar o requerimento. 
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O SR. JOSÉ ZICO PRADO - PT - Eu vou apresentar, mas quero fazer isso com 

um cronograma, para que todos - não só eu, quero que o conjunto da CPI esteja afiado, 

todos nós.  

 

O SR. PRESIDENTE - CAIO FRANÇA - PSB - Estou acatando o pedido de V. 

Exa., só quero pedir o deputado Milton Vieira que já havia pedido questão de ordem. 

 

O SR. MILTON VIEIRA - PRB - Sr. Presidente, estou meio que em conflito. 

Ou ouvimos ou não ouvimos o presidente, acho que o momento oportuno é segunda, 

terça, quarta, até porque ele já se predispôs de vir e já veio. Temos que ver também que 

ele é uma pessoa ocupada, não dá para convocar e não dar quórum. Convocar e já deixar 

um compromisso de todos estarem aqui, para levarmos adiante e aproveitarmos esse 

início, já que tivemos a oportunidade de estarmos aqui semana que vem. 

Confesso, Srs. Deputados e Sr. Presidente, que hoje nem teríamos essa reunião. 

Eu e o deputado Edmir tínhamos até nos programados. Ele perguntou para mim, 

conversamos e eu falei que não teria quórum, era o que eu imaginava. Mas vamos 

aproveitar a oportunidade, temos aqui uma força tarefa de seis requerimentos. Quero 

parabenizar o relator Marco Vinholi, que já apresentou e eu me penitencio, porque eu 

poderia estar apresentando relatórios também, como o deputado Zico poderia estar 

apresentando, o Caruso, Edmir, enfim. O deputado Edmir disse que já vai apresentar.  

Então vamos aproveitar essa oportunidade de até terça-feira ouvirmos o presidente 

e aprovarmos esses requerimentos hoje. Já teremos algum conteúdo, se não para semana 

que vem, mas para quando voltarmos do recesso. O que aprovarmos na terça-feira, os 

outros requerimentos e a oitiva do presidente do Detran, já temos conteúdo também, 

para quando voltarmos não ficarmos votando e publicando. Já teremos um conteúdo 

bom. Aí vamos engrenando. O que não podemos é ficar só na discussão do discurso, 

temos que colocar em prática. 

 

O SR. PRESIDENTE - CAIO FRANÇA - PSB - Concordo plenamente. Pela 

ordem, deputado Jorge Caruso. 

 

O SR. JORGE CARUSO - PMDB - O deputado Zico está parcialmente correto, 

vamos ficar aprovando vinda de documentos? Só aprovamos duas coisas, ou vinda de 
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documentos ou convocação de pessoas. Na verdade, estamos com a pauta, que é o que 

tem. Não tem como criarmos um cronograma mais específico se não soubermos nas 

próximas semanas quem de fato será ouvido aqui e com base em que tema. A sugestão é 

que os Srs. Deputados até segunda-feira apresentem quais nomes querem convocar 

nesse primeiro momento, o que tem em mãos, para apreciarmos ou na quarta ou quinta-

feira.  

Eu acho que aí podemos avançar no cronograma. Minha sugestão é que V. Exa. 

marque duas reuniões, uma para quarta e outra quinta, caso não dê quórum na quarta, e 

reconvide o presidente do Detran para comparecimento na quarta. Caso os 

requerimentos de convocação sejam protocolados até segunda-feira e publicados na 

terça, podemos apreciar na quarta-feira. Talvez daí, em função dessas aprovações, 

tenhamos um conteúdo para criar um cronograma mais específico. Por ora é difícil criar 

um cronograma sem base.    

 

O SR. PRESIDENTE - CAIO FRANÇA - PSB - Vou passar a palavra para o 

deputado Edmir Chedid e depois para os demais deputados. Antes lembrando que, salvo 

engano, na CPI dos Pátios o presidente do Detran também estará presente na próxima 

semana.  

 

O SR. - Em agosto. 

 

O SR. PRESIDENTE - CAIO FRANÇA - PSB - Então está tranquilo. Pela 

ordem, deputado Edmir Chedid. 

 

O SR. EDMIR CHEDID - DEM - Sr. Presidente, cumprimentar o nobre 

deputado Carlão, que acabou de chegar há alguns minutos. Queria dizer o seguinte, 

todos nós estaremos aqui segunda-feira? Então por que não marcar uma reunião 

segunda? Todos nós estaremos terça? 

