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CPI - VIOLÊNCIA SEXUAL CONTRA ESTUDANTES DE ENSINO SUPERIOR 

03.07.2020 

 

 A SRA. PRESIDENTE - PROFESSORA BEBEL LULA - PT - Havendo 

número regimental, declaro aberta a Reunião Especial de eleição de presidente e de vice-

presidente, constituída pelo Ato nº 22, de 2020, com a finalidade de apurar denúncias de 

violência sexual praticadas contra estudantes em instituições de ensino superior no estado 

de São Paulo. Procedo agora à chamada nominal de cada deputado e deputada com 

objetivo da Comissão, que deve responder confirmando sua presença verbalmente. 

 Deputada Valeria Bolsonaro, liberar o som dela. 

 

 A SRA. VALERIA BOLSONARO - PSL - Presente. 

 

A SRA. PRESIDENTE - PROFESSORA BEBEL LULA - PT - Deputada 

Professora Bebel, nesta Presidência. Presente. Deputada Dra. Damaris Moura. Tem que 

liberar o som dela, por favor. 

 

A SRA. DRA. DAMARIS MOURA - PSDB - Presente, presidente. 

 

A SRA. PRESIDENTE - PROFESSORA BEBEL LULA - PT - Nobre 

deputado Ed Thomas. 

 

O SR. ED THOMAS - PSB - Querida Professora Bebel, presente.  

 

A SRA. PRESIDENTE - PROFESSORA BEBEL LULA - PT - Obrigado, 

deputado. Deputada Isa Penna. Cadê a Isa? 

 

A SRA. ISA PENNA - PSOL - Presente. 

 

A SRA. PRESIDENTE - PROFESSORA BEBEL LULA - PT - Obrigada, Isa. 

Deputada Marina Helou. (Pausa.) Deputada Marina Helou. (Ausente.) Depois eu volto. 

Deputado Arthur do Val. 

 

O SR. ARTHUR DO VAL - PATRIOTA - Presente. 
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A SRA. PRESIDENTE - PROFESSORA BEBEL LULA - PT - Deputado 

Marcio Nakashima. 

 

O SR. MARCIO NAKASHIMA - PDT - Presente, deputada Bebel. 

 

A SRA. PRESIDENTE - PROFESSORA BEBEL LULA - PT - Obrigada. Só 

faltou agora a Marina Helou, vocês sabem? 

 

A SRA. MARINA HELOU - REDE - Eu voltei, travou, mas eu voltei. Presente. 

 

A SRA. PRESIDENTE - PROFESSORA BEBEL LULA - PT - Bem, então 

vou pedir o seguinte: como a gente não teve tempo de definir a composição, vou pedir a 

suspensão de cinco minutos para a gente definir presidente e vice e já, imediatamente, 

proceder à votação, ok? Então, cinco minutos de suspensão. E fechar todos os 

microfones... Não, tem que abrir agora, porque tenho que, na verdade, conversar com 

eles. Como é que eu vou conversar no mudo? A equipe está mandando fechar, mas não 

posso fechar. Vamos lá, então? 

 

O SR. ED THOMAS - PSB - Pela ordem, Sra. Presidente Bebel. 

 

A SRA. PRESIDENTE - PROFESSORA BEBEL LULA - PT - Pois não, 

querido. 

 

O SR. ED THOMAS - PSB – Eu não sei se já está no momento de indicação, 

mas eu queria indicar, na condução dos trabalhos, como presidente dos trabalhos desta 

CPI, a deputada Dra. Damaris.  

 

A SRA. PRESIDENTE - PROFESSORA BEBEL LULA - PT - Está bom. Mais 

alguém tem mais algum nome para colocar? (Pausa.) Não? 

Então, a gente coloca o nome da deputada Dra. Damaris. Cadê a Dra. Damaris? 

 

O SR. MARCIO NAKASHIMA - PDT - Pela ordem, deputada Bebel. 
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A SRA. PRESIDENTE - PROFESSORA BEBEL LULA - PT - Pois não, 

deputado Marcio Nakashima. 

 

O SR. MARCIO NAKASHIMA - PDT - Eu havia conversado com a deputada 

Damaris e até colocaria meu nome, mas depois, conversando com ela e repensando, 

também coloco o nome da deputada Damaris como presidente da comissão. 

