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* * * 

 

- Abre a reunião o Sr. Caio França. 

 

* * * 

 

O SR. PAULO LULA FIORILO - PT - (...) diretamente a deputados eleitos, não 

eleitos, senadores do estado, deputados federais que disputaram a eleição em 2018. E ela 

tem, portanto, uma visibilidade que é muito grande, principalmente porque nós estamos 

tratando de um tema muito caro do ponto de vista do processo eleitoral, da democracia, 

de possíveis equívocos que possam ter ocorrido e por isso que nós vamos fazer esse 

debate.  

Minha questão de ordem diz o seguinte, Sr. Presidente. Eu reparei que na pauta 

deputados que não são membros da comissão apresentaram requerimentos para a pauta, 

não requerimentos para o presidente para informação ou coisa do tipo.  

Então, a minha questão de ordem - eu gostaria que a Procuradoria se manifestasse 

por escrito - é onde no Regimento Interno permite que deputados que não são membros 

nem suplentes da comissão possam apresentar requerimentos.  

Eu estou dizendo isso porque hoje nós somos nove. Nós podemos virar 94, o que, 

na minha opinião, pode criar uma situação de dificuldade. Então, a minha questão de 

ordem para a Procuradoria é que ela pudesse se manifestar indicando a esta comissão 

quais são os artigos do Regimento que permitem a indicação de requerimentos por outros 

parlamentares.  

Faço isso porque, como nós estamos funcionando também de forma virtual, um dos 

atos apresentados pelo presidente Cauê impede inclusive que deputados que não são 

membros participem das reuniões online.  

Portanto, há uma situação diferente e eu gostaria que a Presidência pudesse 

encaminhar a consulta à Procuradoria para que ela se manifestasse por escrito até a 

próxima reunião e aí a gente pudesse deliberar sobre os requerimentos ou não, 

dependendo da posição da Procuradoria. 
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O SR. PRESIDENTE - CAIO FRANÇA - PSB - Deputado Paulo, V. Exa. fez 

isso formalmente aqui? 

 

O SR. PAULO LULA FIORILO - PT - Eu estou fazendo agora formalmente 

porque eu recebi a pauta; eu não sabia se teria outras modificações ou não. Então eu estou 

apresentando esse requerimento verbalmente.  

Posso apresentá-lo ainda agora por escrito, mas eu preciso que haja uma 

manifestação por escrito da Procuradoria, até porque, dependendo do que se manifesta a 

Procuradoria, nós vamos tomar uma decisão por um lado ou por outro.  

 

O SR. PRESIDENTE - CAIO FRANÇA - PSB - Eu entendi. Eu vou pedir então 

que V. Exa. possa formalizar esse requerimento antes da conclusão desta reunião. Se 

possível, encaminhar aqui pelo chat do Zoom e também pelo email oficial que nós 

havíamos antecipadamente avisado, que é o cpifakenews@al.sp.gov.br e aí eu vou pedir 

para que os procuradores Dr. Beneton e Dra. Vanessa, que estão conosco aqui, possam se 

ater a esse assunto.  

Essa pauta já foi apresentada, salvo engano, desde ontem para todos os colegas 

sobre esses assuntos e a Procuradoria não havia apresentado nenhum óbice em relação 

aos requerimentos que estão pautados, mas eu vou acatar aí o pedido de V. Exa. e vou 

aguardar a manifestação dos procuradores.  

Não sei se eles conseguem ainda fazer isso por escrito, mas nós vamos dar 

sequência à nossa reunião. Então o questionamento de V. Exa. é a respeito da 

possibilidade de parlamentares que não são titulares da CPI apresentarem requerimentos, 

correto?  

 

O SR. PAULO LULA FIORILO - PT - Perfeito. 

 

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

 

O SR. SARGENTO NERI - AVANTE - Para uma questão de ordem? Com a 

questão de ordem, presidente? 

 

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

Sargento Neri. 
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O SR. SARGENTO NERI - AVANTE - A minha dúvida é a seguinte. Por 

exemplo, eu não sou contra, mas se o deputado que não faz parte da comissão coloca um 

requerimento e é aceito dentro da pauta, nós estamos abrindo espaço para que ele também 

peça vista de qualquer requerimento, porque as ações são muito similares ao pedido de 

requerimento e vista dos requerimentos que estão na pauta.  

Então, a Procuradoria precisa realmente nos respaldar sobre isso e com muita 

cautela, porque nós somos em 94. Já não está fácil a demanda dos novos deputados da 

CPI; imagine se tiver 94 solicitando. Nós não vamos acabar nunca essa CPI e eu acho que 

nós precisamos fazer um trabalho diferenciado aqui.  

 

O SR. PRESIDENTE - CAIO FRANÇA - PSB - Perfeito. A gente não iniciou 

ainda a pauta. Lembrando que no caso do item 1 é um requerimento de autoria da 

deputada Janaina Paschoal (Inaudível.) da nossa CPI. 

 

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

 

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

Fiorilo. 

 

O SR. PAULO LULA FIORILO - PT - Na linha do Sargento Neri, que eu acho 

que ele coloca um outro aspecto que eu também não tinha me atentado, que é assim... Eu 

já pedi para a assessoria elaborar, mas eu queria sugerir para o senhor, como a gente tem 

que vencer a pauta, destaque os itens.  

Eles não serão apreciados até que haja a manifestação da Procuradoria. Se for o 

caso, a gente volta no final da reunião - não tem problema - se a Procuradoria se 

manifestar por escrito e a gente puder ter o documento. Senão, na próxima reunião, a 

gente discute e eu já encaminho o pedido. 

 

O SR. PRESIDENTE - CAIO FRANÇA - PSB - Eu só estou lhe pedindo isso, 

que V. Exa. possa oficializar esse requerimento de V. Exa. agora questionando a 

Procuradoria. 

 

O SR. PAULO LULA FIORILO - PT - Agora. Eu já estou... 
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O SR. PRESIDENTE - CAIO FRANÇA - PSB - Quero sugerir aqui para que o 

senhor possa remeter isso também à Presidência para que ela possa também nos dar 

orientação nesse sentido, por quê?  

 

O SR. PAULO LULA FIORILO - PT - Então o senhor está sugerindo à 

Presidência e... 

 

O SR. PRESIDENTE - CAIO FRANÇA - PSB - Eu estou dizendo porque a 

Procuradoria da outra vez já se manifestou - o Dr. Beneton está aqui acompanhando a 

nossa discussão - mas eles trazem mais aspectos que dizem respeito às questões judiciais.  

Eu entendo que essa é uma questão mais regimental, que de repente o próprio 

presidente pode ter uma orientação nesse sentido de se outros deputados ao longo da 

trajetória da Assembleia nas CPIs que ocorrem não podem fazer requerimentos para uma 

CPI mesmo não sendo titulares. 

Então, eu acredito que a gente possa tirar essa dúvida. Se eles conseguirem me dar 

um parecer que tenha fundamento antes do final desta reunião, a gente consegue deliberar 

ou não, no caso, os requerimentos do deputado Douglas, que eu acho que é a quem V. 

Exa. está se referindo, porque é o único deputado que apresentou e que não é membro 

efetivo desta comissão.  

Se a Procuradoria até o final da nossa reunião conseguir apresentar um fundamento 

que permita ou não, a gente delibera. Caso contrário, eu vou deixar aqui os itens do 

deputado Douglas para o final desta reunião, ok?  

 

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

 

O SR. PRESIDENTE - CAIO FRANÇA - PSB - Eu vou passar a palavra a V. 

Exa. para uma questão de ordem. 

 

O SR. PAULO LULA FIORILO - PT - Uma segunda questão de ordem. 