 

O SR. JORGE CARUSO - PMDB - Porque segunda não podemos apreciar 

requerimento de convocação, não dá tempo hábil.  

 

O SR. MARCO VINHOLI - PSDB - Só se mandar hoje. 
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O SR. EDMIR CHEDID - DEM - Manda hoje e protocola amanhã.  

 

O SR. JORGE CARUSO - PMDB - Essa é a questão. 

 

O SR. EDMIR CHEDID - DEM - Ou o presidente do Detran já vai trazer toda 

sua diretoria para ouvirmos? Quem mais me interessa ouvir não é o presidente do 

Detran nesse momento, pelo menos a este deputado. Eu gostaria de ouvir o Detran no 

final dessa CPI, que era até uma proposta que existia e depois todo mundo falou para 

ouvir no começo, e se precisar, no final. Quero ouvir quem cuida de tecnologia de 

informação no Detran, os superintendentes da área. É lá que acontece o problema, todo 

mundo sabe. A maioria é na tecnologia de informação, que altera, coloca o que quer, faz 

o que deseja, resolve da forma que quiser.  

O presidente vai vir aqui com essas pessoas? Vai trazer essa diretoria para 

perguntarmos o que temos vontade? Ou já fazemos esses requerimentos, Sr. Presidente? 

Porque os deputados que aqui estão, acho que só o Marco Vinholi ainda não participou 

de CPI aqui na Casa, todos os outros já participaram, mas o pai dele participou e ele tem 

pedigree e DNA. É o seguinte, se não corrermos o tempo passa e essa coisa de não 

termos entrado em recesso faz o tempo da CPI passar, está encurtando nosso tempo. 

Daqui a pouco a mídia vai cobrar de todos nós deputados que fazemos parte. 

Eu vejo essa preocupação constante no nobre deputado Zico Prado, desde o início. 

Qual o resultado? Se não apresentarmos resultados, seremos cobrados. E ele tem razão, 

a Assembleia não está aqui para ficar prendendo bandido que roubou 20, 30, 50 

milhões, cem, se gastou em eleição ou não, onde colocou o dinheiro. Eu pelo menos não 

estou preocupado com isso, não é minha função. Sou deputado e nossa função é achar 

uma legislação que coíba isso se existir lá dentro do Detran, e resolver o problema, para 

darmos sugestão ao Ministério Público. O que o MP fez até agora? Eles gostam de caçar 

político, mas traficante não caça, bandido não caça. 

Hoje de manhã, deputado Carlão, vi que no Rio de Janeiro 90 e poucos policiais 

foram presos por corrupção interna. Vi o delegado de polícia mandando prender 

policiais militares. Aqui eu não vejo ninguém, não vejo o Ministério Público fazer seu 

papel, só quando tem muita televisão. Você não vê promotor público mexer com 

traficante de droga, com quem faz uma maracutaia com negócio de carteira de motorista 
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e está matando gente na rua, causando acidentes. É isso, vou protocolar meus 

requerimentos, mas acho que temos que agilizar.  

Deixamos de fazer duas sessões, uma porque V. Exa. foi agraciado e todos nós 

entendemos e respeitamos sua presidência, e outra porque não houve quórum. Então 

vamos fazer três semana que vem, se possível. Vamos ver se conseguimos. As pessoas 

que estão sendo convocadas são servidores públicos; trabalhar onde estão e vir aqui 

responder e apresentar o que fazem, não precisam nem se preparar. Senta aí e fala: “meu 

trabalho é esse e esse, minha função é essa, o serviço é feito assim e assim”. Fazemos as 

perguntas e ele volta ao expediente onde tem que estar, e nós estamos informados aqui.  

 

O SR. PRESIDENTE - CAIO FRANÇA - PSB - Obrigado, Excelência.  

 

O SR. CARLÃO PIGNATARI - PSDB - Pela ordem, Presidente. 

 

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

Pignatari.  

 

O SR. CARLÃO PIGNATARI - PSDB - Primeiro cumprimentar o presidente e 

os membros dessa CPI. Até agora não consegui entender qual é o problema. O deputado 

Edmir foi muito claro nisso. “Eu quero ouvir fulano”, coloca o requerimento em pauta e 

chama. Ponto. Não temos que ficar discutindo isso. Isso é bel prazer de cada deputado, 

de colocar o que ele entende. Se a maioria definir que é importante, vamos aprovar, 

senão temos muita dificuldade. Eu poderia vir aqui e falar que tem carta sendo vendida, 

mas eu não tenho provas. Não podemos fazer isso mais.  