 

A SRA. PRESIDENTE - PROFESSORA BEBEL LULA - PT - Ok. Obrigada, 

deputado Marcio Nakashima.  

Vou então tornar formal, só queria ver se a deputada Damaris... Cadê a deputada 

Damaris? 

 

A SRA. DRA. DAMARIS MOURA - PSDB - Estou aqui, deputada Bebel. 

 

A SRA. PRESIDENTE - PROFESSORA BEBEL LULA - PT - A senhora quer 

que a gente já bata uma bola sobre a vice ou a senhora faz a eleição da vice depois? Porque 

quem vai fazer a eleição do vice ou da vice é a senhora.  

Eu vou passar primeiro a Presidência e depois passo a mesa para a senhora. A 

senhora quer fazer já ou a senhora faz depois? 

 

A SRA. DRA. DAMARIS MOURA - PSDB - Eu acho que, seguindo o seu roteiro, 

pode ser depois. 

 

A SRA. PRESIDENTE - PROFESSORA BEBEL LULA - PT - Então está certo.  

Vamos proceder, a coisa mais fácil é eleger a presidente desta comissão. A gente 

fez uma informalidade e agora voltamos à formalidade.  

Eu pergunto aos membros deste colegiado se há indicação de algum nome para o 

cargo de presidente da comissão; na conversa que fizemos, o nome de consenso é o nome 

da deputada Damaris. Agora vou fazer a votação.  

Coloco em votação nominal o nome da Sra. Deputada Dra. Damaris.  

Como vota, deputada Valeria Bolsonaro? 

 

A SRA. VALERIA BOLSONARO - PSL - Voto a favor da deputada Damaris 
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A SRA. PRESIDENTE - PROFESSORA BEBEL LULA - PT - Eu, Professora 

Bebel, voto a favor da deputada Dra. Damaris.  

Damaris, deputada Dra. Damaris? 

 

A SRA. DRA. DAMARIS MOURA - PSDB - Eu voto na deputada Damaris. 

 

A SRA. PRESIDENTE - PROFESSORA BEBEL LULA - PT - Como vota o 

deputado Ed Thomas? (Pausa.) Está sem som. Por favor, liguem o som. 

 

O SR. ED THOMAS - PSB - Agora sim. Professora Bebel, o meu voto é para a 

Dra. Damaris. 

 

A SRA. PRESIDENTE - PROFESSORA BEBEL LULA - PT - Obrigada, 

deputado Ed Thomas.  

Como vota a deputada Isa Penna? 

 

A SRA. ISA PENNA - PSOL - Meu voto é na deputada Damaris. 

 

A SRA. PRESIDENTE - PROFESSORA BEBEL LULA - PT - Como vota a 

deputada Marina Helou? 

 

A SRA. MARINA HELOU - REDE - Voto na deputada Damaris. 

 

A SRA. PRESIDENTE - PROFESSORA BEBEL LULA - PT - Como vota o 

deputado Arthur do Val? Cadê ele? Cadê o senhor, deputado?  

 

O SR. ARTHUR DO VAL - PATRIOTA - Voto em Damaris. 

 

A SRA. PRESIDENTE - PROFESSORA BEBEL LULA - PT - Ok. Como vota 

o deputado Marcio Nakashima? 

 

O SR. MARCIO NAKASHIMA - PDT - Pela ordem, estava desativado aqui. Eu 

voto na deputada Damaris. 
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A SRA. PRESIDENTE - PROFESSORA BEBEL LULA - PT - Ok. Então nós 

já temos aqui oito votos. Então por unanimidade a deputada Damaris foi eleita. Então 

declaro eleita presidente da comissão parlamentar de inquérito constituída pelo Ato nº 22, 

de 2020, com a finalidade de apurar denúncias de violência sexual praticadas contra 

estudantes de instituições de ensino superior no estado de São Paulo no último ano, a Sra. 

Deputada Dra. Damaris, a quem passo a palavra e convido para assumir os trabalhos.  

Por favor, deputada. A senhora agora é a presidenta da comissão parlamentar de 

inquérito. 

 

* * * 

 

- Assume a Presidência a Sra. Dra. Damaris Moura. 

 

* * * 

 

A SRA. PRESIDENTE - DRA. DAMARIS MOURA - PSDB - Boa tarde a todos. 

