
Serviço de Registro e Revisão Taquigráfica (SRRT) 

CPI - FAKE NEWS - ELEIÇÕES 2018 (1) 

24.07.2020 

 

* * * 

 

- Abre a sessão o Sr. Caio França 

 

* * * 

 

O SR. PRESIDENTE - CAIO FRANÇA - PSB - Dando sequência, solicito à 

secretaria a leitura da Ata da reunião anterior. 

 

O SR. PAULO LULA FIORILO - PT - Pela ordem, Sr. Presidente. 

 

O SR. PRESIDENTE - CAIO FRANÇA - PSB - Com a palavra o deputado Paulo. 

 

O SR. PAULO LULA FIORILO - PT - Eu queria pedir a dispensa da leitura, mas 

eu acho que o senhor tem que fazer a chamada nominalmente, conforme o novo 

Regimento. Eu solicito a dispensa da leitura da Ata. 

 

O SR. PRESIDENTE - CAIO FRANÇA - PSB - Tem razão. Apenas para 

confirmar então, para dar presença dos deputados. Deputado Paulo Fiorilo. 

 

O SR. PAULO LULA FIORILO - PT - Presente, Sr. Presidente. 

 

O SR. PRESIDENTE - CAIO FRANÇA - PSB - Registrado. Deputada Janaina 

Paschoal. 

 

A SRA. JANAINA PASCHOAL - PSL - Presente, presidente. 

 

O SR. PRESIDENTE - CAIO FRANÇA - PSB - Registrado. Deputado Arthur do 

Val. 
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O SR. ARTHUR DO VAL - PATRIOTA - Presente. 

 

O SR. PRESIDENTE - CAIO FRANÇA - PSB - Registrado. Deputado Sargento 

Neri. 

 

O SR. SARGENTO NERI - AVANTE - Presente. 

 

O SR. PRESIDENTE - CAIO FRANÇA - PSB - Registrado, este presidente 

também. Portanto, temos quórum para retomar a sessão. Foi dispensada a Ata. Havendo 

consenso, está dispensada a Ata da reunião anterior e dada como lida.  

Pergunto se todos os colegas estão com a pauta em mãos dos requerimentos que 

iremos deliberar. Antes de iniciar, inclusive para facilitar, pergunto se há algum deputado 

que vai pedir vista em relação a algum requerimento. 

 

A SRA. JANAINA PASCHOAL - PSL - Pela ordem, presidente. 

 

O SR. PRESIDENTE - CAIO FRANÇA - PSB - Com a palavra a deputada 

Janaina. 

 

A SRA. JANAINA PASCHOAL - PSL - É só uma dúvida, Excelência. Eu fiz dois 

requerimentos na quarta e dois na quinta, ou seja, ontem. Esses quatro requerimentos já 

serão apreciados hoje? 

 

O SR. PRESIDENTE - CAIO FRANÇA - PSB - Deputada, é o seguinte, até as 

16 horas da quarta-feira eu consigo colocar na pauta. Depois das 16 horas eu não consigo. 

Então, da quinta-feira com certeza não e os da quarta-feira devem ter sido protocolados 

após as 16 horas e aí a assessoria não consegue incluir na pauta, porque eles encerram a 

pauta às 16 horas e nos entregam na sequência para poder fazer a divulgação.  

Então por esse motivo não estão na pauta, mas na sequência a gente vai colocar na 

próxima reunião que (Inaudível.) com vocês para convocar na segunda-feira, se possível. 

Aí eu vou querer chegar num consenso sobre os horários para a gente poder ouvir os 

últimos dois especialistas.  
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A SRA. JANAINA PASCHOAL - PSL - Espere só um pouquinho, Sr. Presidente. 

Esta segunda-feira? 

 

O SR. PRESIDENTE - CAIO FRANÇA - PSB - Eu não decidi o dia. Vou querer 

conversar com vocês nos intervalos das reuniões, mas eu queria chamar antes da próxima 

sexta-feira para a gente poder ganhar um pouquinho de tempo só para a gente concluir a 

fase dos especialistas.  

Mas eu não defini o dia ainda; vou definir com vocês ainda. Podemos até fazer isso 

fora da reunião. 

 

A SRA. JANAINA PASCHOAL - PSL - O único problema, Excelência, é que na 

semana que vem eu tenho já muita coisa agendada, inclusive visitas. 

 

O SR. PRESIDENTE - CAIO FRANÇA - PSB - Vamos tentar. Eu me 

comprometo a tentar chegar num dia de consenso entre todos, senão a gente espera para 

sexta-feira mesmo. 

 

A SRA. JANAINA PASCHOAL - PSL - Está bom, obrigada. 

 

O SR. PRESIDENTE - CAIO FRANÇA - PSB - Quero registrar a presença da 

deputada Monica Seixas aqui conosco também. Passaremos então aos requerimentos.  

Item 1 - Requerimento de autoria do deputado Paulo Fiorilo: “Requer, nos termos 

regimentais, que seja convidado o Sr. Eduardo dos Santos Martins, assessor do deputado 

estadual Douglas Garcia, com o objetivo de prestar informações de que tenha 

conhecimento a esta comissão parlamentar de inquérito”. Em discussão. 

 

A SRA. JANAINA PASCHOAL - PSL - Pela ordem, Sr. Presidente. 

 

O SR. PRESIDENTE - CAIO FRANÇA - PSB - Com a palavra a deputada 

Janaina para discutir. 