 

O SR. PRESIDENTE - CAIO FRANÇA - PSB - Vossa Excelência está com a 

palavra, deputado Paulo. 
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O SR. PAULO LULA FIORILO - PT - Desculpa, eu achei que o senhor iria 

encaminhar outra coisa. Sr. Presidente. A minha segunda questão de ordem diz respeito 

a um procedimento adotado por uma outra CPI, que me parece muito pertinente. Que é a 

possibilidade de requerer também à Procuradoria, que avalie se o objeto dos 

requerimentos ou do requerimento está ou não de acordo com escopo da CPI. 

Eu digo isso porque a gente também pode correr um sério risco de pedir 

informações, ou requerer coisas que não têm absolutamente nada a ver com o objeto. 

Neste caso específico eu me refiro a dois requerimentos. Os dois requerimentos da 

deputada Janaina Paschoal, que são o item 1 e o item 11. 

No item 11, ela sugere inclusive na emenda - pelo menos é o que está escrito aqui, 

eu não tive acesso ao requerimento como um todo - informações entre 2003 e 2016. Nós 

propusemos uma CPI de 2018 e, neste caso específico, eu também não vi nenhum nexo 

causal com o objeto da CPI. 

E se precisar faço por escrito, para que a Procuradoria se manifeste. Dei um 

exemplo - inclusive a deputada Janaina participou da CPI, em que o presidente não está 

aqui hoje, mas é o deputado Edmir Chedid - que solicitou informações à Procuradoria 

sobre um requerimento.  

O que eu acho pertinente, para evitar também que a gente fique aqui postergando 

aprovações ou não. Então queria sugerir, se for o caso, a mesma coisa, faço por escrito a 

consulta à Procuradoria, para que ela responda essas duas observações que eu trago. 

 

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

 

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

Janaina Paschoal e, na sequência, vou pedir que todos os requerimentos, deputado Paulo, 

que V. Exa. faça por escrito, formalizado. Para que eu possa encaminhar, porque senão, 

nós não conseguiremos avançar na pauta. 

 Tem aqui alguns requerimentos, que imagino eu, que não entrem nesse tipo de 

questionamento que V. Exa. está remetendo. Então eu vou pedir que V. Exa., formalize 

esses requerimentos oficialmente para a CPI. Pelo chat do Zoom e pelo e-mail oficial, 

que eu havia apresentado desde o início das nossas reuniões. Com a palavra, a deputada 

Janaina Paschoal. 
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A SRA. JANAINA PASCHOAL - PSL - Presidente, a questão é a seguinte:  Esse 

critério do deputado Paulo, de que não teria o requerimento, ou não teriam os 

requerimentos a ver com o objeto central da CPI (Inaudível.). Porque, a bem da verdade, 

esta CPI foi instaurada para apurar eventuais fake news nas eleições de São Paulo. 

E todos os pedidos do deputado Paulo têm a ver com âmbito federal. Tanto é que 

ele está praticamente repetindo a CPMI de Brasília. Nesta semana, entre a nossa última 

sessão e esta, eu me debrucei sobre o material de Brasília. Até as solicitações para ouvir 

esses sites de checagens, isso tudo Brasília fez. 

Eu acho até que fica feio, porque parece que a gente está copiando o trabalho dos 

outros. Por esse critério, nós vamos ter que pedir para a Procuradoria avaliar todos os 

requerimentos que são formulados. Se o colega tem dúvida, se um deputado de fora da 

CPI pode perguntar, pode requerer ou não, eu até compreendo a dúvida. 

Acho que a Procuradoria poderia responder já, não me parece que seja necessária 

uma consulta escrita, para a Procuradoria responder por escrito. Temos procuradores 

extremamente competentes, que acredito que já tenham condições de responder, se nós 

podemos votar ou não os requerimentos do deputado Douglas. 

 E aí quem acha que tem que votar sim, vota sim. Quem acha que tem de votar não, 

vota não. O que não me parece adequado é querer procrastinar. Os pleitos que eu faço são 

da mesma natureza que os pleitos que o PT e o PSOL vem fazendo. Só que o PT e o PSOL 

acham que está certo quando é para atingir a direita, e acham que está errado, quando tem 

a ver com a esquerda. Entendeu? 

Porque a esquerda mente para o bem, a direita mente para o mal. Então o ponto que 

está sendo posto aqui é esse. Eu acho o seguinte, o deputado requer, a gente vota. 

Aprovou, aprovou. Não aprovou, não aprovou. Fazer o quê? O que não dá é que o critério 

para um ser um, e para o outro ser outro. Não dá. 

Está todo mundo vendo, se é jornalista, assessor, blogueiro, de esquerda. “Ah, não 

pode chamar, não pode requerer, a Procuradoria vai ter que falar,” se é de direita: “Ah, 

vocês estão procrastinando”. Não é possível. Entendeu? Então eu acho o seguinte, 

presidente, vamos votar e se aprovar, aprovou. Se não aprovar, não aprovou. 

O que não dá é quando é para eles, é esse chilique todo, um melindre lascado. 

Quando é coisa nossa, aí não dá. 

 

A SRA. MONICA DA BANCADA ATIVISTA - PSOL - Pela ordem, presidente.  
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O SR. SARGENTO NERI - AVANTE - Pela ordem. 

 

O SR. PRESIDENTE - CAIO FRANÇA - PSB - Eu vou passar pela ordem, para 

a deputada Monica, mas Procuradoria... vou mutar os microfones, senão a gente não 

vai...está inscrita a deputada Monica. Eu vou pedir para voltar e a gente se inscrever pelo 

chat, senão a gente não vai conseguir organizar. A deputada Monica está inscrita e, na 

sequência, os demais pelo chat, por favor. Deputado Arthur, também.  

A Procuradoria já está à disposição para poder responder, deputado Paulo. Então 

acho que nós podemos, inclusive, avançar nesse sentido pelo o que eu percebo, porque já 

me mandaram aqui in box. Vou pedir para que eles possam fazer isso oficialmente 

também. 

 Para que vocês possam ter a acesso ao mesmo artigo do regimento que eles estão 

se baseando, mas o entendimento é que o que vale é a deliberação deste colegiado. Então 

mesmo os deputados que não são membros efetivos da CPI, eles podem sim questionar. 

 Segundo a Procuradoria da Casa, o que acontece é que na deliberação que foi feita 

- na regulamentação que foi feita pelo presidente Cauê Macris -, eles falam da não 

participação na reunião, o que não impede de eles apresentarem requerimentos nas 

reuniões. 

Vou pedir para que o Dr. Beneton possa se manifestar, vou liberar para que ele 

possa estar aqui presente e inclusive responder virtualmente, mas vou passar a palavra 

para a deputada Monica que está inscrita. Vou pedir para o Beneton se prepare, para que 

ele possa ingressar. Já que é o Procurador que está acompanhando os trabalhos da CPI. 

Com a palavra a deputada Monica Seixas. 

 

O SR. SARGENTO NERI - AVANTE - Presidente, é uma questão de ordem. 

 

O SR. PRESIDENTE - CAIO FRANÇA - PSB - A deputada Monica, também é 

uma questão de ordem? Deputada Monica? 

 

A SRA. MONICA DA BANCADA ATIVISTA - PSOL - Na verdade, eu pedi 

pela ordem, só para interromper a fala mesmo, para corrigir, fazer um apelo aqui pela 

ordem entre outros parlamentares.  

A deputada Janaina cita chilique, eu também não sou fã de aumentar o tom da 

política lá em cima tentar acusar x, y ou z. Tomar cuidado também quando a gente fala e 
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faz aqui, porque a gente pode incorrer justamente nos fatos que a gente está aqui 

analisando.  

Por exemplo, quando ela diz “o PT e o PSOL fazem”; hoje eu tive uma reunião com 

a minha assessoria justamente dizendo que a gente não preparou os nossos requerimentos, 

então quais requerimentos do PSOL?  

Janaina, cuidado na atuação para não incorrer em fatos que a gente está aqui para 

investigar. Eu apresentei apenas um requerimento nesta CPI até hoje e pedi vistas do seu 

porque eu queria entender os motivos.  

