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O SR. PRESIDENTE - CAIO FRANÇA - PSB - (Áudio indisponível até este 

momento.) ... estou com a TV ligada aqui, deputado Paulo. Eu posso... 

 

O SR. PAULO LULA FIORILO - PT - Tem som aí? 

 

O SR. PRESIDENTE - CAIO FRANÇA - PSB - Deixa eu ver aqui. Está com 

som, sim. Está com som. Positivo. 

 

O SR. PAULO LULA FIORILO - PT - Então está bom. 

 

A SRA. JANAINA PASCHOAL - PSL - Eu pergunto porque acho que essas 

deliberações são inerentes à CPI.  

 

O SR. PAULO LULA FIORILO - PT - Não estou propondo discutir fora da CPI. 

Nós vamos discutir na CPI. Só estou pedindo dez minutos, só isso. 

 

O SR. PRESIDENTE - CAIO FRANÇA - PSB - Vou respeitar o deputado Paulo. 

Vou suspender por cinco minutos. Se precisar, eu reabro e depois por mais cinco minutos. 

Então, está suspensa por cinco minutos para a gente definir os rumos e cada um poder 

acompanhar o que vamos discutir e o calendário que apresentei ontem, dos convidados. 

 

A SRA. JANAINA PASCHOAL - PSL - Está ok. 

 

O SR. PRESIDENTE - CAIO FRANÇA - PSB - Está suspensa a presente reunião 

por cinco minutos.  

 

* * * 

 

- Suspensa, a reunião é reaberta sob a Presidência do Sr. Caio França. 

 

* * * 
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O SR. PRESIDENTE - CAIO FRANÇA - PSB - ... temos quatro requerimentos 

para votar, além da questão da discussão do calendário. Com relação ao calendário, uma 

maneira que encontrei de poder agilizar... (Pausa.) 

 

O SR. PRESIDENTE - CAIO FRANÇA - PSB - Senhores, já estamos ao vivo, 

informa a secretaria da CPI. Temos alguns requerimentos a serem deliberados, que já 

foram antecipadamente encaminhados para todos. Faremos a leitura dos requerimentos e, 

na sequência, nós já antecipamos aqui uma parte da discussão em relação a alguns 

convidados que já foram feitos. Vamos lá. 

 

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 - Só para saber se já posso fazer o meu 

encaminhamento, para ganhar tempo.  

 

O SR. PRESIDENTE - CAIO FRANÇA - PSB - Pode fazer, deputado Paulo. 

Vamos lá.  

 

O SR. PAULO LULA FIORILO - PT - Diante das respostas, pelo menos de uma 

que eu sei, em função dos convites que nós fizemos para empresas jornalísticas que 

apuram fato, fake e coisas do tipo, eu queria sugerir que os meus requerimentos, o 33, 

que é um convite à “Folha”; o 31, que é um convite ao “Estadão”; o 32, que é um convite 

ao “Fato e Fake”, e o 37, à “Lupa”, que a gente possa aqui transformar em perguntas que 

serão enviadas às quatro agências. Estou propondo de todos os deputados que tiverem 

interesse, queria pedir só uma semana. Aí a gente encaminha - hoje é sexta - até quinta-

feira.  

Quem tiver perguntas encaminha para o senhor, porque é o encaminhamento oficial. 

Eu mando as minhas perguntas, o senhor agrega a dos outros, dá publicidade à Comissão 

e encaminha para as quatro entidades que a gente aprovou aqui. Essa é a minha proposta 

de encaminhamento com relação a esses quatro requerimentos. 
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O SR PRESIDENTE - CAIO FRANÇA - PSB - Excelente proposta, deputado 

Paulo. Agradecer a sua compreensão também a esse respeito. Eu vou colocar em 

deliberação, vou pedir para que o deputado Arthur e o deputado Edmir possam estar 

atentos na plataforma Zoom. 

Quero usar, se realmente for aprovado, o e-mail oficial que é 

cpifakenews@al.sp.gov.br. Todos os parlamentares e assessores já possuem este e-mail. 

Vou colocar em discussão a proposta do deputado Paulo Fiorilo, que é a transformação 

das oitivas da “Folha de S. Paulo”, do “Estadão”, do portal “G1” e da Agência “Lupa”. 

A transformação de oitivas presenciais, para que a gente possa fazer os 

encaminhamentos das perguntas e eles nos respondam na sequência. Em discussão. Esse 

requerimento é do deputado Paulo Fiorilo. 

 

O SR. PAULO LULA FIORILO - PT - Quatro. 