 

A SRA. JANAINA PASCHOAL - PSL - Então, quando eu vi a pauta, Excelência, 

realmente fiquei um pouco intrigada com tantos convites para assessores do deputado 
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Douglas. Nós já aprovamos um na semana passada, no caso do chefe de gabinete. Se eu 

não me engano, tem dois ou três nessa pauta, de assessores do deputado Douglas. 

Já ia fazer essa observação, que farei na sequência, mas ontem, na sessão, inclusive, 

houve uma polêmica entre o deputado Douglas, em torno desses convites. A preocupação 

que eu fico, Excelência, é a seguinte: que nós transformemos esta CPI em uma espécie de 

sindicância contra um deputado da Casa. 

Se existe uma situação envolvendo um deputado da Casa, eu entendo que o colega 

que assim vê, tem de falar abertamente e que nós deveríamos ou promover... Se a pessoa 

entende que tem uma situação de irregularidade, fazer um procedimento contra o colega, 

mas eu não acho certo que a CPI se transforme em um processo administrativo sobre o 

gabinete de um colega. 

O chefe de gabinete do deputado Douglas é uma figura central neste nosso debate, 

mas os outros assessores eu acho estranho. Eu queria saber se tem algo objetivo contra as 

pessoas desses assessores. Porque eu não consigo ver muita lógica, com todo o respeito 

ao deputado Paulo, em nós chamarmos o gabinete inteiro do Deputado Douglas Garcia. 

 

O SR. PAULO LULA FIORILO - PT - Pela ordem, Sr. Presidente. O seu som 

está fechado. 

 

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

palavra o deputado Paulo Fiorilo. 

 

O SR. PAULO LULA FIORILO - PT - Só para esclarecer à deputada Janaina 

Paschoal, eu não tive ontem nenhuma polêmica com o deputado Douglas.  

Ele falou, me citou, eu não falei. Até porque nós estamos em uma Comissão 

Parlamentar de Inquérito para discutir fake news, qual foi a lógica desse deputado para 

convidar mais três assessores do deputado Douglas, eu não tenho nenhum interesse em 

trazer o gabinete inteiro dele aqui.  

Mas eles são citados em um processo que teve sua publicação em um jornal de 

grande circulação na cidade de São Paulo, um grande jornal, e, portanto, não podemos 

nos omitir de ouvir aqueles que estão sendo citados.  

Qualquer um dos quatro pode ir à comissão e dizer: “Eu não tenho absolutamente 

nada, isso não tem a ver, não tem relação”, está bom, mas nós fizemos o nosso papel.  
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Não é o papel de sindicância, é de inquérito, é diferente. Inquérito para apurar fatos 

concretos e, nesse caso, há um fato muito concreto, que é uma denúncia feita e que nós 

temos que ouvir as partes envolvidas. Até porque senão a gente deixa de ser CPI, vamos 

fazer uma comissão, faz o relatório, não manda para o MP e deixa como está.  

Eu estou defendendo que a gente possa ouvir aqueles que forem citados; se eles não 

forem citados, não tem sentido. Não estou querendo fazer nenhum inquérito, 

absolutamente nada, só isso; simplesmente um convite para a gente poder ouvir as pessoas 

que foram citadas em um processo.  

Pode ficar tranquila, da minha parte não tem aquilo que o deputado Douglas disse 

na sessão. Aliás, acho deselegante da parte dele as acusações que ele faz dessa questão 

que estamos discutindo aqui.  

Muito obrigado, Sr. Presidente. 

 

O SR. SARGENTO NERI - AVANTE - Pela ordem, presidente. 

 

O SR. CAIO FRANÇA - PSB - Com a palavra o Sargento Neri. 

 

O SR. SARGENTO NERI - AVANTE - Presidente, como relator, quero deixar 

bem claro, e já falei anteriormente. Não vou entrar em conflito com qualquer pedido dos 

membros da CPI. No entanto, todos os requerimentos, internos e externos, aprovados ou 

não, serão mencionados no meu relatório. Então, se um deputado fez um requerimento e 

não foi aprovado, membro da CPI, será mencionado no relatório. Se houver um 

requerimento externo de outro deputado, e ele não for aprovado na sessão, também irei 

incluir no meu relatório.  

Porque acho que temos que fazer um trabalho isento, um trabalho transparente e 

imparcial, para que consigamos mostrar, para a população, a grandeza da Assembleia 

Legislativa num tema tão complexo. Eu já me declarei, no primeiro dia, que esta CPI não 

pode ser “caça às bruxas” e não podemos esconder fatos de um ou de outro. Temos que, 

realmente, fazer um trabalho transparente. Mesmo que haja envolvimento dos membros 

da CPI, incluindo do presidente ao relator, será mencionado no meu relatório.  

Não irei criar inimigos. Mas não passarei a mão na cabeça de amigos. Mesmo que 

sejam membros da CPI. Então acho que é bom deixar bem claro, não sei se a Dra. Janaina 

e o Paulo Fiorilo concordam, para que a gente possa ser cada vez mais isento nos 

trabalhos. Então já deixo aqui a minha proposta de trabalho nesse sentido. Mesmo os 
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requerimentos internos da CPI irão para o relatório, sendo aprovados ou não. Vamos 

colocar no relatório, os que não forem aprovados, o porquê da rejeição, ao ser questionado 

por cada deputado membro a CPI. 

Obrigado, presidente. 

 

O SR. PRESIDENTE - CAIO FRANÇA - PSB – Em discussão, o item 1 da pauta. 