Então, vamos abaixar o tom, vamos nos respeitar, respeitar o direito dos 

parlamentares de terem dúvidas e tomar cuidado com os nossos posicionamentos. 

 

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

Sargento Neri.  

Perdão, deputado Arthur do Val, que tinha se inscrito. 

 

O SR. ARTHUR DO VAL - PATRIOTA - É rápido, na verdade, só falar uma 

coisa com o Fiorilo. Fiorilo, se a gente ficar aqui toda hora “ah, mas tem a ver com 

2018...”, a gente começa a achar relações.  

No requerimento da Janaina aqui dá perfeitamente para a gente achar relações entre 

o Brasil 247 e as eleições de 2018 se uma vez eles foram fortalecidos em uma era 

financeira durante os governos petistas. A gente vai ficar aqui brincando de articular a 

relação ou não.  

Uma coisa que eu peço para os dois lados, para a Janaina também: vamos parar 

antes da comissão começar, da gente começar “ah, porque de direita pode, mas de 

esquerda não pode, isso e aquilo...”, senão a gente vai ficar brigando aqui. A gente nem 

começou a votar.  

Minha sugestão, e olha que eu gosto de briga: vamos parar de fazer as coisas da 

porta para fora e vamos andar com as votações. A gente tem que ouvir um monte de gente, 

a Janaina tem compromisso às cinco horas; uma e meia da tarde e a gente nem começou 

a votar.  

Por favor, vamos andar com isso. Só isso, obrigado. 

 

O SR. PRESIDENTE - CAIO FRANÇA - PSB - Agradecer aqui as palavras do 

deputado Arthur. Com a palavra o deputado Sargento Neri. 
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O SR. SARGENTO NERI - AVANTE - Presidente, eu acho que a votação de 

requerimento, os membros da CPI têm soberania nele, independente do pedido do 

deputado que o fizer.  

Eu vejo em todos os requerimentos aqui que pode ter relação, até conversei com o 

Paulo Fiorilo sobre o item de 3 a 7. Não era pertinente neste momento, mas é o direito 

dele de fazer.  

É claro que relação da campanha de 2018 não é em 2018, porque existe todo um 

trabalho de pré-campanha, então pode ser que a campanha de 2018, a preparação para 

essa campanha por alguns partidos e políticos começou em 2014. Então, essa relação de 

data com a campanha de 2018 se faz sim ter esta relação.  

Nós frisamos, eu até como relator já falei que não vou desprezar material nenhum, 

até porque dá trabalho para colher o material e nós temos que analisar tudo, mas eu acho 

que tem pertinência a questão de 2018.  

O que eu pediria a V. Exa., que é o intuito da questão de ordem, que no início desta 

CPI nós havíamos colocado uma regra de três requerimentos de pedidos para ouvir 

pessoas, não sei se V. Exa. lembra.  

Se fosse do consenso de todos, que a cada sessão apresentasse no máximo três e 

fosse apresentando, até para não ter... Hoje nós temos 18 itens, na sessão passada acho 

que foram 20, então a gente poderia diminuir isso e ir votando os requerimentos.  

Não que eu não queira que o deputado faça os pedidos, mas que a gente conseguisse 

num consenso diminuir estes requerimentos e colocá-los no momento certo.  

Por exemplo, nós temos requerimentos aqui que podem dar ligação ao pleito de 

2018, mas está muito relacionado ao próprio inquérito federal que está sendo apurado e 

que estamos esperando para receber.  

Só para V. Exa. depois ver na pauta a concordância dos deputados. 

 

O SR. PRESIDENTE - CAIO FRANÇA - PSB - Senhores, vou pedir mais uma 

vez aqui para que a gente possa iniciar a deliberação dos requerimentos, senão não vamos 

conseguir avançar nessa pauta.  

O Dr. Beneton, que representa a Procuradoria neste momento, está presente e 

inclusive à posição para poder responder. Se estivéssemos no formato presencial, o Dr. 

Beneton estaria ao meu lado e respondendo ali naquele mesmo momento as questões de 

ordem que seriam levantadas.  
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Por esse motivo, eu vou liberar para que o Dr. Beneton possa responder, até porque 

ele me mandou extraoficialmente o entendimento dele ao requerimento do deputado 

Paulo Fiorilo, em relação aos deputados que não são membros titulares da CPI, se eles 

podem ou não apresentar requerimentos.  

Em relação ao segundo pleito do deputado Fiorilo, o que eu sugiro é que, sempre 

que a gente apresentar um requerimento daqui para frente, a gente possa demonstrar o 

nexo de ligação com as eleições de 2018, pelo menos na formalização desse requerimento.  

De repente com isso a gente pode... Na justificativa fica clara a ligação entre o 

requerimento e as eleições de 2018. Vou pedir para que o Dr. Beneton possa entrar aqui 

conosco, não sei se ele... 

 

O SR. SARGENTO NERI - AVANTE - Presidente, só por questão de ordem, 

senão a gente vai fugir do que o senhor falou. É rápido. (Vozes sobrepostas.)  

O senhor. falou da questão das eleições de 2018, mas não estamos discutindo só a 

questão das eleições de 2018. Esta CPI é importante para mostrar ou dar parâmetro para 

a população se ela tem liberdade de expressão ou não.  

Nós estamos vivendo sob um estado de exceção do STF que vem caçando contas, 

calando pessoas; se está certo ou não, isso vai ser provado no final.  

Agora o que precisamos não é só a eleição 2018, estamos tratando de um bem 

público que é a liberdade de expressão, então pode ser que faça requerimentos para trazer 

pessoas que nos falem sobre essa importância. 

 

O SR. PRESIDENTE - CAIO FRANÇA - PSB - Deputado Neri, eu compreendo 

o anseio de Vossa Excelência.  

Desde o início, tenho sido bastante compreensivo em relação à extensão, ao 

alargamento da CPI. Desde o início fiz questão de fazer isso, pedi para a Procuradoria se 

manifestar.  

Agora, no escopo da CPI, está lá “Eleições de 2018”. Não que isso vá ser 

impedimento para a gente poder analisar outras coisas que tenham correlação. Mas a 

Procuradoria deixou bem claro que tem que haver algum tipo de ligação com as eleições 

de 2018. Não estou conseguindo avançar com o doutor Beneton. Vou continuar tentando. 

 

O SR. PAULO LULA FIORILO - PT - Uma questão de ordem. Por gentileza. A 

minha questão de ordem, para avançar, é que a gente pudesse ouvir o doutor Beneton 
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depois. Vamos votar o que tem que votar, os requerimentos. O doutor Beneton não vai 

fazer por escrito. Ele vai colocar qual é a posição dele. O senhor já adiantou. Eu tenho 

divergência e vou dizer por quê. Então, se ele não apresentar por escrito, e quais são os 

artigos do Regimento que permitem, vamos ficar com um problema nesta CPI.  

Porque vamos ter de decidir se aceitamos de um e não aceitamos do outro. Vamos 

criar uma situação constrangedora para a gente. Eu não tenho nenhum problema com o 

doutor Beneton. Só estou sugerindo que, esse encaminhamento, a gente faça depois. Acho 

que é prudente. Só isso. Depois eu dialogo com a deputada Janaina sobre as questões que 

ela colocou. Não o farei agora. Não é o momento.  

 

O SR. PRESIDENTE - CAIO FRANÇA - PSB - Deputado Paulo, mas é que o 

item 2 já é o item do deputado Douglas.  

 

O SR. PAULO LULA FIORILO - PT - Eu sei. Mas o que eu pedi para o senhor 

é: como eu preciso de uma resposta por escrito, destaca da pauta, avança a pauta. Vota o 

um, o quatro, o cinco, o seis, o sete, o que o senhor quiser. E, os do Douglas, - não porque 

é do Douglas, podia ser do Olim, podia ser de qualquer outro - estou levantando uma 

questão que diz respeito a procedimentos.  