 

O SR PRESIDENTE - CAIO FRANÇA - PSB - Quatro requerimentos. Não 

havendo quem queira discutir.  

 

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 - Só uma solicitação. Tanto o deputado 

Edmir como o deputado Arthur estão sem vídeo. Acho que seria prudente só checar se os 

dois ainda estão plugados, para a gente poder ter os votos necessários. 

O Edmir e o Arthur, porque senão não temos voto. O Arthur está aí, já colocou. 

Falta o Chedid. 

 

O SR PRESIDENTE - CAIO FRANÇA - PSB - Deputado Edmir Chedid. 

 

O SR. PAULO LULA FIORILO - PT - Está aí. E o Arthur saiu. 

 

mailto:cpifakenews@al.sp.gov.br
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O SR PRESIDENTE - CAIO FRANÇA - PSB - Deputado Arthur, só para 

confirmar que o senhor está acompanhando a reunião. Perfeito. Como vota o deputado 

Paulo Fiorilo? Pela transformação dos quatro itens? 

 

O SR. PAULO LULA FIORILO - PT - Sou favorável, Sr. Presidente. 

 

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

Janaina Paschoal? 

 

A SR. JANAINA PASCHOAL - PSL - Voto “sim”, presidente.  

 

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

deputado Edmir Chedid? (Pausa.) Deputado Edmir Chedid, como vota Vossa Excelência? 

(Pausa.) Deputado Edmir, o senhor me escuta? O senhor concorda? Faz um sinal de ok, 

para que eu possa contabilizar o seu voto. Deputado Arthur do Val, como vota Vossa 

Excelência? 

 

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

 

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

Chedid, como vota Vossa Excelência? 

  

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

 

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

presidente também vota “sim”. Portanto, estão aprovados os requerimentos. Só vou pedir 

que o deputado Paulo depois possa oficializar isso para a CPI, para a gente poder deixar 

registrado. Até quarta-feira, por gentileza. 

Na sequência, passaremos às deliberações. O item 1 da nossa pauta, o requerimento 

64, do deputado Paulo Fiorilo também: “Requer, nos termos regimentais, que seja 

solicitado ao Sr. Dario Durigan, representante do WhatsApp, que envie aos membros da 

CPI o texto que serviu de suporte a sua apresentação realizada no último dia 14.” 

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

deliberação. Como vota o deputado Paulo Fiorilo? 
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O SR. PAULO LULA FIORILO - PT - Favorável, Sr. Presidente. 

 

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

Janaina Paschoal? 

 

A SR. JANAINA PASCHOAL - PSL - Voto ‘sim”, Excelência.  

 

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

deputado Edmir Chedid? (Pausa.) Como vota o deputado Arthur do Val? (Pausa.) 

Deputado Arthur, como vota Vossa Excelência? 

 

O SR. ARTHUR DO VAL - PATRIOTA - Para registrar o voto “sim”. 

 

O SR PRESIDENTE - CAIO FRANÇA - PSB - Está registrado, deputado Arthur. 

Deputado Edmir Chedid, como vota Vossa Excelência? (Pausa.) Deputado Edmir. 

(Pausa.) Deputado Edmir Chedid? O item 2, deputado Edmir Chedid, como vota Vossa 

Excelência? 

 

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

 

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

também, portanto está aprovado. Item 2, requerimento 65, de autoria do deputado Paulo 

Fiorilo: 

“Requer, nos termos regimentais, que seja solicitado ao Sr. Marcelo Lacerda, 

representante do Youtube/Google, que envie aos membros da CPI o texto que serviu de 

suporte à sua apresentação, realizada no último dia 14”. Em discussão. (Pausa.) Encerrada 

a discussão, passaremos à deliberação. 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? 
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A SRA. JANAINA PASCHOAL - PSL - Voto “sim”, presidente. 

 

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 o 

deputado Arthur do Val? 

 

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

 

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

também vota "sim". Passaremos ao Item 3.  

Requerimento de autoria da Janaina Paschoal: requer, nos termos regimentais, que 

oficie a Secretaria de Comunicação do Estado de São Paulo afim de que forneça 

informações acerca de contratos feitos com as empresas de publicidade Máquina da 

Notícia Comunicação Ltda., Propeg Comunicação, Lua Propaganda Ltda., Agência Mood 

de Comunicação Integrada, Lew’Lara/TBWA Publicidade Propaganda Ltda. e Z515 

Propaganda Ltda. e dos valores pagos nos anos de 2018, 2019 e 2020. 

 

O SR. PAULO LULA FIORILO - PT - Pela ordem, presidente. 

