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CPI – Exploração Infantojuvenil 

04.12.2018 

 

 

A SRA. PRESIDENTE - LECI BRANDÃO - PCdoB - Boa tarde a todos. 

Declaro aberta aqui a Comissão Parlamentar de Inquérito Exploração Infantojuvenil. 

Havendo número regimental, declaro aberta a reunião especial de eleição de Presidente 

e de Vice-presidente da Comissão Parlamentar de Inquérito, constituída pelo ato de 

77/2018, com a finalidade de apurar e investigar a exploração sexual infantojuvenil do 

Estado. Registro com muito prazer a presença dos nobres deputados Maria Lúcia 

Amary, Ed Thomas Reinaldo Alguz, Wellington Moura, Paulo Corrêa Jr e Leci 

Brandão. Pergunto aos membros deste colegiado se há indicação de algum nome para o 

cargo de Presidente da Comissão. 

 

SR. WELLINGTON MOURA - PRB - Pela ordem, Sra. Presidente. 

 

A SRA. PRESIDENTE - LECI BRANDÃO - PCdoB - Pela ordem deputado, 

Wellington. 

 

SR. WELLINGTON MOURA - PRB - Eu gostaria de indicar o deputado 

Paulo Corrêa para ser o presidente. 

 

A SRA. PRESIDENTE - LECI BRANDÃO - PCdoB - Deputado Wellington 

Moura indica o nobre deputado Paulo Corrêa para a Presidência dessa CPI. Coloco em 

votação o nome do Sr. Deputado Paulo Corrêa. Como vota a nobre deputada Maria 

Lúcia Amary? 

 

A SRA. MARIA LÚCIA AMARY - PSDB - Voto sim. 

 

A SRA. PRESIDENTE - LECI BRANDÃO - PCdoB - Como vota o nobre 

deputado Ed Thomas? 

 

O SR. ED THOMAS - PSB - Sim para o nosso deputado Paulo Corrêa. 
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A SRA. PRESIDENTE - LECI BRANDÃO - PCdoB - Como vota o nobre 

deputado Wellington Moura, que já se apresentou. 

 

O SR. WELLINGTON MOURA - PRB - Voto no deputado Paulo Corrêa. 

 

A SRA. PRESIDENTE - LECI BRANDÃO - PCdoB - Bom, deputado 

Reinaldo Alguz, como vota? 

 

O SR. REINALDO ALGUZ - PV - Também voto sim. 

 

A SRA. PRESIDENTE - LECI BRANDÃO - PCdoB - Deputado Paulo 

Corrêa? 

 

O SR. PAULO CORRÊA JR - PATRI - Também voto sim. 

 

A SRA. PRESIDENTE - LECI BRANDÃO - PCdoB - E eu também voto sim, 

com muito prazer. Aprovado. Declaro eleito presidente o Sr. Deputado Paulo Corrêa, a 

quem convido para assumir os trabalhos. 

 

*** 

 

- Assume a Presidência o Sr. Paulo Corrêa Jr.  

 

*** 

 

O SR. PRESIDENTE - PAULO CORRÊA JR - PATRI - Obrigado. (Palmas.) 

 

O SR. PRESIDENTE - PAULO CORRÊA JR - PATRI - Bom. 

Primeiramente quero agradecer aqui a deputada Maria Lúcia, agradecer o deputado 

Reinaldo Alguz, o deputado Ed Thomas, o deputado Wellington Moura e Leci Brandão 

pela confiança e pelos votos obtidos. Agora vamos passar aqui à indicação de vice-

presidente. Pergunto aos membros desse colegiado se há indicação de algum nome para 

o cargo de vice-presidente da Comissão. 
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O SR. ED THOMAS - PSB - Pela ordem, Sr. Presidente. 

 

O SR. PRESIDENTE - PAULO CORRÊA JR - PATRI - Pela ordem, 

deputado Ed Thomas. 