É só isso. Não tenho nenhum problema de discutir conteúdo dos requerimentos. 

Então, por isso, estou pedindo que o senhor destaque. O doutor Beneton vai trabalhar os 

argumentos. A gente volta para discutir os requerimentos ou para discutir o texto dele. 

Não tem problema. 

 

O SR. PRESIDENTE - CAIO FRANÇA - PSB - Deputado Paulo, só para 

esclarecimento. Vossa Excelência, a gente combinou que os requerimentos têm que ser 

apresentados 24 horas antes. Essa pauta foi apresentada 24 horas antes também.  

Então, para que, por exemplo, V. Exa. pudesse apresentar um requerimento, o 

senhor está fazendo esse requerimento ao vivo, sem precisar ser formalizado. O doutor 

Beneton também pode dar a mesma resposta que V. Exa. está fazendo, para a gente poder 

avançar nessa pauta.  

 

O SR. PAULO LULA FIORILO - PT - Pode, pode. Eu não sou contra ele fazer 

isso. O que estou dizendo, deputado Caio… 
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O SR. PRESIDENTE - CAIO FRANÇA - PSB - É como ele faria se estivéssemos 

presencialmente lá, correto? 

 

O SR. PAULO LULA FIORILO - PT - Sim. Mas o que estou dizendo é assim: a 

resposta que o senhor trouxe do doutor Beneton é que cabe à CPI decidir se pode ou não 

acatar os requerimentos dos deputados. O problema é que não tem nenhum amparo 

regimental. Agora, não tem problema. Se o senhor quiser fazer isso, vamos ouvir o doutro 

Beneton e a gente faz o debate. O senhor me inscreve e eu debato. A gente não vota 

requerimento hoje, não tem problema. Porque eu vou debater. Eu vou debater. 

 

O SR. PRESIDENTE - CAIO FRANÇA - PSB - Deputado Paulo, eu peço que V. 

Exa. formalize isso. Peça vistas dos requerimentos do deputado Douglas. E esses 

requerimentos não serão deliberados hoje. 

 

O SR. PAULO LULA FIORILO - PT - Não tem problema. Se o senhor acha mais 

fácil, o que eu acho que está errado, eu não tenho problema com o deputado Douglas. Eu 

não sou vingativo. Eu não tenho problema. Eu quero discutir se deputados que não fazem 

parte podem apresentar ou não. A resposta da Procuradoria é assim: a CPI decide.  

Então a gente pode do Douglas e não pode do Olim? Pode do Fulano e não pode do 

Beltrano? A gente precisa ter um método. Então eu queria propor o seguinte: se isso vai 

ajudar, quero pedir vistas dos itens 1, 2, 11, 12, 13, 14 e 15. Pronto. Ajuda, deputado Caio? 

 

O SR. PRESIDENTE - CAIO FRANÇA - PSB - Perfeito, perfeito. Acho que 

ajuda para a gente poder avançar. 

 

O SR. PAULO LULA FIORILO - PT - Eu queria pedir uma coisa para o senhor. 

Eu quero por escrito. Não quero verbal. Eu não quero nem ouvir o doutor Beneton hoje.  

 

O SR. PRESIDENTE - CAIO FRANÇA - PSB - Eu vou pedir para que ele possa 

fazer por escrito, assim que V. Exa. também fizer por escrito a manifestação de Vossa 

Excelência. Doutor Beneton, não vai ser necessário. Fazemos por escrito. Depois, a gente 

responde isso também, oficialmente, ao deputado Paulo Fiorilo. Então vou pedir para a 

gente dar sequência à nossa reunião. Agradecendo o deputado Edmir Chedid também, 

que chegou, para poder avançar na pauta. 
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O item 3 é um requerimento de autoria do deputado Paulo Fiorilo. Requer, nos 

termos regimentais, que seja convidado o senhor Luciano Hang, dono da rede de lojas 

Havan, com o objetivo de prestar informações de que tenha conhecimento a esta 

Comissão Parlamentar de Inquérito Fake News Eleições de 2018. Em discussão o 

requerimento. Não havendo quem queira discutir, está encerrada a discussão. Passemos à 

deliberação. 

Como vota o deputado Sargento Neri? 

 

O SR. SARGENTO NERI - AVANTE - Presidente, como conversado 

anteriormente, esse item eu voto contra. Porque acho que não é o momento pertinente 

desses itens. Não é por quem ofereceu. Só acho que não é pertinente agora. 

 

O SR. PRESIDENTE - CAIO FRANÇA - PSB - Vota contra, então. Está 

registrado. Como vota o deputado Paulo Fiorilo? 

 

O SR. PAULO LULA FIORILO - PT - Voto a favor, Sr. Presidente. 

 

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

deputada Janaina Paschoal? 

 

A SRA. JANAINA PASCHOAL - PSL - 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 - Registrado. Como vota a 

deputada Monica Seixas? 

 

A SRA. MONICA DA BANCADA ATIVISTA - PSOL - Favorável. 

 

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

deputado Edmir Chedid? 
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O SR. EDMIR CHEDID - DEM - Para votar “sim”, Excelência. Cumprimentando 

a todos os Srs. Deputados e Deputadas.  

 

O SR. PRESIDENTE - CAIO FRANÇA - PSB - Registrado. Este presidente 

também vota “sim”. Portanto, está aprovado. 

Item 4. Requerimento de autoria do deputado Paulo Fiorilo. Requer, nos termos 

regimentais, que seja convidado o senhor Luís Felipe Belmonte, advogado e dono da 

Kasar Investimentos Imobiliários, com o objetivo de prestar informações de que tenha 

conhecimento a esta CPI. 

Em discussão o requerimento. Não havendo quem queira discutir, está encerrada a 

discussão. Passaremos à votação. 

Como vota o deputado Sargento Neri? Precisa ligar o som, deputado Neri. 

 

O SR. SARGENTO NERI - AVANTE - Pelas mesmas razões, eu voto contra. 

 

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

deputado Paulo Fiorilo? 

 

O SR. PAULO LULA FIORILO - PT - A favor, Sr. Presidente. 

 

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

deputada Janaina Paschoal? 

 

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

 

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 - Registrado. Como vota a 

deputada Monica Seixas? 
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A SRA. MONICA DA BANCADA ATIVISTA - PSOL - Voto “sim”. 

 

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

deputado Edmir Chedid? 

 

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

 

O SR. PRESIDENTE - CAIO FRANÇA - PSB - Registrado. Está aprovado o 

requerimento.  

Item 5. 

 

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

item 5.  

 

O SR. PRESIDENTE - CAIO FRANÇA - PSB - É regimental. Passaremos ao 

item 6. Item 6 - Requerimento de autoria do deputado Paulo Fiorilo. Requer, nos termos 

regimentais, que seja convidado o Sr. Sergio Lima, publicitário e CEO da S8WOW e da 

Academia do Roi, de marketing digital, com o objetivo de prestar informações de que 

tenha conhecimento a esta CPI.  

Em discussão o requerimento. Não havendo quem queira discutir, está encerrada a 

discussão. Passaremos à deliberação. Como vota o deputado Sargento Neri? 

 

O SR. SARGENTO NERI - AVANTE - Nesse eu voto “sim”, presidente. 

 

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

deputado Paulo Fiorilo? 

 

O SR. PAULO LULA FIORILO - PT - Favorável. 

 

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

deputada Janaina Paschoal? 

 

A SRA. JANAINA PASCHOAL - PSL - Pela ordem, Sr. Presidente. 
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O SR. PRESIDENTE - CAIO FRANÇA - PSB - Para discutir, deputada? 

 

A SRA. JANAINA PASCHOAL - PSL - Vossa Excelência me permite fazer uma 

pergunta? 

 

O SR. PAULO LULA FIORILO - PT - Não, não pode. Está em processo de 

votação. 