Eu agradeço à deputada Bebel pela condução dos trabalhos até aqui e quero agradecer 

também de forma bastante reconhecida os votos de todos os meus pares membros desta 

tão importante CPI.  

E desde que tomei conhecimento desta comissão parlamentar de inquérito, eu 

primeiro considerei da maior relevância apurar práticas desta natureza e também o meu 

interesse em participar desta comissão é porque lido com o tema da violência sexual 

contra mulheres já há alguns anos. Então,  como advogada atendi muitas, orientando, 

encaminhando.  

Eu considero que os mais graves crimes praticados contra a dignidade humana são 

os crimes violadores da dignidade sexual. E a gente convivendo, como convivi com 

ocorrências dessa natureza, a gente sente a dor e o tamanho, vamos dizer assim, da 

repercussão que isto traz para a vida de uma mulher.  

Eu digo que são danos de impossível ou de difícil reparação. Quando a mulher é 

vítima de violência sexual são danos de impossível ou de difícil reparação. É preciso nós 

ampliarmos a rede de identificação daqueles que insistem numa prática criminosa, tão 

devastadora como esta, que são crimes contra a dignidade sexual de alguém.  

E mais especificamente agora vamos tratar da violência sexual contra mulheres que 

estão em universidades. Quero só agradecer a confiança de todos os deputados que 
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depositaram o seu voto em mim. E dizer que vai ser, para mim, uma grande 

responsabilidade, que assumo com este sentimento da responsabilidade que temos, de 

apurar, de identificar, de ouvirmos vítimas.  

Tudo aquilo que pudermos fazer para identificarmos, de forma mais clara, onde está 

o problema. Especialmente os caminhos para, não digo resolvermos, mas os 

encaminhamentos que são urgentes e solenes para o combate a esse tipo de violência 

contra a mulher. 

A minha primeira palavra é de gratidão aos votos que recebi. E à deputada 

Professora Bebel pela condução dos trabalhos até aqui. Seguindo aqui o roteiro da nossa 

reunião, e após essa palavra de agradecimento, podemos proceder. Pergunto, agora, aos 

membros deste colegiado, se há alguma indicação de nome para a assumir a vice-

presidência desta CPI. Então, agora, abrimos esse espaço para indicações de nomes à 

vice-presidência da CPI. 

 

O SR. MARCIO NAKASHIMA - PDT - Pela ordem, deputada. 

 

A SRA. PRESIDENTE - DRA. DAMARIS MOURA - PSDB - Deputado Marcio 

Nakashima, tem a palavra. 

 

O SR. MARCIO NAKASHIMA - PDT - Eu gostaria de indicar o nome da 

deputada Bebel como vice desta comissão. 

 

A SRA. PRESIDENTE - DRA. DAMARIS MOURA - PSDB - A indicação, é o 

deputado Marcio Nakashima que está fazendo? 

 

O SR. MARCIO NAKASHIMA - PDT - Estou, sou eu que estou fazendo. 

Conversei com ela mais cedo. E gostaria de indicar o nome da deputada Bebel. 

 

A SRA. PRESIDENTE - DRA. DAMARIS MOURA - PSDB - Ok. Alguma 

indicação mais ao cargo de vice-presidente? Não havendo mais nenhuma indicação para 

o cargo de vice-presidente desta CPI, coloco em votação, neste momento, o nome da 

deputada Professora Bebel.  
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Vou fazer a chamada nominal para que cada deputado possa pronunciar o seu voto. 

Então começo pela deputada Valeria Bolsonaro. Como vota a deputada Valeria Bolsonaro 

para o cargo de vice-presidente desta CPI? 

 

A SRA. VALERIA BOLSONARO - PSL - Eu voto com a deputada Bebel.  

 

A SRA. PRESIDENTE - DRA. DAMARIS MOURA - PSDB - Deputada Valeria 

já votou. Agora pergunto à deputada Professora Bebel: como vota a deputada Professora 

Bebel? 

 

A SRA. PROFESSORA BEBEL LULA - PT - Eu acato e voto também no meu 

nome; com a deputada Bebel - melhor dizer assim. 

 

A SRA. PRESIDENTE - DRA. DAMARIS MOURA - PSDB - Eu, deputada 

Damaris Moura, voto, então, na deputada Professora Bebel para vice-presidente. 

Como vota o deputado Ed Thomas? 