 

O SR. ED THOMAS - PSB - Para uma indicação muito, mas muito especial, a 

deputada Maria Lúcia Amary para vice-presidência desta CPI. 

 

O SR. PRESIDENTE - PAULO CORRÊA JR - PATRI - Bom. Indicação da 

deputada Maria Lúcia Amary. Coloco em votação o nome da deputada Maria Lúcia. Os 

Srs. Deputados que estiverem de acordo permaneçam como se encontram, mas… 

Melhor fazer nominal, como estou colocando aqui. Como vota o deputado Ed Thomas? 

 

O SR. ED THOMAS - PSB - Na nossa vice-presidente Maria Lúcia Amary. 

 

O SR. PRESIDENTE - PAULO CORRÊA JR - PATRI - Como vota o 

deputado Reinaldo Alguz? 

 

O SR. REINALDO ALGUZ - PV - Também voto na deputada Maria Lúcia 

Amary. 

 

O SR. PRESIDENTE - PAULO CORRÊA JR - PATRI - Como vota a 

deputada Leci Brandão? 

 

A SRA. LECI BRANDÃO - PCdoB - Com muito prazer, na nobre deputada 

Maria Lúcia Amary para vice-presidente. 

 

O SR. PRESIDENTE - PAULO CORRÊA JR - PATRI - Como vota a 

deputada Maria Lúcia Amary? 

 

A SRA. MARIA LÚCIA AMARY - PSDB - Meu nome para vice-presidente. 

 

O SR. PRESIDENTE - PAULO CORRÊA JR - PATRI - Então declaramos 

eleita a deputada Maria Lúcia Amary como vice-presidente da Comissão. 
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A SRA. MARIA LÚCIA AMARY - PSDB - Muito obrigada. 

 

O SR. PRESIDENTE - PAULO CORRÊA JR - PATRI - Passamos agora… 

Parabéns deputada. Passamos agora à indicação de relatoria. Pergunto aos membros 

desse colegiado se há indicação para algum nome para a relatoria. 

 

O SR. REINALDO ALGUZ - PV - Pela ordem, Presidente. 

 

O SR. PRESIDENTE - PAULO CORRÊA JR - PATRI - Pela ordem, 

deputado Reinaldo Alguz. 

 

O SR. REINALDO ALGUZ - PV - Para indicar o deputado Wellington Moura. 

 

A SRA. MARIA LÚCIA AMARY - PSDB - Ed Thomas. 

 

O SR. PRESIDENTE - PAULO CORRÊA JR - PATRI - Para indicar o 

deputado? 

 

O SR. DEPUTADO REINALDO ALGUZ - PV - Ed Thomas, Ed Thomas. 

Desculpe. Só para dar um susto no meu vizinho. 

 

O SR. PRESIDENTE - PAULO CORRÊA JR - PATRI - Coloco em votação 

o nome do deputado Ed Thomas. Como vota a deputada Maria Lúcia Amary? 

 

A SRA. MARIA LÚCIA AMARY - PSDB - Voto deputado Ed Thomas para 

relator. 

 

O SR. PRESIDENTE - PAULO CORRÊA JR - PATRI - Como vota a 

deputada Leci Brandão? 

 

A SRA. LECI BRANDÃO - PCdoB - Com muito prazer, para relator, deputado 

Ed Thomas. 
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O SR. PRESIDENTE - PAULO CORRÊA JR - PATRI - Como vota o 

deputado Reinaldo Alguz? 

 

O SR. REINALDO ALGUZ - PV - Também voto no deputado Ed Thomas. 

 

O SR. PRESIDENTE - PAULO CORRÊA JR - PATRI - E como vota o 

deputado Ed Thomas? 

 

O SR. ED THOMAS - PSB - Agradecendo a indicação, estaremos juntos. 