 

A SRA. JANAINA PASCHOAL - PSL - Eu queria só entender... 

 

O SR. PRESIDENTE - CAIO FRANÇA - PSB - Deputada... A fase da discussão 

passou, agora é só a votação. 

 

A SRA. JANAINA PASCHOAL - PSL - Não, mas eu só queria entender porque 

nesse caso o Sargento Neri entende que seja diferente dos demais. 

 

O SR. PAULO LULA FIORILO - PT - Não pode, nós estamos em votação. 

 

O SR. PRESIDENTE - CAIO FRANÇA - PSB - Depois, se o deputado Neri 

quiser, na sequência, explicar, justificar ou não, ele faz, mas eu vou avançar na pauta. Eu 

entendi o argumento de V. Exa., mas acontece que nós já passamos da fase de discussão. 

Agora é só “sim”, “não” ou “abstenção”, por gentileza. Eu peço que V. Exa. possa se 

manifestar em relação ao Item 6. 

 

A SRA. JANAINA PASCHOAL - PSL - Como eu desconheço qualquer fato que 

implique essa pessoa, não sei nem quem é, 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 - Eu voto “sim”. 

 

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

deputada Monica Seixas? 
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A SRA. MONICA DA BANCADA ATIVISTA - PSOL - Favorável. 

 

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

deputado Edmir Chedid? 

 

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

 

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

Item 7 - Requerimento do deputado Paulo Fiorilo. Requer, nos termos regimentais, 

que seja convidado o Sr. Marcos Bellizia, sócio da SG Consulting, de gestão empresarial 

e de empresas de administração imobiliária e consultoria em tecnologia de informação, 

com o objetivo de prestar informações de que tenha conhecimento a esta CPI. 

Em discussão. 

 

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

 

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

 

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

Neri e, na sequência, Arthur do Val. 

 

O SR. SARGENTO NERI - AVANTE - Presidente, é só para não deixar a Dra. 

Janaina sem resposta. Ao Item 6, eu votei favorável, porque se trata de uma pessoa que é 

publicitária e trabalha com marketing digital e eu acho que essa pessoa em especial pode 

nos trazer alguma informação importante, não é porque é simplesmente um empresário, 

que nem os outros que eu votei “não”. Então, o fato de eu votar “sim” é porque ele é 

publicitário e trabalha com marketing digital. Nós precisamos se realmente ele tiver 

alguma coisa. 

 

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

palavra o deputado Arthur do Val. 
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O SR. ARTHUR DO VAL - PATRIOTA - Só para esclarecer a minha posição, 

novamente, já é a terceira vez que eu vou falar isso aqui. Eu realmente acredito que isso 

seja um convite, isso não é uma intimação e, normalmente, a CPI, por mais que seja uma 

comissão parlamentar de inquérito, o cara não está aqui em uma inquisição, em que o cara 

vai ser exposto, enfim. Eu acredito que ninguém vai chamar o João da Esquina, o 

publicitário João da Esquina “porque gostei dele”. Não.  

Pelo o que eu entendi até agora, todos os requerimentos estão sendo usados dentro 

de alguma lógica, cada um com suas visões, a maior parte eu discordo, mas dentro de 

alguma lógica, pessoas que podem estar ligadas à produção de fake news.  

Então, assim, eu realmente acho que é positivo que a pessoa venha aqui na comissão 

e, digo mais, eu, pessoalmente, gostaria de ser convidado, se estivesse sob alguma 

suspeita, alguma fumaça, porque quando você não deve nada e você senta, responde às 

perguntas tranquilamente, você inclusive pode esclarecer outros pontos que ficam ali 

nebulosos para a sociedade. Você sentar numa CPI, “olha, fui à CPI, respondi às 

perguntas”, você sai até melhor do que você estava antes.  

É por isso que eu, pessoalmente, estou votando “sim”. Inclusive, vou votar “sim” a 

alguns dos requerimentos do Douglas Garcia, de quem eu discordo completamente das 

posições. Só isso. Obrigado. 

 

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

havendo quem queira discutir, vamos encerrar a discussão e passar à deliberação. Como 

vota o deputado Sargento Neri a respeito do Item 7? 

 

O SR. SARGENTO NERI - AVANTE - Eu voto “não”, presidente. 

 

O SR. PRESIDENTE - CAIO FRANÇA - PSB - Registrado. 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 - Voto “sim”, Excelência. 
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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 - Como vota a deputada Monica 

Seixas? 

 

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

 

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

deputado Edmir Chedid? 

 

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

 

O SR. PRESIDENTE - CAIO FRANÇA - PSB - Está aprovado o requerimento. 

O Item 8 (Inaudível.) eu quero sugerir a V. Exas. que possa votar os dois em bloco, 

porque eles dizem respeito (Inaudível.). Deputada Janaina, com a palavra Vossa 

Excelência. 

 

A SRA. JANAINA PASCHOAL - PSL - Só para confirmar, o meu voto nesse 7 

ficou “sim” ou ficou “não”? 

 

O SR. PRESIDENTE - CAIO FRANÇA - PSB - Ficou “sim”. 

 

A SRA. JANAINA PASCHOAL - PSL - É que eu votei no 7 lendo o 8. Peço 

desculpas. É “não”. Só para reiterar.  

 

O SR. PAULO LULA FIORILO - PT - Eu acho que não pode mudar o voto. O 

voto foi dado. 

 

O SR. PRESIDENTE - CAIO FRANÇA - PSB - Não, tudo bem, deputado Paulo. 

Fica apenas registrado aqui, então, nos anais da Casa, na taquigrafia e no vídeo que está 
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ao vivo pela TV Alesp a intenção de Vossa Excelência, que (Inaudível.) acabou votando 

“sim” pensando que era o próximo item. 

 

A SRA. JANAINA PASCHOAL - PSL - Porque eu estou tentando seguir o 

mesmo critério, entendeu, para todos os votos.  

Eu só queria, presidente, porque, assim, é um tanto quanto incômodo que o 

deputado Paulo responda toda vez que nós falamos com Vossa Excelência. Eu entendo 

que o presidente da CPI seja V. Exa., então eu queria pedir para o deputado Paulo que ele 

respeite isso, porque é muito desconfortável que deputados queiram dar aulinha para os 

colegas durante uma CPI. 

Então, assim, eu posso ter errado na hora do voto, reconheço meu erro, mas eu não 

posso admitir, entendeu, que deputados que estão na mesma estatura que eu queiram 

passar pito aqui, publicamente, como fez a deputada Monica, no início, e como está 

fazendo o deputado Paulo.  

Eles estão tentando utilizar a CPI para calar a direita. Eu percebi esse movimento, 

ficou muito claro depois que eu comecei a acompanhar também a de Brasília. Eu vou me 

posicionar e quero ser respeitada como membro, como parte desta CPI, então (Inaudível.) 

a V. Exa. e eles têm que respeitar isso e parar de querer dar aulinha e dar lição de moral 

para os colegas aqui. 

 

A SRA. MONICA DA BANCADA ATIVISTA - PSOL - Pela ordem, presidente. 

 

O SR. PRESIDENTE - CAIO FRANÇA - PSB - Eu vou passar a palavra à 

deputada Monica. Eu só queria, antes, então, só para esclarecimento.  

A minha ideia é fazer o Item 8 e o item 9 em conjunto, por favor, porque eles tratam 

do mesmo assunto. Com a palavra a deputada Monica. 

 

A SRA. MONICA DA BANCADA ATIVISTA - PSOL - Primeiro, quero 

defender o nosso direito a defender o pouco que conhecemos, porque ainda há muita 

dúvida das regras que pautam a CPI, nesse ambiente virtual, que é novo inclusive para 

todos nós. Então, é legítimo que qualquer deputado tenha dúvida e se manifeste e paute. 