Me desculpa deputado Edmir Chedid, tenho respeito por você, mas comparar São 

Paulo com o estado do Rio de Janeiro é nos menosprezar.  

 

O SR. EDMIR CHEDID - DEM - O senhor me desculpa, mas promotor de São 

Paulo e do Rio de Janeiro é a mesma coisa.  

 

O SR. CARLÃO PIGNATARI - PSDB - Você falar da polícia de São Paulo é 

uma coisa, falar da polícia do Rio é outra. 
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O SR. EDMIR CHEDID - DEM - Aí eu concordo com Vossa Excelência.  

 

O SR. CARLÃO PIGNATARI - PSDB - Senão vamos ficar aqui numa 

discussão sem fim. Quer ouvir o diretor de informação? Não sei nem se tem esse cargo 

no Detran. Coloca o nome do sujeito, vem aqui e se a maioria aprovar, chamamos. 

Acabou a conversa, vamos ouvir. Mas temos que vir com fatos, temos que trazer coisas 

que tenham o acerto. Na minha opinião a Assembleia Legislativa tem que tentar 

melhorar o atendimento à população e dar uma segurança para que o órgão faça a coisa 

correta. Só esse é nosso papel. Discutir como vai ser o começo, meio e fim, se foi 

aprovado aqui ou não foi... Temos que dar praticidade. Fazer reunião segunda, terça, 

quarta não vai dar quórum, não adianta querermos nos enganar. Segunda não estou aqui, 

estou no interior e só venho na terça. O deputado Massafera também. 

Agora se quiser marcar terça às 11, quarta ou quinta tudo bem. Mas temos 

Comissão de Finanças, temos LDO, temos projetos de interesse do governo e dos 

deputados. Então se quer fazer uma reunião, faremos, não tem problema.  

 

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 - Acho que já temos algumas concordâncias 

em torno da maioria dos membros, e queria só pedir a suspensão dos trabalhos por um 

minuto, para ajustarmos entre os deputados sobre qual é a melhor agenda para convocar 

ou convidar o Maxwell...  

 

O SR. PRESIDENTE - CAIO FRANÇA - PSB - A discussão da agenda e de 

datas, e colocar em votação os seus requerimentos. 

 

O SR. MARCO VINHOLI - PSDB - E depois eu queria explicar um pouquinho 

do por que estou fazendo esses requerimentos.  
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O SR. PRESIDENTE - CAIO FRANÇA - PSB - Perfeito. Antes do minuto, 

queria só passar a palavra ao deputado Zico Prado. 

 

O SR. JOSÉ ZICO PRADO - PT - Eu acho que a questão que o deputado Edmir 

colocou aqui, e eu não vi Carlão, ninguém aqui fazer uma descrição de como funciona o 

Detran. Aquilo é uma caixa preta que ninguém nunca sabe. O que eu quero... 

 

O SR. CARLÃO PIGNATARI - PSDB - O presidente quer vir aqui explicar 

como funciona e vocês não querem receber. Não consigo entender agora. 

 

O SR. JOSÉ ZICO PRADO - PT - Não é isso. Você não estava aqui quando 

começamos a discussão sobre a vinda do presidente do Detran aqui. Ele tem três meses, 

mas ele pode nos informar como é a estrutura do Detran, para termos uma ideia mínima 

de como funciona aquilo. Ele já veio e não deu quórum. Ou não pode vir mais? É isso 

que quero saber. Se ele vem aqui na quarta-feira e todos nós sabemos o que queremos, 

que é destrinchar essa estrutura, acho que aí vale a pena para apresentarmos o 

cronograma.  

 

O SR. PRESIDENTE - CAIO FRANÇA - PSB - Com outras palavras, acho que 

estamos falando basicamente quase que a mesma coisa. É só definirmos a data e chamar 

o presidente.  

 

O SR. JOSÉ ZICO PRADO - PT - Por isso eu quero que seja claro. Quarta-feira 

ele pode vir aqui? Qual é nosso objetivo? É entender a estrutura do Detran. Se é isso, 

estou de pleno acordo. Agora, “vamos chamar o presidente do Detran”, parece que 

vamos chegar aqui e... 

 

O SR. - Matar o cara né.  