 

O SR. PRESIDENTE - PAULO CORRÊA JR - PATRI - Eu também voto no 

deputado Ed Thomas, com muito prazer. Então, antes do encerramento dos trabalhos, eu 

queria apenas colocar essa questão para vocês, que são membros hoje desta Comissão. 

É um assunto muito delicado, a exploração sexual infantojuvenil ocorre bastante nas 

áreas do Porto de Santos, Porto de São Sebastião e na nossa famosa BR, que beira o 

Vale do Ribeira. Esses são os dados que eu tenho, mais por ser desta região, mas nós 

temos esse problema no Estado inteiro, principalmente na questão virtual.  

Então, creio que é um assunto delicado, que nós estaremos investigando, 

estaremos chamando, aqui, as autoridades, chamando os conselheiros tutelares para 

prestar os seus depoimentos, porque quem absorve o para-choque dessa situação 

todinha inicia ali nos conselheiros tutelares, então a gente tem os relatórios de vários 

deles e por isso já existe o movimento em Brasília que quem preside é o deputado 

Roberto de Lucena.  

Faremos algumas reuniões em conjunto para tratar o assunto Brasil, voltado a 

São Paulo, então eu creio que nessa CPI, nós teremos bastante trabalho num assunto tão 

delicado e na defesa das nossas crianças inocentes que temos e que estão sendo 

exploradas aqui no nosso Estado. Eu queria apenas pontuar se algum de vocês tem, mais 

ou menos, uma sugestão, principalmente como relator, que exerce um papel importante, 

para que a gente se reúna. Qual o melhor dia da semana, o melhor horário… Colocar em 

discussão aos senhores para que a gente possa fazer a próxima convocação dessa CPI. 

 

O SR. ED THOMAS - PSB - Pela ordem, Sr. Presidente. 
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O SR. PRESIDENTE - PAULO CORRÊA JR - PATRI - Pela ordem, 

deputado Ed Thomas. 

 

O SR. ED THOMAS - PSB - Como colocado pelo nosso presidente, que 

colocou uma situação regional, todos nós temos situações regionais. Acho que, no 

primeiro momento, para que possamos produzir, é que, regionalmente, a gente busque 

um diagnóstico de onde vivemos, das regiões administrativas onde a gente participa. 

Nós temos aqui pessoas muito experimentadas, a nossa vice-presidente, Maria Lúcia 

Amary, já trabalhou, sabe de que forma devemos trabalhar e aquilo que queremos 

atingir, deputada Leci Brandão tem uma história de vida que, com tranquilidade, aqui 

nesse Parlamento ela pode nos apontar muitos e muitos caminhos desta exploração, 

deputado Reinaldo Alguz, ligação muito, mas muito forte nas campanhas que, sem 

placa religiosa, já fizeram quanto à exploração infantojuvenil, tem toda uma experiência 

nesse conteúdo. 

 E eu pude, com muita, mas muita tristeza, a gente se sente muito diminuído, e 

eu me senti demais de diminuído, na CPI do Crime de Pedofilia no Estado de São 

Paulo, que é de igual crueldade como a exploração infantojuvenil. Foi um dos 

momentos mais tristes que vivi aqui dentro deste Parlamento, porque você estar perto de 

uma pequena de seis aninhos com uma marca roxa no pescoço produzida pelo seu 

padrasto, com a anuência da sua mãe querendo proteger o criminoso, o autor, é algo que 

eu vou viver e não vou, de maneira nenhuma, esquecer. É muito sério e a gente não tem 

encarado, o País não tem encarado como deveria essa proteção. A gente tem silenciado 

quanto a essa questão em todo o Brasil. Nós estamos falando de São Paulo. 

 

O SR. PRESIDENTE - PAULO CORRÊA JR - PATRI - Sim. 

 

O SR. ED THOMAS - PSB - Que é tido como o Estado mais rico dessa nação. 