Segundo que, toda vez que a deputada Janaina, que está aqui para defender a direita 

e a liberdade de expressão e a opressão à pessoas, me citar, vou ter que responder.  
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Deputada, não é moral. É legal. É nexo causal. A senhora me acusou de uma coisa 

hoje, que é grave. Inclusive, a gente pode debater aqui nesta CPI. A senhora me acusou 

de usar essa CPI para atacar a direita, ou sei lá o quê. Eu nem apresentei requerimento. 

Pedi cópia das situações da CPMI do Congresso Federal e pedi cópias de documentos do 

STF e a oitiva do acadêmico Pablo Ortellado que, inclusive, pensa diferente de mim. 

Quais requerimentos eu fiz, para atacar a senhora? Essa é uma prática de 

desinformação, que é um tema que a gente debate aqui, porque a senhora, como deputada 

e como advogada, tem que tomar mais cuidado. 

Então, estou aqui defendendo nosso direito a discutir as regras que permeiam, mas 

também todas as vezes que me citar, e tentar distorcer e manipular, eu vou pedir para 

responder. A senhora que decide quanto tempo vou ficar aqui expondo seus erros. 

 

O SR. PRESIDENTE - CAIO FRANÇA - PSB - Senhores, vamos dar sequência 

aqui. Está inscrito o deputado Paulo Fiorilo.  

Vou pedir para que a gente possa avançar na pauta. A gente tem um convidado a 

partir das 14 horas, muito importante para esta CPI, inclusive representante de plataforma, 

algo que nem a CPMI do Congresso ainda conseguiu avançar. Nós estamos conseguindo 

avançar. Então, peço mais uma vez para que a gente possa deixar as discussões mais, 

enfim, ideológicas para um momento melhor. 

Vou passar a palavra para o deputado Paulo Fiorilo. 

 

O SR. PAULO LULA FIORILO - PT -  Sr. Presidente, eu juro que eu não queria 

fazer isso. Eu me comprometi aqui numa linha mais parecida com a do deputado Arthur 

do Val, que é de avançar. 

Agora, nós somos deputados, todo mundo está aqui há mais de um ano. Assim, nós 

não podemos votar, dizer que a gente errou e quer mudar o voto. Não pode. Isso não é 

aula. Isso é do dia a dia nosso. Não estou querendo dar aula para ninguém, quem sou eu? 

Não sou nem professor universitário, sou meramente um professor de Ensino 

Fundamental. 

Acho que as pessoas precisam respeitar os outros. Desrespeitar é a pior coisa que 

tem. Não quero dar aula e quero dizer que eu não apresentei um requerimento, um, que 

tenha a ver com coisas que estão para além de São Paulo. Nenhum. 

E vou continuar nessa linha. Eu não quero trazer gente de Brasília, do Rio. Não 

quero trazer gente que não tenha absolutamente nada a ver com o escopo da CPI. Se 
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alguém se incomoda, eu tenho disposição de fazer o debate. Se alguém quiser rebaixar o 

debate, não me convide, porque eu não vou fazer isso. 

Muito obrigado, Sr. Presidente. 

 

O SR. PRESIDENTE - CAIO FRANÇA - PSB - Vamos dar sequência, então, 

aqui. Então, sugestão de votação em bloco, do item 8 e item 9.  

Em discussão. Não havendo quem queria discutir, está encerrada. Com a palavra a 

deputada Janaina. 

 

A SRA. JANAINA PASCHOAL - PSL - Eu só queria fazer aqui o registro, nesta 

oportunidade, que ou realmente os colegas que redigem os requerimentos têm dificuldade 

de expressão, ou eu tenho um problema de cognição. Pode ser também. Mas, até agora, 

presidente, eu não consegui achar um requerimento que dissesse respeito à eleição de São 

Paulo.  

Qual requerimento, pelo amor de Deus, tem a ver com a eleição do governador 

Doria, com a campanha do pai de V.Exa., dos candidatos dos outros partidos? Nenhum. 

Então, para mim, ou eu realmente não sei ler, todos os requerimentos formulados têm a 

ver com a eleição federal. E eu tenho votado "sim" praticamente em todos. 

Agora, as poucas coisas que eu pedi, estão tentando procrastinar, pedem vista, 

querem que a Procuradoria fale. Então, é isto que eu não estou compreendendo. Não vejo 

um requerimento que tenha a ver com São Paulo.  

Desde o princípio eu tenho acatado todos os pedidos, tudo tem a ver com Brasília. 

Só que quando eu peço, ninguém vota a favor. É nesse sentido que eu estou falando. 

Então, não é rebaixar debate. É o seguinte. Não é possível que vale para um lado e não 

valha para o outro. Entendeu? Que pedido aqui tem a ver com a eleição do Governo do 

Estado de São Paulo? Nenhum, presidente. Vamos falar a verdade. É nesse sentido que 

estou me manifestando. 

 

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

Fiorilo, com a palavra. 

 

O SR. PAULO LULA FIORILO - PT - Quando eu falo do rebaixamento, é o 

início da fala da deputada. “Eu não sei se escreve mal, ou se sou eu que não leio bem.” 
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O problema é outro. Repare só. Eleições 2018 não foi só para governador. Foi para 

deputado estadual, deputado federal, senadores e governador e presidente da República, 

no estado de São Paulo. 

Todos os requerimentos apresentados até agora dizem respeito a isso. Se é um 

problema de interpretação, a gente pode deixar inclusive mais claro. Eu concordo com o 

deputado Caio. Vamos colocar o nexo. O que significa pedir isso com relação à CPI das 

Fake News? Acho que é bom. Todo mundo gosta de ler. A gente lê as justificativas.  

Então, quero deixar claro isso. Pode parecer ah, todo mundo quer votar contra a 

direita. Não. Apresente os requerimentos. Tem requerimentos apresentados que têm 

sentido, vamos aprovar. Aliás, aprovei um requerimento da deputada Janaina, que eu 

achei desnecessário, porque a gente pediu o todo, e ela só queria uma parte. Ela queria só 

esquerda e direita. Eu queria tudo. 

Mas vamos aprovar, não tem problema. Agora, quando foge do escopo, nós 

precisamos fazer o debate. Porque, assim, usar essa CPI, porque a deputada Janaina 

entende que aqui a direita, sendo oprimida pela esquerda, ah, vamos fazer outra CPI, 

vamos fazer uma CPI ideológica. Eu estou querendo discutir o tema. Se a gente puder 

continuar no tema, estou dentro. 

 

O SR. PRESIDENTE - CAIO FRANÇA - PSB - Ainda em discussão, item 8 e 9, 

de maneira conjunta. Encerrada a discussão, passaremos à deliberação. 

Como vota o deputado Sargento Neri? 

 

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

 

O SR. PRESIDENTE - CAIO FRANÇA - PSB - Registrado. 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 -  Voto "sim", Excelência. 

 



Serviço de Registro e Revisão Taquigráfica (SRRT)  

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 a 

deputada Monica Seixas? 

 

A SRA. MONICA DA BANCADA ATIVISTA - PSOL - Favorável, presidente. 

 

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

deputado Edmir Chedid? 

 

O SR. EDMIR CHEDID - DEM - Favorável, Excelência. 

 

O SR. PRESIDENTE - CAIO FRANÇA - PSB - Registrado. Estão aprovados os 

itens 8 e 9. 

Item 10 - Requerimento de autoria do deputado Paulo Fiorilo, que requer, nos 

termos regimentais, que seja convidado o Sr. Rodrigo Barbosa Ribeiro, assessor do 

deputado estadual Douglas Garcia, com o objetivo de prestar informações a esta CPI. 

Em discussão. 

 

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

 

O SR. PRESIDENTE - CAIO FRANÇA - PSB - Com a palavra para discutir a 

deputada Janaina Paschoal. 