 

O SR. ED THOMAS - PSB - Querida presidente, Dra. Damaris, parabéns. A gente 

sabe que será muito, mas muito bem conduzido. E a gente vai quebrar o silêncio. A 

verdade é essa. 

Com muito carinho, votar na minha Professora Bebel. Quando a nota era de zero a 

100, ela só me dava 100. Agora, é de “E” a “A”; ela só me dá “A”. Então, eu estou com 

a Professora Bebel de vice. 

 

A SRA. PRESIDENTE - DRA. DAMARIS MOURA - PSDB - Ok, obrigada, 

deputado Ed Thomas, pelas palavras de carinho e de respeito. 

Como vota a deputada Isa Penna para a vice-presidente desta CPI? 

 

A SRA. ISA PENNA - PSOL - Eu voto na deputada Bebel. 

 

A SRA. PRESIDENTE - DRA. DAMARIS MOURA - PSDB - Obrigada.  

Como vota a deputada Marina Helou para a vice-presidente desta CPI? 

 

A SRA. MARINA HELOU - REDE - Voto na Professora Bebel. 
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A SRA. PRESIDENTE - DRA. DAMARIS MOURA - PSDB - Obrigada, 

deputada.  

Como vota o deputado Arthur do Val para a vice-presidente desta CPI? Deputado 

Arthur, acho que tem que abrir o microfone. 

 

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

 

A SRA. PRESIDENTE - DRA. DAMARIS MOURA - PSDB - Ok, obrigada, 

deputado.  

Como vota, finalmente, então, o deputado Marcio Nakashima para a vice-presidente 

desta CPI? 

 

O SR. MARCIO NAKASHIMA - PDT - Meu voto vai para a Professora Bebel. 

 

A SRA. PRESIDENTE - DRA. DAMARIS MOURA - PSDB - Ok, obrigada, 

deputado Marcio Nakashima. 

Então, tendo aqui, vamos ver, a maioria dos votos - houve apenas uma abstenção -

, eu declaro eleita como vice-presidente desta CPI constituída pelo  Ato no 22, de 2020, 

com a finalidade de apurar denúncias de violência sexual praticada contra estudantes de 

instituições de ensino superior no estado de São Paulo no último ano, declaro eleita, para 

vice-presidente, a Sra. Deputada Professora Bebel, a quem eu passo agora, nesse instante, 

a palavra, para fazer a sua intervenção. 

 

A SRA. PROFESSORA BEBEL LULA - PT - Obrigada, deputada Dra. Damaris. 

Eu tenho certeza de que será uma satisfação muito grande trabalhar com a senhora. Eu 

acho que nesta questão que envolve violência sexual contra a mulher, sobretudo as 

estudantes de ensino superior, eu acredito que não tem essa questão de ideologia. 

 Tem a defesa, eles têm os direitos humanos, que estão em questão. E tenho certeza 

de que a senhora vai poder contar com meu trabalho, com a minha dedicação. Eu acredito 

que, enfim, quando eu visto uma camisa, quando falo em vestir uma camisa, é vestir uma 

camisa no sentido da defesa de um direito, assim o faço. 

Agradeço cada deputado e cada deputada que depositou o voto em mim. E também 

quem ficou à vontade para não depositar, assim também respeito, porque democracia é 
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isso. Agradeço muito, mesmo, esta oportunidade e, enfim, contribuir com um trabalho 

que, tenho certeza, deputada, conduzido pela senhora, será brilhante.  

Muito obrigada, e obrigada para todos e todas também, o meu agradecimento. 

Muito obrigada. Obrigada também pela indicação, deputado Marcio Nakashima. 

 

A SRA. PRESIDENTE - DRA. DAMARIS MOURA - PSDB - Agradeço, 

então, as palavras da deputada Professora Bebel, e tenho certeza, deputada, que este grupo 

aqui estará envolvido, comprometido, e cada um dando a sua contribuição, para que os 

trabalhos realmente produzam os resultados que são necessários, repito, são urgentes e 

são solenes com respeito à proteção deste grupo de mulheres.   

Eu vou, neste momento, indicar para a relatoria desta CPI a deputada Valeria 

Bolsonaro. Eu estou então, neste momento, fazendo a indicação, para a relatoria desta 

CPI,d a deputada Valeria Bolsonaro. Consulto a deputada se nós podemos encaminhar 

nessa direção, deputada. 