Não havendo mais quem queria discutir, passaremos à votação do item 1.  

Como vota o deputado Paulo Fiorilo? 

 

O SR. PAULO LULA FIORILO – PT - Favorável, Sr. Presidente. 

 

O SR. PRESIDENTE - CAIO FRANÇA - PSB – Registrado. 

Como vota a deputada Janaina Paschoal? 

 

A SRA. JANAINA PASCHOAL – PSL - Com todo o respeito ao deputado 

Fiorilo, eu voto “não”, Sr. Presidente. 

 

O SR. PRESIDENTE - CAIO FRANÇA - PSB – Registrado. 

Como vota o deputado Arthur do Val? 

 

O SR. ARTHUR DO VAL – PATRIOTA - Voto “sim”. 

 

O SR. PRESIDENTE - CAIO FRANÇA - PSB – Como vota o deputado Sargento 

Neri? Está sem som, Neri. Precisa ligar o seu som. 

 

O SR. SARGENTO NERI – AVANTE - Favorável, presidente. 

 

O SR. PRESIDENTE - CAIO FRANÇA - PSB – Registrado.  

Como vota a deputada Mônica Seixas? 

 

A SRA. MONICA DA BANCADA ATIVISTA – PSOL - Voto favorável. 

 

O SR. PRESIDENTE - CAIO FRANÇA - PSB – Está registrado. 

Este presidente também vota favorável. Portanto, está aprovado o item 1 da pauta.  
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Passaremos ao item 2. Vou só pedir para que o deputado Sargento Neri possa estar 

atento ao item da pauta. Porque a internet está instável. Se cair, vou pedir para que, 

enquanto a Maria Lúcia não chegar, vou pedir que V. Exa. possa conduzir os trabalhos. 

Estamos com quórum para isso. Mas vamos dar sequência aqui. 

Item 2. Requerimento de autoria do deputado Paulo Fiorilo. Requer, nos termos 

regimentais, que seja convidada a senhora Denise Goulart Silveira, assessora do deputado 

estadual Douglas Garcia, com o objetivo de prestar informações de que tenha 

conhecimento, a esta Comissão Parlamentar de inquérito. 

Em discussão, o item 2 da pauta. Não havendo quem queira discutir, está encerrada 

a discussão. Passaremos à votação. Como vota o deputado Paulo Fiorilo? 

 

O SR. PAULO LULA FIORILO - PT - Favorável, Sr. Presidente. 

 

O SR. PRESIDENTE - CAIO FRANÇA - PSB - Registrado. Como vota a 

deputada Janaina Paschoal? 

 

A SRA. JANAINA PASCHOAL - PSL - Pelos mesmos motivos, voto “não”, Sr. 

Presidente. 

 

O SR. PRESIDENTE - CAIO FRANÇA - PSB - Registrado. Como vota o 

deputado Arthur do Val? 

 

O SR. ARTHUR DO VAL - PATRIOTA - “Sim”. 

 

O SR. PRESIDENTE - CAIO FRANÇA - PSB - Registrado. Como vota o 

deputado Sargento Neri? 

 

O SR. SARGENTO NERI - AVANTE - Favorável, presidente. 

 

O SR. PRESIDENTE - CAIO FRANÇA - PSB - Registrado. Como vota a 

deputada Monica Seixas? 

 

A SRA. MONICA DA BANCADA ATIVISTA - PSOL - Voto favorável. 
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O SR. PRESIDENTE - CAIO FRANÇA - PSB - Está registrado. Este presidente 

também. Portanto, está (Inaudível.) o item 2.  

Vou passar a Presidência, momentaneamente, ao deputado Sargento Neri, por conta 

de dificuldades na minha transmissão. Estou acompanhando a sessão, mas vou passar 

para o meu celular. Passo a palavra ao deputado Sargento Neri, para que ele possa 

conduzir os trabalhos. 

 

* * * 

 

- Assume a Presidência o Sr. Sargento Neri. 

 

* * * 

  

O SR. PRESIDENTE - SARGENTO NERI - AVANTE - Bom, obrigado, 

presidente.  

Bom, no item 3, o solicitante é o deputado Paulo Fiorilo. Requerimento 30, de 2020: 

“Requer, nos termos regimentais, que seja convidado o Sr. Paulo Sousa da Silva, assessor 

do deputado estadual Douglas Garcia, com o objetivo de prestar informações de que tenha 

conhecimento a esta Comissão Parlamentar de Inquérito - Fake News -Eleições 2018". 

Em discussão. Não havendo nenhum inscrito, em votação. Como vota a deputada 

Dra. Janaina? 

 

A SRA. JANAINA PASCHOAL - PSL - Eu voto “não”, Sr. Presidente. 

 

O SR. PRESIDENTE - SARGENTO NERI - AVANTE - Como vota o deputado 

Arthur do Val? 

 

O SR. ARTHUR DO VAL - PATRIOTA - Voto “sim”. 

 

O SR. PRESIDENTE - SARGENTO NERI - AVANTE - Como vota o deputado 

Paulo Fiorilo? 

 

O SR. PAULO LULA FIORILO - PT - Voto “sim”, Sr. Presidente. 
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O SR. PRESIDENTE - SARGENTO NERI - AVANTE - Como vota a deputada 

Monica Seixas? 

 

A SRA. MONICA DA BANCADA ATIVISTA - PSOL - Voto “sim”, Sr. 

Presidente. 

 

O SR. PRESIDENTE - SARGENTO NERI - AVANTE - Este presidente interino 

vota favorável. Então, fica aprovado o requerimento. 