 

A SRA. JANAINA PASCHOAL - PSL - Eu vou registrar novamente que entendo 

inadequado expor assessores de deputados, sobretudo quando não há algo objetivo contra 

a pessoa. Parece-me que abrir essa porta dá margem, inclusive, para que assessores de 

vários deputados, apenas para constranger os funcionários, comecem a ser chamados. 

Então, assim, eu não vejo sentido. Deve ser o quarto ou o quinto assessor do 

deputado Douglas. Acho que passa mesmo a sensação de uma perseguição. Eu tenho 

divergências consistentes com o deputado Douglas, inclusive recentemente houve um 
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afastamento mesmo, isso aí é quão sabido. Ele fez um discurso extremamente agressivo 

contra a minha pessoa, recentemente. Então, eu não vou usar a CPI, vamos dizer assim, 

para atingi-lo ou para atingir os funcionários dele. 

Então, eu queria solicitar ao colega que repensasse essa estratégia de querer trazer 

à CPI todos os assessores do deputado. Parece-me inclusive desrespeitoso para com a 

figura do assessor na Casa. As pessoas vão ficar incomodadas de trabalharem, podendo 

ser a qualquer momento convocadas, convidadas por uma CPI sem maiores justificativas, 

porque não é possível que todos os funcionários do deputado tenham problemas. 

É só isso, Sr. Presidente. 

Já antecipo que vou votar "não". 

 

A SRA. MONICA DA BANCADA ATIVISTA - PSOL - Pela ordem, presidente? 

 

O SR. PAULO LULA FIORILO - PT - Está fechado seu som. Seu som. 

 

O SR. PRESIDENTE - CAIO FRANÇA - PSB - O deputado Paulo Fiorilo pediu 

para discutir. 

 

O SR. PAULO LULA FIORILO - PT - Só para não ter dúvidas. Assim: eu já fiz 

requerimento pedindo do deputado Nishikawa, que aliás queria agradecer o argumento 

apresentado pelo deputado Arthur do Val, naquele momento, e apresentei dos 

funcionários do Douglas. Não o fiz por perseguição. Todos os funcionários, deputada 

Janaina, que eu apresentei solicitação foram funcionários que tiveram suas contas 

suspensas por denúncias da Justiça por fazer, por divulgar fake news.  

Não tem aqui nenhuma relação de vingança, de qualquer outro tipo de sentimento 

maldoso que possa passar pelo ódio, pelo rancor. Não tem. Agora, nós não podemos 

permitir, deputada Janaina, que assessores que estão sendo denunciados pela Justiça, 

ligados ao tema fake news, não possam explicar. Nós estamos convidando. Ele vem e diz. 

A conta dele foi suspensa? Nós vamos ter acesso às contas suspensas daqui a pouco, 

deputada. Eu não sei qual é o resultado dos IPs que foram tornados públicos. Quando nós 

soubermos, essa CPI vai ter muito trabalho para poder ouvir aqueles que usaram 

indevidamente. Ou a Justiça vai ter que fazer as suas correções.  
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Aqui, a base para fazer o convite são as denúncias da Justiça, suspensões de contas, 

e assim por diante. Portanto, não é porque qualquer coisa não tem absolutamente nada a 

ver. Tem tudo a ver. Nós precisamos nos manifestar sobre tal coisa. 

Muito obrigado, Sr. Presidente. 

 

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

Com a palavra a deputada Monica, e na sequência, o deputado Arthur. 

Deputada Monica, só não esqueça de se inscrever pelo chat, por gentileza. 

 

A SRA. MONICA DA BANCADA ATIVISTA - PSOL - Tudo bem, obrigada. 

Eu abro mão. 

 

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

Arthur para discutir. 

 

O SR. ARTHUR DO VAL - PATRIOTA - O meu é rápido. Só para esclarecer 

também para a deputada Janaina que o seguinte, vamos lá: eu, em primeiro lugar, eu não 

concordo com o argumento do Paulo de que tem a ver porque as contas foram suspensas. 

Eu, pessoalmente, não confio nem um pouco na suspensão dessas contas. Ali, realmente, 

eu acho que tem critérios subjetivos que são muito ali nebulosos. Engraçado que uns têm 

fake news, não esse aqui... Enfim, todo mundo sabe como é que agem as redes. O 

Facebook mesmo já derrubou um monte de páginas de uma vez, e todas elas eram de 

direita. Agora, sim, eu não vou ficar nesse discurso que é direita ou esquerda.  

O lance é o seguinte, eu quero esclarecer bastante. Quando, por exemplo, a Camila 

Abdo, que foi assessora do Nishikawa, foi chamada, eu votei "sim", novamente nós não 

estamos falando de uma pessoa inocente, que trabalha ali, é uma coitada, e de repente vai 

ser exposta numa CPI. Eu tenho as conversas até hoje dela, e ela é origem das fake news 

que até o Eduardo Bolsonaro compartilhou da minha rachadinha, por exemplo. Ah, 

porque o Arthur fez. Eu tenho as conversas. Ela sabia o que estava fazendo e ela, 

deliberadamente, fez uma escolha de publicar a matéria mesmo assim. Eu tenho tudo aqui. 

Se for o caso, a gente vai apresentar no momento oportuno aqui. 

A mesma coisa com os assessores do Douglas. Vamos lá, a gente pode comparar. 

Eu posso comparar, por exemplo, os meus assessores. Eu tenho só sete. Podem chamar 

todos aqui na CPI. Vocês podem questionar tudo dos caras aqui, é tudo aberto. Os 
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assessores da Janaina, eu tive a oportunidade de conhecer, todos superatenciosos, pessoal 

super… Vai trabalhar, não tem fantasma, o pessoal que está lá.  

Agora, sim, do Douglas a história é diferente, e não é nenhuma questão subjetiva. 

Eu peço para que vocês, inclusive, possam entrar inclusive no Twitter, das redes desses 

caras e vocês vão ver. Você pega, por exemplo, eu vou citar um: você pega um cara 

chamado André Petros. Pega o comportamento desses caras nas redes. Acho que fica 

nítido ali que não está se falando de uma perseguição a funcionário inocente, assessores 

da Casa, mas porque nós temos, sei lá, acho que mais de três mil assessores na Casa, e 

nós estamos chamando o quê? Meia dúzia?  

Eu, pessoalmente, concordo com o requerimento de novo: se o cara não tem nada a 

temer, que venha e se explique. Então, eu vou votar "sim" a todos esses, só explicando 

meu voto. 

Obrigado. 

 

O SR. PRESIDENTE - CAIO FRANÇA - PSB - Concluída a discussão, 

passaremos, então, à deliberação do Item 10. 

Como vota o deputado Sargento Neri? 

 

O SR. SARGENTO NERI - AVANTE - Eu voto "sim", presidente. 

 

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

deputado Paulo Fiorilo? 

 

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

 

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

deputada Janaina Pashoal? 

 

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

 

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

deputado o deputado Arthur do Val? 

 

O SR. ARTHUR DO VAL - PATRIOTA - Voto "sim". 
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O SR. PRESIDENTE - CAIO FRANÇA - PSB - Registrado. Como vota a 

deputada Monica Seixas? 

 

A SRA. MONICA DA BANCADA ATIVISTA - PSOL - Favorável. 

 

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

deputado Edmir Chedid? 

 

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

 

O SR. PRESIDENTE - CAIO FRANÇA - PSB - Registrado. Aprovado o Item 

10. Passaremos, então, ao Item 16. 

Eu quero perguntar a V. Exas., o Item 16, 17 e 18, de autoria do deputado Sargento 

Neri, se não tiver divergências, são convites para que alguns blogueiros possam participar 

da nossa CPI. Se a gente puder votar em bloco, acho que o teor é parecido e eu posso citar 

aqui cada um dos blogueiros. 

 

O SR. SARGENTO NERI - AVANTE - Pela ordem, Sr. Presidente. 

 

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

Sargento Neri. 