 

A SRA. VALERIA BOLSONARO - PSL - Será uma honra, deputada. Eu 

agradeço a sua indicação. Aceito o apoio com muito carinho e com disposição para 

desenvolver um trabalho junto a todos os colegas. Assumo a responsabilidade e agradeço 

muito a sua confiança.  

 

A SRA. PRESIDENTE - DRA. DAMARIS MOURA - PSDB - Obrigada, 

deputada Valeria Bolsonaro. Eu queria dar aqui mais uma informação, e já são 

informações finais para nos encaminharmos para o encerramento desta reunião. 

A primeira delas: podemos deixar para definirmos sub-relatorias para a nossa 

próxima reunião? Porque nós aí temos um período para a gente amadurecer um pouco 

melhor a definição das sub-relatorias. Então, estou propondo ao grupo que nós 

encaminhemos desta maneira, se todos concordarem, e definiremos, então, na próxima 

reunião, as sub-relatorias, porque já teríamos um plano de trabalho a ser apresentado. E a 

partir deste plano, naturalmente, nascerá a necessidade das sub-relatorias que poderão ser 

melhor definidas. Então, eu proponho que encaminhemos a definição das sub-relatorias 

para a segunda reunião. Todos concordam com isso? Ok. Obrigada pela compreensão de 

todos.  

E finalmente eu vou sugerir, e agora ouvir os colegas deputados, porque eu sei 

que todos aqui fazem parte de alguma comissão, de alguma CPI da Casa, sem contar as 
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nossas sessões ordinárias, extraordinárias. Eu vou fazer apenas uma sugestão e vou 

submeter, então, à discussão breve aqui sobre qual seria o melhor dia e horário para nós 

realizarmos as nossas reuniões.  

Eu estou sugerindo as segundas-feiras, 11 horas da manhã. Eu estou submetendo 

agora para discussão dos colegas se é possível nós realizarmos nossas reuniões às 

segundas-feiras, 11 horas da manhã. Acho que podemos abrir os microfones para nós 

ouvirmos os colegas.  

 

A SRA. ISA PENNA - PSOL - Pela ordem, Sra. Presidente.  

 

A SRA. PRESIDENTE - DRA. DAMARIS MOURA - PSDB - Deputada Isa 

Penna, tem a palavra. 

 

A SRA. ISA PENNA - PSOL - Eu vou, apesar de não ter condições de assumir, 

não é, já tinha dito isso para V.Exa. que não ia conseguir assumir nenhum trabalho mais… 

É para a gente assumir aquilo que a gente consegue efetivamente dar consequência, não 

é?  

Agora, eu sugiro, de segunda-feira me parece um dia... Não sei como é a dinâmica 

de todos os deputados, mas sei que as quartas-feiras são dias em que a gente geralmente 

reserva para sessões, então são dias que a gente reserva já para um calendário de 

Assembleia Legislativa, para as agendas da Assembleia.  

Parece-me talvez, pelo menos para mim, que segunda... É fácil a gente fazer as 

sessões nos dias que a gente já tem reservados para as atividades, digamos, mais internas 

da Casa, porque segunda, quinta e sexta são dias que, em regra, a gente tem mais agendas, 

pelo menos eu, mais agendas... Assim, são poucas no momento, mas são algumas agendas 

externas que a gente ainda tem que cumprir.  Mas também não vou fazer nenhum cavalo 

de batalha por isso, não. 

 

A SRA. PRESIDENTE - DRA. DAMARIS MOURA - PSDB - Então, 

deputada, você então está sugerindo que façamos na quarta-feira nesse mesmo horário, 

seria essa a sua sugestão? 

 

A SRA. ISA PENNA - PSOL - Sim, seria essa a minha sugestão. 
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A SRA. PROFESSORA BEBEL LULA - PT - Pela ordem.  

 

A SRA. PRESIDENTE - DRA. DAMARIS MOURA - PSDB - Acho que pela 

ordem está inscrito primeiro o deputado Arthur do Val, deputada Bebel. Eu vou então 

passar a palavra ao deputado Arthur do Val, e em seguida à deputada Professora Bebel. 

Deputado Arthur, tem a palavra. Deputado Arthur, acho que o microfone está fechado. 