 

O SR. PRESIDENTE - CAIO FRANÇA - PSB - Até porque o combinado, 

deputado Zico, sem interromper a questão de ordem de V. Exa., é que ele pode vir aqui 

no início, no meio e no fim dessa CPI.  
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O SR. JOSÉ ZICO PRADO - PT - Mas nessa temos que trazer ele aqui e pedir 

para que explique para nós como funciona essa coisa do Detran.  

 

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

Marco Vinholi é regimental, para suspendermos a presente sessão só para acertarmos 

essa data, e conversamos com o presidente do Detran também para vermos se não tem 

nenhum empecilho para que ele venha na terça ou quarta. A presente sessão está 

suspensa por um minuto.  A Comissão de Finanças vai marcar para terça e quarta de 

manhã também. Todo mundo que está aqui, tem gente que coincide com a Comissão? O 

relator coincide. Você sabe que horas vai ser? Provavelmente às 11. Quinta eu tenho 

medo, será que não votamos a LDO quarta?  

 

* * * 

 

- Sessão suspensa. 

 

* * * 

 

O SR. PRESIDENTE - CAIO FRANÇA - PSB - Reaberta a presente reunião da 

CPI do Detran. Depois de algumas dúvidas em relação ao horário, definimos para 

quarta-feira, dia cinco, às 11 horas, nesse mesmo Plenário, e uma segunda reunião às 14 

horas, se for necessário.  

 

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 - Presidente, só por uma questão de ordem. Eu 

não sei como é quê... Me lembro que anteriormente tivemos outras CPIs. É possível nós 

convocarmos funcionários do Estado que pertencem à Polícia Civil, e que já foram 

funcionários do Detran, para nos auxiliar?  
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O SR. PRESIDENTE - CAIO FRANÇA - PSB - Sim. 

 

O SR. MILTON VIEIRA - PRB - Não convocar para ouvirmos, mas para 

auxiliar na CPI. É possível fazer essa convocação? 

 

O SR. PRESIDENTE - CAIO FRANÇA - PSB - Pode requisitar servidor tal 

que já participou ou foi do Detran, sem problemas. 

 

O SR. MILTON VIEIRA - PRB - Vossa Excelência, em sua colocação inicial 

do plano de trabalho colocou que não vamos apurar apenas habilitação, mas outros fatos 

ocorridos. 

 

O SR. PRESIDENTE - CAIO FRANÇA - PSB - Correlatos a esse. 

 

O SR. MILTON VIEIRA - PRB - Só para ilustrar aqui. Dia 24 passado o Detran 

fez um leilão em São José dos Campos com 680 e poucos veículos, sendo 200 e poucos 

que podem voltar à circulação e os demais vendendo para revendedoras que podem 

desmanchar e vender as peças. Isso só é divulgado depois do leilão. A notícia é muito 

boa, mas só é anunciado depois. Eu acho que aí tem algo muito estranho, por isso quero 

trazer essas pessoas de lá.  

Temos informações que em São José dos Campos, deputado Carlão, tem duas mil 

habilitações falsas. Informação, não estou dizendo que são verdadeiras. Eu moro em 

São José dos Campos, então é uma obrigação apurarmos isso. Esses leilões não ficarão 

restritos apenas na CPI dos Pátios? É isso que eu queria saber.  

 

O SR. PRESIDENTE - CAIO FRANÇA - PSB - Não vão. É claro que o objeto 

nesse caso específico tem bem mais a ver com a CPI dos Pátios, mas não vejo problema 

do próprio presidente fazer a explanação dos motivos, e como funciona isso. 

 

O SR. CARLÃO PIGNATARI - PSDB - Pela ordem, Sr. Presidente.  

 

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

Pignatari.  
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O SR. CARLÃO PIGNATARI - PSDB - Só para colaborar com o deputado 

Milton Vieira. Acho essa informação estranha, porque no jornal digital da minha cidade 

coincidentemente saiu uma matéria de publicidade sobre o leilão antes de acontecer em 

São José dos Campos, que teria em mais duas ou três cidades, e até a relação dos 

veículos. Dizer que não tem publicidade... Eu coincidentemente vi isso 15 dias atrás, 

quando tiveram esses leilões de São José dos Campos, São José do Rio Preto e uma 

outra superintendência.  