Ao mesmo tempo, o mais populacional. A pobreza campeia em todos os estados, mas 

onde ela é latente, a exploração é mais ainda. Então, o senhor colocou o Vale do 

Ribeira, o Porto de Santos, eu coloco as estradas, os postos de gasolina, de combustível, 

enfim. Nós precisamos ter um tempo suficiente, Presidente, e aí seria com o senhor, nós 

estamos terminando uma legislatura, segundo comentários dentro da Casa, essa semana 

seria a semana de votar tudo aquilo que nos falta, a nossa pauta, o Orçamento e tantos 

outros projetos. É claro que a gente continuaria na legislatura que se inicia a partir de 
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janeiro, mas nós teríamos um tempo suficiente, Sr. Presidente, da gente colher dados, da 

gente buscar dados, seja com o Ministério Público, seja com os conselhos tutelares, não 

é verdade? Têm conselhos tutelares no estado de São Paulo e estamos falando de São 

Paulo – A CPI é em São Paulo –, então imagina o restante, que não tem um sofá para 

mãe e o pai chorarem a situação de um filho. 

 

O SR. PRESIDENTE - PAULO CORRÊA JR - PATRI - Sim. 

 

O SR. ED THOMAS - PSB - Não tem. Há conselhos tutelares que, teve esforço 

até do governo federal, isso nós temos que reconhecer, mas foi nesse ano, um 

pouquinho o ano passado, de se chegar um computador, o chamado Kit do Conselho 

Tutelar, quando deveriam ter toda uma tecnologia para denúncias. Eu quero parabenizar 

o Presidente por essa colocação, por apresentar essa CPI, eu creio que a gente pode 

produzir melhoras na vida das nossas crianças e de muitas e muitas famílias, através 

desse projeto, através dessa CPI, Sr. Presidente. 

 

O SR. PRESIDENTE - PAULO CORRÊA JR - PATRI - Muito obrigado, 

ricas palavras, sua experiência e colocando, aqui, a experiência de todos os demais 

deputados que tratam com isso e dessa questão, claro que o peculiar, eu falei da região 

que eu vivo dia a dia, mas é muito importante, colocado aqui pela nossa secretaria, que 

nós façamos os requerimentos para apresentar e solicitar agenda, solicitar o convite ou 

convocar quem tiver que convocar para que venha à CPI, isso nós precisamos que seja 

feito via requerimento.  

Eu vou então sugerir, por isso que eu deixei em aberto para os senhores, eu não 

sei qual o cronograma e qual a participação dos senhores nas demais comissões, pois eu, 

por exemplo, que presido a Comissão de Assuntos Metropolitanos e Municípios, nós 

nos reunimos todas as terças-feiras, inclusive às 15:30 vou presidir a Comissão. Então 

por isso a sugestão do melhor dia para que nós possamos decidir o horário e data. Eu 

acho que a minha sugestão, a princípio, seria quarta-feira às 11 da manhã. 

 

O SR. ED THOMAS - PSB - Onze da manhã. Tinha pensado. 

 

O SR. PRESIDENTE - PAULO CORRÊA JR - PATRI - Essa era a minha 

sugestão. Agora, eu não sei os senhores. Quero registrar, também, a presença do 
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deputado Rodrigo Moraes, que acaba de chegar, também lembro dessa CPI. Apenas 

relatando ao deputado, fizemos eleição da Presidência, eu fui eleito, a deputada Maria 

Lúcia Amary foi eleita vice-presidente e o deputado Ed Thomas, o nosso relator. Nós 

estamos agora em pauta discutindo o melhor dia para nos reunirmos e o horário para, 

então… 

 

O SR. ED THOMAS - PSB - Seria as terças-feiras, 11 horas, Sr. Presidente, é 

isso? Não. 

 

O SR. PRESIDENTE - PAULO CORRÊA JR - PATRI - A minha sugestão 

foi quarta. 

 

O SR. ED THOMAS - PSB - Foi quarta, quarta. 

 

O SR. PRESIDENTE - PAULO CORRÊA JR - PATRI - Agora, por isso que 

eu deixei em aberto. 