O item 4 é... Parabéns, Paulo, acabei de ver o seu filho aí. Lindo! 

 

O SR. PAULO LULA FIORILO - PT - É a cara do pai.  

 

O SR. PRESIDENTE - SARGENTO NERI - AVANTE - É... O solicitante é o 

deputado Paulo Fiorilo. Requerimento nº 31, de 2020. “Requer, nos termos regimentais, 

que seja convidado o jornalista responsável pelo serviço de checagem de fatos e desmonte 

de boatos do Estadão, com o objetivo de prestar informações de que tenha conhecimento 

a esta Comissão Parlamentar de Inquérito - Fake News 2018". 

Em discussão. Não havendo inscritos, em votação. Como vota a Dra. Janaina? 

 

A SRA. JANAINA PASCHOAL - PSL - Voto “sim”, Sr. Presidente. 

 

O SR. PRESIDENTE - SARGENTO NERI - AVANTE - Como vota o deputado 

Arthur do Val? 

 

O SR. ARTHUR DO VAL - PATRIOTA - Voto “sim”. 

 

O SR. PRESIDENTE - SARGENTO NERI - AVANTE - Como vota o deputado 

Paulo Fiorilo? 

 

O SR. PAULO LULA FIORILO - PT - Voto “sim”, Sr. Presidente. 

 

O SR. PRESIDENTE - SARGENTO NERI - AVANTE - Como vota a deputada 

Monica Seixas? 
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A SRA. MONICA DA BANCADA ATIVISTA - PSOL - “Sim”. 

 

O SR. PRESIDENTE - SARGENTO NERI - AVANTE - Este presidente interino 

vota “sim”. Aprovado o requerimento. 

Item 5. O solicitante é o deputado Paulo Fiorilo. Requerimento nº 32. “Requer, nos 

termos regimentais, que seja convidado o jornalista responsável pelo...” Eu pensei que 

fosse o mesmo objeto. “Pelo serviço de checagem de conteúdos suspeitos Fato ou Fake, 

do portal G1, com o objetivo de prestar informações de que tenha conhecimento a esta 

Comissão Parlamentar de Inquérito Fake News Eleições 2018”. 

Aberta a discussão. Não havendo inscritos, aberta a votação. 

Como vota a deputada Dra. Janaina Paschoal? 

 

A SRA. JANAINA PASCHOAL - PSL - Eu voto "sim", Sr. Presidente. 

 

O SR. PRESIDENTE - SARGENTO NERI - AVANTE - Como vota o deputado 

Arthur do Val? 

 

O SR. ARTHUR DO VAL - PATRIOTA - "Sim". 

 

O SR. PRESIDENTE - SARGENTO NERI - AVANTE - Como vota o deputado 

Paulo Fiorilo? 

 

O SR. PAULO LULA FIORILO - PT - (Inaudível), Sr. Presidente. 

 

O SR. PRESIDENTE - SARGENTO NERI - AVANTE -  Como vota a deputada 

Monica Seixas? 

 

A SRA. MONICA DA BANCADA ATIVISTA - PSOL - Voto favorável. 

 

O SR. PRESIDENTE - SARGENTO NERI - AVANTE - Este presidente 

interino vota favorável.  

Aprovado o requerimento. 

Requerimento nº 6, deputado Paulo Fiorillo. Requerimento 32, de 2020. “Requer, 

nos termos regimentais, que seja convidado o representante legal do jornal ‘Folha de S. 
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Paulo’, com o objetivo de prestar informações a esta Comissão Parlamentar de Inquérito 

Fake News Eleições de 2018 acerca dos procedimentos adotados pelo grupo para dar 

suporte aos jornalistas que foram alvo de fake news nos últimos anos”.  

Aberta a discussão. Não havendo discussão, aberta a votação. 

Como vota a deputada Dra. Janaina Paschoal? 

 

A SRA. JANAINA PASCHOAL - PSL - Eu voto "sim", Sr. Presidente. 

 

O SR. PRESIDENTE - SARGENTO NERI - AVANTE - Como vota o deputado 

Arthur do Val? 

 

O SR. ARTHUR DO VAL - PATRIOTA - "Sim". 

 

O SR. PRESIDENTE - SARGENTO NERI - AVANTE - Como vota o deputado 

Paulo Fiorilo? 

 

O SR. PAULO LULA FIORILO - PT - "Sim", Sr. Presidente. 

 

O SR. PRESIDENTE - SARGENTO NERI - AVANTE -  Como vota a deputada 

Monica Seixas? 

 

A SRA. MONICA DA BANCADA ATIVISTA - PSOL - Voto favorável. 

 

O SR. PRESIDENTE - SARGENTO NERI - AVANTE - Só vou terminar, 

presidente, esse. Está aqui o presidente da CPI. 

Como vota o presidente? É o Item 6. 

 

O SR. CAIO FRANÇA - PSB - Voto "sim", presidente. 

 

O SR. PRESIDENTE - SARGENTO NERI - AVANTE - Como vota o deputado 

Auricchio? 

 

O SR. THIAGO AURICCHIO - PL - Eu voto "sim", Sr. Presidente. 
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O SR. PRESIDENTE - SARGENTO NERI - AVANTE - Este presidente 

interino vota "sim". 

Aprovado o requerimento. 

Devolvo os trabalhos... O Caio caiu? Acho que ele caiu. Então vamos mantendo aí. 