 

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

Fiorilo. 

 

O SR. PAULO LULA FIORILO - PT - Eu queria pedir para a autora do 

requerimento se ela pudesse explicar o nexo sobre fake news, porque eu confesso que li 

o requerimento - está certo que estou sem ele aqui agora -, mas fiquei na dúvida porque 

me parece que o problema aí não é fake news.  

A deputada tem uma posição sobre propaganda, é legítimo, mas de novo vou 

insistir, independente de quem seja, onde é que está o nexo? Porque eu não consigo voltar 

em uma coisa que para mim não tem nexo, senão a gente vai ficar aqui dando volta no 

mundo. Então, se a deputada pudesse me explicar e aí a gente pode continuar o processo.  
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O SR. PRESIDENTE - CAIO FRANÇA - PSB - Ainda em discussão, agora com 

a palavra a deputada Janaina Paschoal. 

 

A SRA. JANAINA PASCHOAL - PSL - Obrigada, presidente. Na semana 

passada, eu fiz um requerimento para oficiar a Cecom, que tem a ver com a esfera federal, 

para informar os pagamentos feitos ao Brasil247 e ao Diário do Centro do Mundo. 

Expliquei, muito embora o colega falou e não tenha concordado, que esses recursos 

podem ser utilizados para ajudar nas campanhas, seja das pessoas que estão no poder, seja 

do partido que está no poder, construindo narrativas e assim por diante; houve 

divergências, mas nós aprovamos o requerimento.  

Na semana passada também, a deputada Monica disse que gostaria que houvesse 

uma solicitação nos mesmos termos da que eu fiz para saber eventuais pagamentos atuais 

feitos pela Cecom e a deputada até perguntou se eu votaria "sim" e eu disse que 

obviamente que sim.  

Nesse momento eu até mencionei o PL que apresentei na Casa, o PL 07/20, 

proibindo gastos com publicidade, porque eu entendo que estes gastos ferem a igualdade 

nas eleições porque as agências, as empresas, os publicitários, os jornalistas - com todo o 

respeito - acabam ficando pendentes ou a elogiar ou a não criticar ou a fingir que não 

viram o que todo mundo está vendo.  

Conforme nós íamos fazendo esse debate na semana passada, eu percebi que nós 

estamos solicitando todas essas informações no âmbito federal, mas não as solicitamos 

no âmbito estadual, até para saber que agências, que veículos receberam dinheiros na 

época da campanha de 2018 aqui em São Paulo. Estes dinheiros podem de alguma 

maneira ter influenciado no resultado das eleições de 2018?  

Antes de fazer o requerimento, presidente, eu fui buscar, por meio da assessoria, os 

gastos com publicidade no ano de 2018 e fiquei um pouco chocada pelo seguinte: os 

veículos conhecidos - como Folha, Estadão e outros - aparecem ali, 2400 reais, 5000 reais, 

ou seja, valores módicos - concorde-se ou não com gastos em publicidade, valores 

razoáveis - e alguns veículos dos quais eu nunca ouvi falar - e digo isso respeitosamente, 

não quero ofender ninguém - recebendo milhões.  

Então eu quero entender para que, quem, com qual finalidade, por que esses 

veículos que ninguém conhece - ou pelo menos eu não conheço - receberam milhões em 
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2018, entendeu? Eu vejo nexo. Eu faço o requerimento, os colegas votam “sim” ou “não", 

conforme sua consciência. 

 

O SR. PAULO LULA FIORILO - PT - Deputada... 

 

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

 

O SR. PAULO LULA FIORILO - PT - Não, eu queria um aparte se ela 

permitisse, mas eu queria me inscrever. A senhora me permite só um aparte? 

 

A SRA. JANAINA PASCHOAL - PSL - Claro. 

 

O SR. PAULO LULA FIORILO - PT - A senhora disse que viu empresas que 

não conhece, a senhora poderia citar os nomes, quais são as empresas que a senhora 

conhece, que receberam milhões, para eu entender? 

 

A SRA. JANAINA PASCHOAL - PSL - São essas que, as... 

 

O SR. PAULO LULA FIORILO - PT - Ah, são as agências? As agências? As 

agências? 

 

A SRA. JANAINA PASCHOAL - PSL - É, são essas que estou pedindo. 

 

O SR. PAULO LULA FIORILO - PT - São agências, não são empresas de 

comunicação? São empresas de publicidade, isso? 

 

A SRA. JANAINA PASCHOAL - PSL - Não sei dizer para o senhor se são 

agências ou empresas. São o nome que receberam esses dinheiros. São milhões. 