 

A SRA. MARIA LÚCIA AMARY - PSDB - Você pode? Quarta eu posso. 

 

O SR. ED THOMAS - PSB - Pode? Eu também. 

 

A SRA. MARIA LÚCIA AMARY - PSDB - Às 11 da manhã. 

 

O SR. PRESIDENTE - PAULO CORRÊA JR - PATRI - Ou outra sugestão. 

 

O SR. REINALDO ALGUZ - PV - É que à tarde… 

 

O SR. ED THOMAS - PSB - Sr. Presidente. 

 

O SR. PRESIDENTE - PAULO CORRÊA JR - PATRI - É que à tarde 

normalmente temos as comissões. 

 

O SR. ED THOMAS - PSB - Eu acho que na quarta-feira, porque todos nós 

aqui, que nem o deputado Reinaldo, duas ou três comissões, a deputada Leci e a 
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deputada Maria também da mesma forma, mas eu estou sempre lembrando quando é 

que nós vamos encerrar agora, porque nós teremos um pleito novo, tem toda uma 

burocracia, logo depois, e a gente precisa estar orquestrada em um pensamento só para 

poder trabalhar. 

 

O SR. PRESIDENTE - PAULO CORRÊA JR - PATRI - Sim. Na verdade, 

não tem como prever quando termina. 

 

O SR. ED THOMAS - PSB - Não tem, não queria dizer, mas não tem. 

 

O SR. PRESIDENTE - PAULO CORRÊA JR - PATRI - Eu sei que, 

praticamente, nós teremos o mês de fevereiro e a primeira quinzena de março. 

 

O SR. ED THOMAS - PSB - Certo. 

 

O SR. PRESIDENTE - PAULO CORRÊA JR - PATRI - Não é? Que aí nós 

faremos um trabalho. Mas agora é tentar, pelo menos até a semana que vem, eu vou 

acolher os requerimentos de V. Exas. para que eu possa ver o que vocês pretendem. Eu 

creio que, independentemente da questão aqui da CPI, nós teremos que fazer um 

deslocamento para as devidas regiões, porque nós temos que ir em alguns locais ouvir 

as pessoas. 

 

O SR. ED THOMAS - PSB - Com certeza. 

 

O SR. PRESIDENTE - PAULO CORRÊA JR - PATRI - Então, dentro disso, 

eu quero pegar todas as sugestões, os requerimentos de Vossas Excelências, para, na 

próxima semana, convocar uma nova reunião desta Comissão e apresentar cronograma 

de trabalho de acordo com os senhores. 

 

O SR. ED THOMAS - PSB - Pela ordem. Sr. Presidente, se me permite, o 

senhor como Presidente, como autor do pedido dessa CPI… 

 

O SR. PRESIDENTE - PAULO CORRÊA JR - PATRI - Sim. 
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O SR. ED THOMAS - PSB - Eu acho que, primeiro, o requerimento poderia 

ser do Presidente, porque o Presidente colocou bastante latente o Porto de Santos, não é 

verdade? 

 

O SR. PRESIDENTE - PAULO CORRÊA JR - PATRI - Sim, sim. 

 

O SR. ED THOMAS - PSB - Não é de hoje que nós temos essas informações. 

Elas são notícias quase que, infelizmente, corriqueiras. Esse eu acho que seria o 

primeiro requerimento que o Presidente poderia apresentar e, a partir daí, ficamos 

naquela situação dos nossos diagnósticos… 

 

O SR. PRESIDENTE - PAULO CORRÊA JR - PATRI - Sim. 

 

O SR. ED THOMAS - PSB - De convidar, não é? Mas eu creio que, de 

emergência, seria, então, no Porto de Santos. 