 

O SR. MILTON VIEIRA - PRB - Deputado Carlão, apenas fiz base pelos 

comentários que vi. Realmente, a pessoa pode ter comentado porque não viu, eu retiro 

essa parte. Mas quero dizer especificamente na questão de como são feitos esses leilões, 

de quem eram esses carros, porque foram leiloados e de que forma. A documentação 

deles, se tinham multas... Porque estamos aqui para votar um PPD e tentei de todas as 

formas colocar as multas do Detran na Emenda Aglutinativa e não foi possível. O 

próprio presidente do Detran queria, porque você consegue resolver o problema dos 

pátios, de legalizar os veículos. 

Quem está abonando essas multas? Porque às vezes o carro está lá porque tem 

muita multa. Quem abona? Para quem vai o prejuízo? E tem declarações aqui de que 

você adquire um carro de 40 mil por 20, carro em uso. A pessoa às vezes perdeu o carro 

porque não podia regularizar as pendências, e vai para outra pessoa? Quer dizer, acho 

que isso é uma injustiça. Então queria apurar isso, vamos trazer.   

 

O SR. CARLÃO PIGNATARI - PSDB - Desculpa deputado, eu... 

 

O SR. PRESIDENTE - CAIO FRANÇA - PSB - Eu gostaria apenas de darmos 

início à votação dos requerimentos do deputado Marco Vinholi para não perdermos 

tempo, já que está marcada a próxima reunião dessa CPI.  

Portanto, item um da presente reunião, requerimento do deputado Marco Vinholi 

solicitando que seja oficiada a Corregedoria Geral de Administração, para que apresente 

a essa CPI o relatório com denúncias e apuração contra funcionários e agentes do 

Detran. Em discussão o requerimento. Não havendo oradores inscritos, está encerrada a 

discussão. Em votação. (Pausa). Aprovado o requerimento. 
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Item dois, requerimento do deputado Marco Vinholi solicitando que seja oficiado 

ao Departamento de Polícia de Proteção à Cidadania - Divisão de Crimes Contra a 

Administração, para que informe a essa CPI quantos inquéritos foram instaurados 

contra agentes e funcionários do Detran. Em discussão o requerimento. Em votação, os 

favoráveis permaneçam como se encontram. (Pausa). Aprovado. 

Item três, requerimento do deputado Marco Vinholi solicitando que seja oficiado 

o Detran, para que apresente a essa CPI o relatório recente de incidências de 

irregularidades detectadas em autoescolas do estado de São Paulo. Em discussão o 

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

Aprovado. 

Item quatro, requerimento do deputado Marco Vinholi solicitando que sejam 

oficiados os representantes do Ministério Público Estadual e da Polícia Rodoviária 

Federal para que encaminhe a essa CPI cópias dos autos da Operação Carta Branca, 

com toda a documentação referente a operação. Em discussão o requerimento. Em 

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

Marco Vinholi, nesse quinto requerimento V. Exa. não coloca o nome dos 

representantes do Ministério Público e nem da Polícia Federal, portanto ficara a cargo 

de ambos os órgãos apresentar quem serão as pessoas que virão prestar esclarecimentos. 

É isso mesmo? 

 

O SR. MARCO VINHOLI - PSDB - É, seriam os representantes do Ministério 

Público Estadual e da Polícia Rodoviária Federal que estiveram a cargo da Operação 

Carta Branca.  

 

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

 

O SR. MARCO VINHOLI - PSDB - Deixa eu só fazer uma ressalva para a parte 

técnica, pela experiência da outra CPI que faço parte, a da cartelização da laranja. Que 

seja registrado para eles enviarem cópias dos autos, e não um simples esclarecimento. 

Quando questionamos muitas vezes o Ministério Público, chega uma explicação, um 

resumo; mas não é isso que queremos, e sim ter acesso aos elementos e nós julgarmos o 

que entendermos ser necessário.  
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O SR. PRESIDENTE - CAIO FRANÇA - PSB - Importante ou não. Perfeito, 

está registrado. Item cinco, requerimento do deputado Marco Vinholi solicitando que 

sejam convocados representantes do Ministério Público Estadual... 

 

O SR. JOSÉ ZICO PRADO - PT - Pela ordem, Presidente. Antes disso eu 

queria entender. O deputado Marco Vinholi lembrou daquilo que está acontecendo na 

CPI da laranja. A convocação que fizemos na primeira ele mandou um engenheiro 

agrônomo que cuida do pé de laranja, agora na segunda ele vai mandar o apanhador de 

laranja. É isso que pode acontecer. Não resolve nada. Temos que ser muito claros. 

 

O SR. PRESIDENTE - CAIO FRANÇA - PSB - É justamente por isso que fiz 

essa ressalva ao deputado Marco Vinholi.  