 

O SR. ARTHUR DO VAL - PATRIOTA - Oi, o pessoal da equipe aí tem que 

ficar de olho. A minha colocação é rápida, eu não sei se vocês estão me ouvindo bem, o 

microfone do meu computador é mais ou menos. Eu quero pedir, se possível, para que a 

gente só não faça nas quartas. Se possível.  

Eu acho bacana, na verdade, o que acontece, que quem tivesse ido na CPI das 

Fake News, que, como a gente está fazendo tudo virtual, a gente decidiu que a CPI das 

Fake News vai ser sexta de manhã, às 11 horas.  

Eu sugeriria para todos aqui, se possível, para a gente fazer qualquer dia bem cedo. 

Eu acho que seria o ideal. Porque aí, como a gente está dentro de casa, é mais fácil, e aí a 

gente fica com o resto do dia livre.  

A gente sabe, a Isa Penna também trabalha muito com internet e com rua. Depois 

do meio-dia, as coisas pegam fogo: é live, é manifestação, é não sei o quê. Então, se 

pudesse, eu gostaria de sugerir que a gente fizesse o quanto mais cedo possível. E, se 

possível, aí eu peço para vocês, se possível, não na quarta-feira.  

Está bom? Obrigado. 

 

A SRA. PRESIDENTE - DRA. DAMARIS MOURA - PSDB - Deputada 

Professora Bebel. 

 

A SRA. PROFESSORA BEBEL LULA - PT - Eu acho que podemos discutir 

às sextas-feiras. Contudo, é aquela coisa, todo mundo aqui tem serviço de rua, todo 

mundo tem. Se não é de rua, tem, também, eu estou trabalhando com muito, muito com 

internet.  

Nós temos que chegar a um denominador, deixar um tempinho para trabalhar 

essa... Por exemplo, a quarta estava perfeita, e a quarta já atrapalha a vida do deputado 

Arthur do Val. Então, sei lá, terça-feira? Terça-feira nós temos Comissão de Educação, 

não é, deputada Valeria?  
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A SRA. VALERIA BOLSONARO - PSL - À tarde, né? 

 

A SRA. PROFESSORA BEBEL LULA - PT - Na terça, né? 

 

A SRA. VALERIA BOLSONARO - PSL - Ah, não, é às 10 da manhã. 

 

A SRA. PROFESSORA BEBEL LULA - PT - A nossa é 10 da manhã. Então, 

nós podemos verificar, tipo, sei lá, às 14 horas, marcar nas tardes, por exemplo. Aí, acho 

que você casaria as duas coisas. 

 

O SR. ED THOMAS - PSB - Pela ordem, Sra. Presidente. 

 

A SRA. PRESIDENTE - DRA. DAMARIS MOURA - PSDB - Tem a palavra, 

deputado Ed Thomas. 

 

O SR. ED THOMAS - PSB - Doutora, eu só vou pedir para me retirar, eu tenho 

estrada para seguir, eu tenho só 550 quilômetros pela frente.  

E, aí, a decisão, depois, a presidente nos comunica e eu obedeço, está certo? Um 

grande abraço. Muito obrigado. 

 

A SRA. PRESIDENTE - DRA. DAMARIS MOURA - PSDB - Ok, deputado. 

Boa viagem. Muito obrigada pela sua participação e pelo voto. 

 

O SR. ED THOMAS - PSB - Dona Valeria! 

 

A SRA. VALERIA BOLSONARO - PSL - Boa viagem, Ed. 

 

O SR. ED THOMAS - PSB - Oh, meu Deus. Saúde. 

 

A SRA. PRESIDENTE - DRA. DAMARIS MOURA - PSDB - Boa viagem, 

deputado. 

 

O SR. ED THOMAS - PSB - Obrigado, Damaris. Obrigado. Tchau, meninas. 
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A SRA. PRESIDENTE - DRA. DAMARIS MOURA - PSDB - Até logo.  

Então, nós temos aqui me parece que quatro sugestões. A deputada Bebel parece 

que quer acrescentar alguma coisa, deputada? Ou era... Nós temos aqui uma informação 

da Secretaria de Comissões que a Presidência solicita que não marquemos reuniões nas 

terças e quartas à tarde, porque não pode haver reunião de comissão ao mesmo tempo em 

que ocorrem as reuniões do plenário. Então, terças e quartas à tarde não temos como 

marcar. 