 

O SR. PAULO LULA FIORILO - PT - Entendi, entendi. Por favor, o senhor me 

inscreve de novo, Sr. Presidente?  

 

O SR. PRSIDENTE - CAIO FRANÇA - PSB - Está com a palavra, deputado 

Paulo. 
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O SR. PAULO LULA FIORILO - PT - De novo a minha divergência com a 

deputada Janaina. Reparem que, na argumentação citada pela deputada, em nenhum 

momento ela citou fake news. Porque não tem nenhum indício. Do mesmo jeito que não 

tinha na discussão do requerimento que ela citou como exemplo, que foi aprovado.  

A CPI aprovou vários requerimentos que eu discordo, que eu votei contra. Por quê? 

Porque não vi nexo e não estou vendo nexo. Não estou dizendo que não tenha produção 

de fake news, porque pode ter e eu não vi. Mas a senhora também não viu.  

A senhora está dizendo que teve um problema de gasto com publicidade. E não são 

agências que publicam, são agências que produzem. Eu acho que é legítimo a senhora 

discutir esse tema, ter projeto de lei. É legítimo. O que eu não acho correto é a gente trazer 

um debate que é do mandato da senhora para a CPI. Vale essa questão do Governo do 

Estado como vale para o governo federal.  

Eu pergunto para a senhora. No caso do Governo do Estado, a senhora só propôs 

Doria. No caso do governo federal, a senhora propôs Lula e Dilma. Eu confesso, 

deputada: tenho uma dificuldade grande de trabalhar com essa lógica, que não é a minha 

lógica. É uma lógica de tratar de polos. A gente devia tratar de temas, e que esses temas 

pudessem ter ligações.  

De novo, infelizmente, a senhora não traz o nexo causal entre o requerimento que 

a senhora apresenta e a questão da publicidade. Eu acho muito ruim. Aqui eu sou um 

deputado de oposição ao governo Doria. Eu não tenho nenhum problema de fazer o que 

eu tenho feito ao longo desses quase dois anos de mandato, tanto do ponto de vista das 

ações na Justiça, no MP, como nos meus questionamentos públicos.  

Eu também podia utilizar a CPI para fazer isso, e eu não quero. Acho que a gente 

podia ter um pouco essa objetividade. Eu já falei para a deputada: se tiver uma conexão, 

se tiver uma denúncia, se a gente conseguir apurar que a agência paga com o dinheiro do 

Governo do Estado produziu uma fake news, beleza, não tem nenhum problema.  

Agora, a gente está atirando numa coisa que não tem nexo com a CPI. Só isso. Eu 

insisto e me sinto desconfortável em continuar votando isso, como eu me senti 

desconfortável em votar na sessão passada. Porque eu acho que não tem nenhuma relação. 

 

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

esclarecimento. 
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O SR. PRESIDENTE - CAIO FRANÇA - PSB - Com a palavra, Vossa 

Excelência. 

 

A SRA. JANAINA PASCHOAL - PSL - Veja bem: não é Doria, não é Bolsonaro, 

não é Lula. São as siglas partidárias. O PSDB controla o estado de São Paulo há décadas. 

Em 2018, tantos milhões foram pagos para essas agências ou empresas fazerem 

publicidade. Até que ponto não houve narrativas, como as que foram feitas na época do 

governo Lula e Dilma?  

E a deputada Monica quer investigar agora do governo Bolsonaro. Não consigo ver 

onde está essa divergência. Não estou atacando pessoas. Desde o início o PSOL e o PT 

falam no financiamento. Entendeu? Veja bem: nesse momento o nosso tema acaba 

coincidindo com o tema da CPI da Quarteirizações, que o deputado Chedid preside.  

Meu Deus do céu. Como é que pode? Deputados da Casa fazem visita a um hospital 

de campanha vazio. Vazio. Eles são retratados pela imprensa inteira como invasores. 

Então, assim, desculpa, por que a imprensa fez uma narrativa? Será que não é o dinheiro 

que está pesando? Entende? Eu quero apurar. Agora, os colegas votam “sim” ou “não” 

conforme a sua consciência. 

 

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

 

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

Fiorilo. Ainda em discussão. 

 

O SR. PAULO LULA FIORILO - PT - Eu insisto: é que o problema não é votar 

com a consciência. Né, deputada? O problema é votar no que tem a ver com a CPI. Vou 

insistir mais uma vez. Desculpa, eu ouvi a senhora. Vou deixar. Vou dar um aparte. Pode 

falar, deputada. 