 

O SR. SARGENTO NERI - AVANTE - Presidente, eu queria que o Paulo Fiorilo, 

esse Item 11 a meu ver é um item importante. Então, pediria ao deputado Paulo Fiorilo 

se ele pudesse devolver a pauta para a gente... Fica a critério dele, é claro. Mas esse item 

eu acharia importante, porque são documentos, muitas coisas que nós poderíamos pedir 

aí. Não sei se pode, neste momento. 

   

 O SR. PRESIDENTE - CAIO FRANÇA - PSB - Deputado Neri, posso passar a 

palavra ao deputado Paulo Fiorilo, mas aí é uma prerrogativa, e é do deputado. Eu não 

posso... Deputado Paulo Fiorillo, o deputado Sargento Neri está solicitando para que V. 

Exa. possa retirar a vista do item 11.   
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O SR. PAULO LULA FIORILO - PT - Deputado Neri, assim, exatamente esse é 

o item que eu tenho aqui uma divergência do nexo. Só isso. Assim, esclarecendo o nexo 

que tem... O deputado Arthur levantou uma hipótese. Os sites pagos com dinheiro público 

em 2016, que não têm a ver com 2018, foram fortalecidos para a eleição de 2018, já não 

tinha mais (Inaudível.) em dois mil e dezesseis.  

Então, eu não vi o nexo de fake news nessa história. Por isso que eu pedi vista, e 

vou fazer o questionamento à Procuradoria. Eu peço desculpas, Sargento Neri, mas eu 

mantenho vista. Não, eu mantenho vista, só estou usando o argumento.  

   

 O SR. PRESIDENTE - CAIO FRANÇA - PSB - A vista está mantida. Nós 

tivemos um requerimento que a deputada Monica havia solicitado, pedido de vista, e nós 

pautamos na sessão subsequente também. Então, vamos nessa sequência. Eu estou 

pedindo aqui então para que os itens 16, 17 e 18 a gente possa votar em conjunto.  

   

A SRA. JANAINA PASCHOAL - PSL - Pela ordem.  

   

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

Janaina.  

 

A SRA. JANAINA PASCHOAL - PSL - Presidente, eu peço para votar separado, 

porque eu tenho dúvidas sobre dois dos requerimentos, e eu não vou dar o mesmo voto. 

Entendeu? Eu queria ouvir o deputado Neri sobre dois dos requerimentos.  

   

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

   

O SR. SARGENTO NERI - AVANTE - Eu posso...  

   

 O SR. PRESIDENTE - CAIO FRANÇA - PSB - A deputada Monica está 

pedindo uma questão de ordem aqui. Com a palavra, deputada Monica. Precisa liberar o 

som. Deputada Monica, V. Exa. está com a palavra. Eu acho que ela teve um problema 

na internet. Então nós vamos votar em separado aqui os requerimentos.  

Então, item 16. Requerimento de autoria do deputado Sargento Neri. Requer, nos 

termos regimentais, que seja convidado o Allan dos Santos, blogueiro, com objetivo de 

prestar informações de que tenha conhecimento a esta CPI. Que ele possa ser ouvido 
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sobre a expressão em posição contrária a essa liberdade, acreditando ter correlação com 

as eleições de dois mil e dezoito.  

Em discussão.   

   

O SR. SARGENTO NERI - AVANTE - Presidente, eu não sei se (Inaudível.). Eu 

vou falar rapidamente. Esse rapaz eu pouco conheço, mas, nas manchetes de jornais, ele 

teve a uma conta derrubada também pelo Twitter e Facebook, e a intenção de chamá-lo é 

não só ver se ele teve algum trabalho na eleição 2018, mas sobre o tema de cerceamento 

de expressão.  

Então, eu estou chamando - já vou adiantar - um da esquerda, um da direita, que é 

o Felipe Neto, que também teve suas contas derrubadas, e uma pessoa que notoriamente 

tem um grande saber, que é o Caio Coppolla, que é comentarista da CNN, para que traga 

aí informações, se ele teve relação com a campanha 2018, e nos fale um pouco da 

liberdade de expressão nesse cenário.  

   

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

Passaremos então à deliberação. Como vota o deputado Sargento Neri em relação ao item 

16?  

   

O SR. SARGENTO NERI - AVANTE - Voto “sim”, Sr. Presidente.  

   

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

deputado Paulo Fiorilo?   

   

O SR. PAULO LULA FIORILO - PT - Sr. Presidente, eu confesso que eu perdi 

a fala do Sargento Neri por um problema pessoal, mas na minha lógica, o Allan dos 

Santos, se eu não me engano, é um blogueiro do Rio, ou de outro estado.  

   

 O SR. PRESIDENTE - CAIO FRANÇA - PSB - Nós já discutimos também.   

   

O SR. PAULO LULA FIORILO - PT - Não, eu sei. Só estou perguntando. É 

daqui? Então eu voto a favor.  
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 O SR. PRESIDENTE - CAIO FRANÇA - PSB - Registrado. Como vota a 

deputada Janaina Paschoal?   

   

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

   

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

deputado Arthur do Val?  

   

O SR. ARTHUR DO VAL - PATRIOTA - Voto “sim”. Ele não é daqui, mas eu te 

mando no privado a relação dele.  

   

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

deputado Edmir Chedid?  

   

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

   

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

deputada Monica Seixas?  

   

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

para mim também, Arthur.  

   

 O SR. PRESIDENTE - CAIO FRANÇA - PSB - Registrado. Passaremos ao item 

17. Requerimento de autoria do deputado Sargento Neri. Requer, nos termos regimentais, 

que seja convidado o Sr. Felipe Neto, blogueiro, com o objetivo de prestar informações 

que tenha conhecimento para inquérito da CPI das Fake News, bem como seja ouvido 

sobre a liberdade de expressão em posição contrária a essa liberdade, acreditando ter 

correlação com as eleições dois mil e dezoito.  

Em discussão. (Pausa.) Não havendo quem queira discutir, passaremos à 

deliberação. Como vota o deputado Sargento Neri?  

   

O SR. SARGENTO NERI - AVANTE - Eu voto favorável, presidente.  
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 O SR. PRESIDENTE - CAIO FRANÇA - PSB - Registrado. 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 - Eu respeitosamente 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 - Registrado. Como vota a 

deputada Monica Seixas?  

   

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

   

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

deputado Edmir Chedid?  

   

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

   

 O SR. PRESIDENTE - CAIO FRANÇA - PSB - Registrado. Está aprovado o 

requerimento. Passaremos ao item 18, requerimento de autoria do deputado Sargento 

Neri. Requer, nos termos regimentais, que seja deliberado por esta CPI o convite ao Sr. 

Caio Coppolla, comentarista da CNN, com o objetivo de prestar informações de que tenha 

conhecimento a esta CPI, bem como seja ouvido sobre a liberdade de expressão em 

posição contrária à liberdade, acreditando ter correlação com as eleições de dois mil e 

dezoito.  
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Em discussão o requerimento. (Pausa.) Não havendo quem queira discutir, 

passaremos à deliberação. Como vota o deputado Sargento Neri?  

   

O SR. SARGENTO NERI - AVANTE - Eu voto favorável, presidente.  

   

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

deputada Monica Seixas?  

   

A SRA. MONICA DA BANCADA ATIVISTA - PSOL - Favorável.   

   

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

deputado Edmir Chedid?  

   

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

   

 O SR. PRESIDENTE - CAIO FRANÇA - PSB - Registrado. Está aprovado o 

item 18. Portanto, dessa maneira, quero, antes de concluir, lembrar os senhores que nós 

teremos uma nova reunião com o representante do Twitter e, na sequência, o representante 

do Facebook.  
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Eu vou dar cinco minutos para que a gente possa se organizar, tomar uma água e, 

na sequência, ouvir os representantes. Agradeço mais uma vez a presença de todos. Está 

encerrada a presente reunião.  

   

* * * 

   

- Encerra-se a reunião.  

   

* * * 