Item 7 - Requerimento do deputado Paulo Fiorilo. Requerimento 34, de 2020. 

“Requer, nos termos regimentais, que seja convidado o Sr. Otávio Oscar, com o objetivo 

de prestar informações de que tenha conhecimento a esta Comissão Parlamentar de 

Inquérito Fake News 2018”. 

Aberta a discussão. Não havendo inscritos, aberta a votação. 

Como vota a Sra. Deputada Dra. Janaina? 

 

A SRA. JANAINA PASCHOAL - PSL - Eu voto "sim", Sr. Presidente. 

 

O SR. PRESIDENTE - SARGENTO NERI - AVANTE - Como vota o deputado 

Arthur do Val? 

 

O SR. ARTHUR DO VAL - PATRIOTA - "Sim". 

 

O SR. PRESIDENTE - SARGENTO NERI - AVANTE - Como vota o deputado 

Paulo Fiorilo? 

 

O SR. PAULO LULA FIORILO - PT - "Sim", Sr. Presidente. 

 

O SR. PRESIDENTE - SARGENTO NERI - AVANTE -  Como vota a deputada 

Monica Seixas? 

 

A SRA. MONICA DA BANCADA ATIVISTA - PSOL - Voto favorável. 

 

O SR. PRESIDENTE - SARGENTO NERI - AVANTE - Como vota o deputado 

Auricchio? 

 

O SR. THIAGO AURICCHIO - PL - Eu voto "sim", Sr. Presidente. 

 



Serviço de Registro e Revisão Taquigráfica (SRRT) 

O SR. PRESIDENTE - SARGENTO NERI - AVANTE - Requerimento 

aprovado. 

Item 8, também do deputado Paulo Fiorilo, Requerimento 35, de 2020. “Requer, 

nos termos regimentais, que seja determinada a transferência de sigilo no 

compartilhamento de partes do Processo nº TJ 1121384-40.2019.8.26.0100 e tramita 

perante a 7ª Vara Cível do Foro Central da Comarca de São Paulo, referente aos autos da 

ação de indenização por danos morais, acumulada com a ação de obrigação de fazer e não 

fazer, com o pedido de tutela de urgência, ajuizada pela Sra. Joice Hasselmann, Nicolino 

Bozzella Jr., e outros, em face do Facebook Serviços Online do Brasil Ltda., Edson Pires 

Salomão, Douglas Garcia Bispo dos Santos”. 

Em discussão. 

 

A SRA. JANAINA PASCHOAL - PSL - Pela ordem, presidente.  

Com todo o respeito do deputado Paulo, eu ainda entendo que nesse requerimento 

(Inaudível.) equivocada, de que os nossos trabalhos são centrados em um parlamentar da 

Casa em especial.  

Eu quero lembrar também, respeitosamente ao colega, que a deputada Joice será 

ouvida como testemunha e, mais adiante, o próprio colega Fiorilo solicita a oitiva do 

deputado federal Junior Bozzella, que é o atual presidente estadual do PSL. 

Então, assim, eu, respeitosamente, entendo que não seria necessário fazer esse 

ofício, entrar num procedimento, que é, ao que me parece, inclusive é sigiloso. Só 

antecipo aqui que vou votar favorável ao convite ao deputado Bozzella e, por entender 

que os depoimentos da deputada Joice e do deputado Bozzella suprem esse ofício, eu já 

antecipo também, votarei contrária a esse requerimento. 

 

O SR. PAULO LULA FIORILO - PT - Pela ordem, Sr. Presidente. Não, pode dar 

a ordem o senhor primeiro.  

 

O SR. PRESIDENTE - SARGENTO NERI - AVANTE - Pode continuar. 

 

O SR. ARTHUR DO VAL - PATRIOTA - Eu não quero estender a discussão, 

coisa bem rápida. Como todos sabem aqui, sou amigo da Janaina, concordo com ela em 

tudo, eu só quero esclarecer por que estou votando "sim". 
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Em nenhum momento eu acho que essa CPI tem que ter um papel de inquisição. 

Por isso eu acho que seria até positivo chamar as pessoas que estão "suspeitas" de 

cometerem algum tipo de ato ilícito, ou algum tipo de fake news, até para que elas possam 

esclarecer. 

O Bozzella, do PSL, por exemplo, é um cara que tem bastante contato, é um cara 

de quem eu gosto, confio no trabalho dele, não vejo por que seria um empecilho, algum 

problema para ele, já que ele está em São Paulo toda hora, se for o caso de participar, 

presencialmente. 

Eu, pessoalmente, se eu tivesse sendo alvo ou alguma coisa em relação a fake news, 

eu gostaria de ser chamado numa CPI, porque eu teria, inclusive, a oportunidade, quando 

perguntado, de responder diretamente aos senhores.  

Estou votando "sim" no sentido de que estou dando uma oportunidade, até porque 

está como convite, não está como... na outra reunião a gente definiu que não vai ser como 

... qual o termo, esqueci. 

 

O SR. PAULO LULA FIORILO - PT - Convocação. 

 

O SR. ARTHUR DO VAL - PATRIOTA - Convocação. Então, eles não estão 

sendo convocados, estão sendo convidados. Então, nesse sentido, por achar que esse 

debate é algo produtivo, algo positivo, eu acho bacana trazer todo mundo. 

 

O SR. PAULO LULA FIORILO - PT - Pela ordem, Sr. Presidente.  

 

O SR. PRESIDENTE - SARGENTO NERI - AVANTE - Deputado Paulo 

Fiorilo. 