 

O SR. JOSÉ ZICO PRADO - PT - Então, por isso que eu acho que o deputado 

Marco Vinholi com essa experiência, pode muito bem se valer disso. A questão de 

nominar é muito importante.  

 

O SR. PRESIDENTE - CAIO FRANÇA - PSB - Talvez ser ainda mais 

específico. Eu entendo que está bem específico aqui. “Sendo os mesmos aptos a prestar 

esclarecimentos”. Mas vou fazer o seguinte, vou apresentar o item seis e depois 

voltamos. Não sei se o deputado Marco Vinholi tem alguma novidade.  

 

O SR. CARLÃO PIGNATARI - PSDB - Eu gostaria de pedir vista do item 

cinco porque não podemos convocar o Ministério Público ou o agente da polícia, temos 

que convidar.  

 

O SR. MARCO VINHOLI - PSDB - O Ministério Público nós podemos 

convocar, a Polícia Rodoviária que não.  

 

O SR. CARLÃO PIGNATARI - PSDB - Só pede vista e troca Marco. Trocamos 

e colocamos outro, ou transporta... Podemos fazer o seguinte, transformar em convite se 

tiver anuência do deputado.   
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O SR. MARCO VINHOLI - PSDB - Por mim não tem problema, só questiono à 

técnica se posso fazer alteração agora.  

 

O SR. PRESIDENTE - CAIO FRANÇA - PSB - Pode, sem problema.  

 

O SR. MARCO VINHOLI - PSDB - Então faço essa alteração agora, até para 

dar agilidade. 

 

O SR. PRESIDENTE - CAIO FRANÇA - PSB - E você vai especificar ou 

vamos permanecer assim? 

 

O SR. CARLÃO PIGNATARI - PSDB - Só transforma em convite.  

 

O SR. PRESIDENTE - CAIO FRANÇA - PSB - Sim, eu falo dos agentes que 

estão sendo convocados. Aqui está genérico. Você coloca que são aptos a esclarecer 

sobre a Operação Carta Branca. Foi o que o Zico Prado está falando.  

 

O SR. MARCO VINHOLI - PSDB - Vou fazer o seguinte, peço a vista do 

Carlão e refaço como responsável.  

 

O SR. PRESIDENTE - CAIO FRANÇA - PSB - Portanto, deputado Carlão 

Pignatari pediu vista do item cinco. 

Item seis, requerimento do deputado Marco Vinholi solicitando que seja 

convocado o responsável legal pela Autoescola Liderança, para esclarecimentos sobre 

denúncias sofridas, constantes em matérias mais recentes.  

 

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

explicar. Saiu uma matéria aqui no G1, no dia 10 de janeiro de 2017, estou com a 

matéria aqui, em que foi flagrado um esquema de venda de carteiras. Estamos 

convocando para que eles possam falar de que forma funcionava, com quem era o 

contato deles dentro do Detran, como era feito esse esquema. Ele foi flagrado... 

 

O SR. - Quem sabe eles não fazem uma delação né. 
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O SR. MARCO VINHOLI - PSDB - Está aqui. Foi reprovado pela quarta vez no 

exame prático, recebeu a proposta. Tem filmado e registrado.  

 

O SR. PRESIDENTE - CAIO FRANÇA - PSB - Esclarecido o requerimento de 

V. Exa., está em discussão o item seis. Não havendo quem queira discutir, está em 

votação. Os favoráveis permaneçam como se encontram. (Pausa). Aprovado o item seis 

da presente reunião. Portanto, foram aprovados cinco requerimentos, e pedido vista de 

um pelo deputado Carlão Pignatari, para o deputado relator Marco Vinholi apresentar 

com outras informações.  

 

O SR. CARLÃO PIGNATARI - PSDB - Pela ordem, Sr. Presidente. Não 

precisa mandar esse requerimento para o meu gabinete, pode ficar aí porque será 

substituído.  

 

O SR. PRESIDENTE - CAIO FRANÇA - PSB - Perfeito, combinado. Não 

havendo mais nada a tratar, agradeço a presença de todos os deputados; relator Marco 

Vinholi, Milton Vieira, Jorge Caruso, Carlão Pignatari, Zico Prado e Edmir Chedid e às 

assessorias. Declaro encerrada a presente reunião da CPI do Detran. Nossa próxima 

reunião fica convocada para a próxima quarta-feira, às 11 horas.  

 

 

* * * 