 

O SR. PRESIDENTE - PAULO CORRÊA JR - PATRI - Se os senhores 

assim concordarem, eu vou convocar para a próxima semana, na quarta-feira, às 11 

horas da manhã, vou chamar um jornalista especialista que cobre esta matéria dos 

portos, ali embaixo, para que traga todos os dados para a gente ouvir e saber quem a 

gente deve convocar, quem mais a gente deve ouvir, para a próxima semana. Estão de 

acordo? 

 

A SRA. MARIA LÚCIA AMARY - PSDB - O.k. 

 

O SR. ED THOMAS - PSB - Sim. Eu acho que sim.  

 

O SR. REINALDO ALGUZ - PV - Pela ordem, Presidente. 

 

O SR. ED THOMAS - PSB - É o ponto de partida de todos nós. 

 

O SR. REINALDO ALGUZ - PV - Eu acredito que nós podemos deixar, 

também, primeiro a data. 
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O SR. PRESIDENTE - PAULO CORRÊA JR - PATRI - A data, não é? 

 

O SR. REINALDO ALGUZ - PV - Deixar nesse horário, quarta quarta-feira às 

11 horas. 

 

O SR. PRESIDENTE - PAULO CORRÊA JR - PATRI - Sim. 

 

O SR. REINALDO ALGUZ - PV - Se tiver algum empecilho nós remarcamos, 

primeira coisa. Segundo, concordo com o deputado Ed Thomas, que já poderia começar 

o trabalho, desde que a gente termine os trabalhos talvez esta semana, caso não 

terminar, pode continuar esse trabalho, e chamar um pouco de atenção. A gente está 

aqui, instalando, hoje, uma CPI sobre exploração infantojuvenil e, às vezes, a gente vê 

um trabalho muito grande sendo introduzido na educação, a ideologia de gênero. É um 

contrassenso. Por vários relatos de vários psicólogos, de vários estudos, a pureza e a 

infância devem ser precavidas, devem ser protegidas pelas pessoas mais velhas, porque 

a melhor época de uma criança é a sua infância, e nós estamos aqui preocupados com 

pessoas que estão fazendo essas explorações.  

Em contrapartida, a gente vê, também, em uma outra situação, algumas pessoas 

querendo implantar toda a ideologia de gênero nas escolas, o que leva os pais a 

receberem seus filhos com determinadas cartilhas, com determinada situação. Eu acho 

que isso aqui é muito importante e a gente tem que pensar bem em como vamos atuar, 

também, em várias outras áreas. Parabenizá-lo, também, pela indicação, e nós estamos 

aqui para trabalhar juntos. 

 

O SR. PRESIDENTE - PAULO CORRÊA JR - PATRI - Obrigado, 

deputado. Lembrando também que temos um grande problema quando se refere aos 

pedágios. Os pais que colocam as crianças menores para serem exploradas durante o 

trabalho. Ao invés de estarem na escola, estão trabalhando para dar o dinheiro para o 

pai, ou seja, são obrigadas a fazer isso. É um assunto, também, importante para a gente 

tratar nessa CPI. Correto? 

 

O SR. ED THOMAS - PSB - Eu creio que ficaríamos, então, na quarta-feira, 11 

horas, Sr. Presidente? 
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O SR. PRESIDENTE - PAULO CORRÊA JR - PATRI - Na próxima quarta-

feira, qual é a data? É dia… 12. Próxima quarta-feira, dia 12, então, às 11 horas pedirei 

à secretaria que faça a convocação, que faça o requerimento para que eu assine e seja 

feita a convocação, oficialmente, para a próxima quarta-feira. Correto? 

 

O SR. ED THOMAS - PSB - Ok, Presidente. 

 

O SR. PRESIDENTE - PAULO CORRÊA JR - PATRI - Então, nada mais 

havendo a tratar, declaro encerrada a reunião. 

 

O SR. REINALDO ALGUZ - PV - Obrigado. 

 

A SRA. MARIA LÚCIA AMARY, PSDB - Parabéns, Presidente. 

 

 

* * * 