 

O SR. PAULO LULA FIORILO - PT - Só para esclarecer, não ter dúvidas para 

a deputada Janaina, apesar de ela já ter declarado voto contrário. Nós vamos ouvir a Joice, 

e eu estou pedindo para ouvir o Bozzella. E o que nós estamos pedindo aqui é uma parte 

das informações que tramitam já no TJ, que podem ajudar inclusive na discussão que nós 

vamos ter com a Joice e com o Bozzella. É basicamente isso. Por que tem o deputado 

Douglas? Porque a ação do Bozzella é contra o Douglas, da Joice é contra o Douglas. 

Assim, eu estou buscando uma informação que pode ser importante para o nosso debate. 

O TJ pode negar, a deputada já falou em sigilo. 
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Então, eu queria só sugerir que a gente votasse favorável para não ter problema. Aí 

já jogou. 

Muito obrigado, Sr. Presidente. 

 

O SR. PRESIDENTE - SARGENTO NERI - AVANTE - Tudo bem. Alguém 

mais para discussão?  

Paulo, moleque é assim mesmo. Vamos lá. 

 

O SR. PAULO LULA FIORILO - PT - Eu sei. 

 

O SR. PRESIDENTE - SARGENTO NERI - AVANTE - Em votação. 

Deputada Dra. Janaina Paschoal. 

 

A SRA. JANAINA PASCHOAL - PSL - Eu voto "não", Sr. Presidente. 

 

O SR. PRESIDENTE - SARGENTO NERI - AVANTE - Deputado Arthur do 

Val. 

 

O SR. ARTHUR DO VAL - PATRIOTA - “Sim”. 

 

O SR. PRESIDENTE - SARGENTO NERI - AVANTE - Deputado Paulo 

Fiorilo. 

 

O SR. PAULO LULA FIORILO - PT - “Sim”, Sr. Presidente. 

 

O SR. PRESIDENTE - SARGENTO NERI - AVANTE - A deputada Monica 

Seixas. 

 

A SRA. MONICA DA BANCADA ATIVISTA - PSOL - “Sim”. 

 

O SR. PRESIDENTE - SARGENTO NERI - AVANTE - O deputado Auricchio. 

 

O SR. THIAGO AURICCHIO - PL - Voto "sim". 
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O SR. PRESIDENTE - SARGENTO NERI - AVANTE - Deputado Chedid. 

 

O SR. EDMIR CHEDID - DEM - Bom dia, Sr. Presidente. Desculpe, eu estava 

aqui e não pude participar das votações. Eu estava numa inauguração aqui importante na 

cidade de Joanópolis. E queria deixar claro que gostaria de ter votado todos os 

requerimentos favoravelmente, e voto favoravelmente, Excelência. 

Muito obrigado. 

 

O SR. PRESIDENTE - SARGENTO NERI - AVANTE - Obrigado, Chedid. 

Participaram… Este presidente interino vota "sim". Então, aprovado o 

requerimento. 

E Joanópolis aí é a cidade do lobisomen. 

 

O SR. EDMIR CHEDID - DEM - Exatamente. 

 

O SR. PRESIDENTE - SARGENTO NERI - AVANTE - Item 9 - Requerimento 

do deputado Paulo Fiorilo. Requerimento 36 de 2020. ”Requer, nos termos regimentais, 

que seja convidado o Excelentíssimo Deputado Federal Nicolino Bozzella Junior, com o 

objetivo de prestar depoimento à Comissão Parlamentar de Inquérito Fake News Eleições 

2018 sobre informações de que tenha conhecimento”. 

Abertas as discussões. Em discussão. Ninguém inscrito. 

Aberto para votação. Em votação. 

Como vota a Dra. Janaina Paschoal? 

 

A SRA. JANAINA PASCHOAL - PSL - Eu voto "sim", Sr. Presidente. 

 

O SR. PRESIDENTE - SARGENTO NERI - AVANTE - Como vota o deputado 

Arthur do Val? 

 

O SR. ARTHUR DO VAL - PATRIOTA - Eu voto "sim". 

 

O SR. PRESIDENTE - SARGENTO NERI - AVANTE - Como vota o deputado 

Paulo Fiorilo? 
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O SR. PAULO LULA FIORILO - PT - Voto "sim", Sr. Presidente. 

 

O SR. PRESIDENTE - SARGENTO NERI - AVANTE - Como vota a deputada 

Monica Seixas? 

 

A SRA. MONICA DA BANCADA ATIVISTA - PSOL - Voto "sim". 

 

O SR. PRESIDENTE - SARGENTO NERI - AVANTE - Como vota o deputado 

Auricchio? 

 

O SR. THIAGO AURICCHIO - PL - Voto "sim". 

 

O SR. PRESIDENTE - SARGENTO NERI - AVANTE - Aprovado… Desculpe. 

Este deputado… este presidente interino vota "sim". Então, portanto, aprovado o 

requerimento. 

Item 10, deputado Paulo Fiorilo. Requerimento 37 de 2020. “Requer, nos termos 

regimentais, que seja convidado o jornalista responsável pelo serviço de checagem de 

fatos e desmontes de boatos da Agência Lupa, com o objetivo de prestar informações de 

que tenha conhecimento a esta Comissão Parlamentar de Inquérito Fake News 2018”. 

Aberta a discussão. Em discussão. Não havendo inscritos, aberta a votação.  

Em votação. Como vota a deputada Dra. Janaina Paschoal? 