 

A SRA. VALERIA BOLSONARO - PSL - Sobraria quarta de manhã. 

 

A SRA. PROFESSORA BEBEL LULA - PT - Bem cedo, como o deputado 

Arthur falou. Não é?  

   

A SRA. PRESIDENTE - DRA. DAMARIS MOURA - PSDB - Deputado Arthur, 

existe a possibilidade de fazermos quarta-feira, por exemplo, dez horas da manhã? Seria 

possível para todos? Deputado Arthur?  

   

O SR. ARTHUR DO VAL - PATRIOTA - Sim.  

   

A SRA. PRESIDENTE - DRA. DAMARIS MOURA - PSDB - A deputada 

Marina está falando.  

   

A SRA. MARINA HELOU - REDE - Eu tenho CCJ às onze, quarta às onze.  

   

O SR. ARTHUR DO VAL - PATRIOTA - Deixa eu só perguntar uma dúvida 

aqui, por favor?   

   

A SRA. PRESIDENTE - DRA. DAMARIS MOURA - PSDB - Deputado 

Arthur.  

   

O SR. ARTHUR DO VAL - PATRIOTA - Nós estamos marcando essas reuniões. 

Elas vão mudar, eventualmente, quando a Assembleia voltar a abrir, ou não?   
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A SRA. VALERIA BOLSONARO - PSL - Pode ser que sim, né?  

   

A SRA. PRESIDENTE - DRA. DAMARIS MOURA - PSDB - Eu acredito que 

pode haver alteração sim, deputado.  

Então, deputada Marina, podemos... Nós temos aí uma hora, entre dez e onze da 

manhã da quarta-feira. Podemos então colocar que nesta reunião... Marcarmos para 

quarta, às dez horas da manhã, deputada Marina?  

   

A SRA. MARINA HELOU - REDE - Se a reunião acabar às onze, pontualmente, 

sim, mas eu tenho só um receio de que esteja em um momento importante e eu tenha que 

me ausentar. Daí eu preferia que fosse, sei lá, quinta às dez, ou terça às dez.  

   

A SRA. PRESIDENTE - DRA. DAMARIS MOURA - PSDB - E quinta-feira, às 

dez da manhã? Todos poderiam quinta, às dez da manhã? Podemos então quinta, às dez 

da manhã?  

   

A SRA. VALERIA BOLSONARO - PSL - Para mim, tranquilo.  

   

A SRA. PRESIDENTE - DRA. DAMARIS MOURA - PSDB - Ótimo. Oi, 

deputada Bebel?  

   

A SRA. PROFESSORA BEBEL LULA - PT - Fechou.  

   

A SRA. PRESIDENTE - DRA. DAMARIS MOURA - PSDB - Pronto?  

   

A SRA. PROFESSORA BEBEL LULA - PT - Não, eu concordo.  

   

A SRA. PRESIDENTE - DRA. DAMARIS MOURA - PSDB - Bem, então houve 

aqui um consenso de todos. Nós estamos então definindo, neste momento inicial, que às 

quintas-feiras, às dez horas da manhã, nós nos reuniremos então para iniciarmos o 

trabalho da nossa segunda reunião, que será na próxima quinta-feira, às dez horas da 

manhã, quando então vamos apresentar o plano de trabalho, para debatermos o plano de 

trabalho, democraticamente, conjuntamente, e nos encaminharmos também para a 

definição das sub-relatorias.  
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Então, próxima quinta-feira, às dez da manhã, eu então convido todos os queridos 

colegas deputados, para nós iniciarmos o nosso trabalho, e, nada mais havendo a tratar, 

agradecendo mais uma vez a todos, a assessoria que está aí nos acompanhando, a 

deputada Bebel, que conduziu tão bem o início dos nossos trabalhos, agradecendo a 

confiança do voto dos colegas, agradecendo a deputada Valeria, que aceitou a relatoria 

desta CPI, e contando com a participação de todos, porque certamente será um trabalho 

extremamente significativo e relevante, este que nós faremos.  

Eu considero desta maneira o tema e a importância desta CPI. Então, nada mais 

havendo a tratar, eu declaro então encerrada esta reunião. Muito obrigada. Uma boa tarde 

a todos.  

   

* * *  

- Encerra-se a reunião.  

   

* * *  

 

 