 

A SRA. JANAINA PASCHOAL - PSL - Eu voto “sim”, Sr. Presidente. 

 

O SR. PRESIDENTE - SARGENTO NERI - AVANTE - Como vota o deputado 

Arthur do Val? 

 

O SR. ARTHUR DO VAL - PATRIOTA - “Sim”. 

 

O SR. PRESIDENTE - SARGENTO NERI - AVANTE - Como vota o deputado 

Paulo Fiorilo? 

 

O SR. PAULO LULA FIORILO - PT - “Sim”, Sr. Presidente. 
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O SR. PRESIDENTE - SARGENTO NERI - AVANTE - Como vota a deputada 

Monica Seixas? 

 

A SRA. MONICA DA BANCADA ATIVISTA - PSOL - “Sim”. 

 

O SR. PRESIDENTE - SARGENTO NERI - AVANTE - Como vota o deputado 

Auricchio? 

 

O SR. THIAGO AURICCHIO - PL - Voto “sim”. 

 

O SR. PRESIDENTE - SARGENTO NERI - AVANTE - Como vota o deputado 

Chedid? 

 

O SR. EDMIR CHEDID - DEM - Para votar “sim”, Excelência. 

 

O SR. PRESIDENTE - SARGENTO NERI - AVANTE - Este presidente interino 

vota “sim”. Portanto, aprovado o Requerimento. 

Item 11, do deputado Paulo Fiorilo, Requerimento nº (Inaudível.), de 2020. 

“Requer, nos termos regimentais, que seja determinada a transferência de sigilo e 

compartilhamento do Inquérito Civil nº MP140695.0000212/2020-7, que tramita perante 

a 3ª Promotoria de Justiça do Patrimônio Público e Social do Ministério Público do estado 

de São Paulo, e apura suposta prática de atos de improbidade administrativa pelo 

deputado Douglas Garcia Bispo dos Santos, que teria permitido que seu chefe de gabinete, 

Edson Pires de Salomão, utilizasse indevidamente e durante horário de expediente 

equipamentos públicos de seu gabinete parlamentar na Assembleia Legislativa do Estado 

de São Paulo para manifestação de ódio e disseminação de fake news nas redes sociais. 

Em discussão. (Pausa.) Não havendo inscritos para discutir, em votação.  

Como vota a deputada Dra. Janaina? 

 

A SRA. JANAINA PASCHOAL - PSL - Voto “sim”, Sr. Presidente. 

 

O SR. PRESIDENTE - SARGENTO NERI - AVANTE - Como vota o deputado 

Arthur do Val? 
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O SR. ARTHUR DO VAL - PATRIOTA - Voto “sim”. 

 

O SR. PRESIDENTE - SARGENTO NERI - AVANTE - Eu peço à TV Alesp 

que parece que caiu aqui a transmissão. (Inaudível.) Eu agradeço. 

 

O SR. PAULO LULA FIORILO - PT - Caiu a transmissão. 

 

O SR. PRESIDENTE - SARGENTO NERI - AVANTE - Como vota o deputado 

Paulo Fiorilo? 

 

O SR. PAULO LULA FIORILO - PT - Voto “sim”, Sr. Presidente. 

 

O SR. PRESIDENTE - SARGENTO NERI - AVANTE - Como vota a deputada 

Monica Seixas? 

 

A SRA. MONICA DA BANCADA ATIVISTA - PSOL - Voto “sim”, presidente. 

 

O SR. PRESIDENTE - SARGENTO NERI - AVANTE - Como vota o deputado 

Auricchio? 

 

O SR. THIAGO AURICCHIO - PL - Voto “sim”. 

 

O SR. PRESIDENTE - SARGENTO NERI - AVANTE - Como vota o deputado 

Chedid? 

 

O SR. EDMIR CHEDID - DEM - Para votar “sim”, Excelência. 

 

O SR. PRESIDENTE - SARGENTO NERI - AVANTE - Este presidente interino 

vota “sim”. Portanto, aprovado o requerimento. 

Item 12, do deputado Paulo Fiorilo. Requerimento nº 39, de 2020. “Requer, nos 

termos regimentais, que seja oficiada à Mesa desta Casa solicitando informações sobre o 

procedimento de armazenamento e guarda dos registros dos acessos realizados, bem 

como os usuários servidores e respectivos gabinetes ou visitantes vinculados aos IPs de 

conexão”.  
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Em discussão. 

 

O SR. ARTHUR DO VAL - PATRIOTA - Pela ordem, presidente. 

 

O SR. PRESIDENTE - SARGENTO NERI - AVANTE - Deputado Arthur do 

Val. 

 

O SR. ARTHUR DO VAL - PATRIOTA - Eu não entendi muito bem esse 

requerimento. Se o deputado pudesse esclarecer para mim, por favor. 

 

O SR. PAULO LULA FIORILO - PT - Eu posso explicar. Pela ordem, Sr. 

Presidente. 

 

O SR. PRESIDENTE - SARGENTO NERI - AVANTE - Pois não, Paulo. 

 

O SR. PAULO LULA FIORILO - PT - Na realidade, deputado Arthur, é para que 

a Assembleia informe qual é o procedimento de armazenamento, que eu não sei. Mas 

como é que funciona na Assembleia: todos os gabinetes têm seus IPs, eu não sei se eles 

estão vinculados ou não à Assembleia ou à Prodesp. Como é que funciona aqui? A ideia 

é perguntar sobre o procedimento de armazenamento e guarda dos registros. Só isso. 

Como é que funciona, se tem tempo, se não tem. Só isso. 

 

O SR. PRESIDENTE - SARGENTO NERI - AVANTE - Pelo que eu entendi, o 

que o deputado Paulo está solicitando é se há um procedimento de guarda dos IPs 

utilizados na Assembleia. É isso? 

 

O SR. PAULO LULA FIORILO - PT - Perfeito. Como procede o armazenamento 

e guarda dos registros? 

 

O SR. PRESIDENTE - SARGENTO NERI - AVANTE - (Inaudível.) porque nós 

não sabemos se há isso. 

 

O SR. PAULO LULA FIORILO - PT - Perfeito. 
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O SR. PRESIDENTE - SARGENTO NERI - AVANTE - (Inaudível.) discussão? 

Dona Janaina, Monica? Então, encerrada a discussão.  

Em votação. Como vota a deputada Dra. Janaina? 

 

A SRA. JANAINA PASCHOAL - PSL - Eu voto “sim”, Sr. Presidente. 

 

O SR. PRESIDENTE - SARGENTO NERI - AVANTE - Como vota o deputado 

Arthur do Val? 

 

O SR. ARTHUR DO VAL - PATRIOTA - “Sim”. 

 

O SR. PRESIDENTE - SARGENTO NERI - AVANTE - Como vota o deputado 

Paulo Fiorilo? 

 

O SR. PAULO LULA FIORILO - PT - Voto “sim”, Sr. Presidente. 

 

O SR. PRESIDENTE - SARGENTO NERI - AVANTE - Como vota a deputada 

Monica Seixas? 

 

A SRA. MONICA DA BANCADA ATIVISTA - Voto favorável. 

 

O SR. PRESIDENTE - SARGENTO NERI - AVANTE - Como vota o deputado 

Auricchio? 

 

O SR. THIAGO AURICCHIO - PL - Voto “sim,” Excelência. 

 

O SR. PRESIDENTE - SARGENTO NERI - AVANTE - Como vota o deputado 

Chedid? 

 

O SR. EDMIR CHEDID - DEM - Para votar “sim”, Excelência. 

 

O SR. PRESIDENTE - SARGENTO NERI - AVANTE - Este presidente interino 

vota “sim”. Portanto, aprovado o requerimento. Senhores, são onze e onze. Eu não sei se 

o Caio já conseguiu reestabelecer, para dar prosseguimento... 
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O SR. PAULO LULA FIORILO - PT - Sr. Presidente, pela ordem. 

 

O SR. PRESIDENTE - SARGENTO NERI - AVANTE - Pois não, Paulo.  

 

O SR. PAULO LULA FIORILO - PT - No meu relógio são onze e três. 

 

O SR. ARTHUR DO VAL - PATRIOTA - Ah, mas lá vai o PT querer... 

 

O SR. PAULO LULA FIORILO - PT - Eu só queria sugerir ao senhor, se o Arthur 

deixar. Porque, assim, se tiver um intervalo de cinco minutos, para a gente se organizar, 

e eu não sei se o convidado já chegou. Eu não sei se a assessoria pode informar o senhor, 

porque aí a gente já teria condições de começar ouvindo o primeiro professor, e assim 

sucessivamente. Então, queria ver se é possível nós termos cinco minutinhos, só para... 

 

O SR. PRESIDENTE - SARGENTO NERI - AVANTE - Não, verdade... 

 

A SRA. JANAINA PASCHOAL - PSL - Pela ordem, Sr. Presidente.  

 

O SR. PRESIDENTE - SARGENTO NERI - AVANTE - Pois não, deputada. 

 

A SRA. JANAINA PASCHOAL - PSL - Na verdade, no começo da nossa sessão, 

o presidente Caio disse que queria chamar uma extraordinária para segunda, e eu falei 

que não poderia, mas eu estou olhando a agenda aqui. O meu apontamento das onze horas 

é com a TV Alesp. Então, como é da Casa, eu vou desmarcar com a TV Alesp. Então, se 

os colegas puderem, a partir das dez e quarenta eu já consigo. Porque eu tenho 

compromissos mais cedo na segunda-feira. 

 

O SR. PAULO LULA FIORILO - PT - Deputada. 

 

A SRA. JANAINA PASCHOAL - PSL - Pois não. 

 

O SR. PAULO LULA FIORILO - PT - Não, só para ajudar. Se pudesse ser às 

onze, para mim ajudaria muito. 
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A SRA. JANAINA PASCHOAL - PSL - Melhor ainda. Para mim é melhor ainda. 

 

O SR. PAULO LULA FIORILO - PT - Porque termina a aula e eu tenho uma 

reunião também. Então, onze horas eu teria condições.  

 

A SRA. JANAINA PASCHOAL - PSL - Ótimo. Só estou (Inaudível.) porque eu 

disse que não, mas agora eu vi que é com a TV Alesp. Da Casa a gente desmarca, remarca. 

Fazer o quê? 

 

O SR. PRESIDENTE - SARGENTO NERI - AVANTE - Eu vou fazer o 

seguinte. Eu vou encerrar esta sessão e chamar uma extraordinária para as onze e dez, 

para o presidente se reestabelecer. 

Então, está encerrada a sessão, com todos os requerimentos aprovados, discutidos 

e votados. 

Então, convoco uma extraordinária às onze e dez, no ambiente virtual, com a 

finalidade de proceder a oitiva do Dr. Pablo Ortellado.  

 

* * * 

 

- Encerra-se a reunião. 

 

* * * 