 

A SRA. JANAINA PASCHOAL - PSL - Deputado vota “não”, vota “não”.  

 

O SR. PAULO LULA FIORILO - PT - Não, não, não. Sabe por que não? 

 

A SRA. JANAINA PASCHOAL - PSL - Não vou retirar, não vou retirar; 
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O SR. PAULO LULA FIORILO - PT - A senhora viu eu pedir para a senhora 

retirar? Eu nunca faço isso, deputada. Eu respeito o requerimento dos deputados e das 

deputadas. O que eu discordo, eu externo e continuo externando.  

Por exemplo, de novo, a senhora não tem nenhum nexo com esse pedido e as fake 

news, a senhora está fazendo uma dedução. Eu insisto, a senhora está fazendo uma 

dedução ideológica, de novo, apesar de a senhora não querer. Não tem a ver com sigla, 

tem a ver com ideologia. 

A senhora, por exemplo, podia ter pedido do governo Bolsonaro, que pagou para 

fazer propagando em site que faz fake news. A senhora não fez. Por que a senhora não 

fez? A senhora não pesquisou? É isso que eu estou dizendo. 

E eu vou dizer para a senhora de novo, está errado pedir também. A Monica é 

deputada, tem autonomia, pode fazer o que ela quiser, mas eu estou dizendo que está 

errado, porque nós estamos fugindo, nós estamos entrando em um debate que eu não acho 

que seja debate de CPI. 

Vou dizer mais para a senhora, é verdade, eu tenho interesse em saber quem está 

pagando, por isso que a gente vai chamar os empresários aqui que pagaram, de forma 

equivocada, ilegal. Então eu quero saber se eles pagaram.  

O dinheiro que é público, que a senhora apurou, está declarado, tem fiscalização 

nossa, do Tribunal de Contas, mas ele não tem fake news. A não ser que tenha, se a 

senhora tiver o indício de que o Governo do Estado produziu uma fake news com o 

dinheiro público, que é crime e nós vamos ter que investigar, eu estou dentro, eu voto já.  

Agora, eu não posso elucubrar sobre uma coisa que não está clara. Nós vamos aqui 

nos submeter a votar coisas que não têm absolutamente nada a ver com CPI, só porque a 

consciência do deputado... “Ah, vamos fazer outra CPI, vamos fazer a CPI da 

comunicação, dos gastos públicos com comunicação”. Não tenho problema.  

Eu não quero fazer uma CPI que vai terminar, se eu não estiver enganado, em 

outubro - o deputado Caio precisava depois dar a data -, com coisas que não têm como 

agregar, por isso que eu tenho defendido outro modelo. A gente tem que ouvir os 

deputados federais, a partir deles, ouvir os empresários e começar, de fato, nesta CPI, a 

discutir quem produziu fake news, quem se beneficiou e quem distribuiu fake news, que 

era o objeto da CPI.  

Agora, se quiser mudar o objeto da CPI, eu não sou o presidente, sou só o sub-

relator, mudem, não tem problema, mas eu não farei parte dessa mudança. 
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O SR. PRESIDENTE - CAIO FRANÇA - PSB - Encerrado o processo de 

discussão, passaremos à deliberação do requerimento, Item 3. 

Como vota o deputado Paulo Fiorilo? 

 

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

 

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

Como vota a deputada Janaina Paschoal? 

 

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

 

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

Como vota o deputado Edmir Chedid? (Pausa.) O deputado Edmir está conosco. 

Vou passar, então, ao deputado Arthur do Val. Como vota Vossa Excelência? 

 

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

 

O SR. PRESIDENTE - CAIO FRANÇA - PSB - Registrado o voto “sim” de 

Vossa Excelência. 

Deputado Edmir Chedid. Como vota Vossa Excelência? (Pausa.) Para votar “sim”, 

é isso? 

 

O SR. EDMIR CHEDID - DEM - Sim, excelência. 

 

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

Este presidente também vota “sim”, portanto, está aprovado. 

Passaremos ao Item 4. Requerimento 67, de autoria da deputada Janaina Paschoal. 

Requer, nos termos regimentais, que sejam convidados o ex-ministro do Trabalho, 

Emprego e da Previdência Social e ex-prefeito de São Bernardo do Campo, Sr. Luiz 

Marinho, a representante da agência Lajoy, Sra. Joyce Moreira Falete Mota, e o 

representante da empresa Beconnected, Sr. Rodrigo Queles Teixeira Cardoso, a fim de 

comparecerem a esta CPI para prestar as informações de que dispõem. 

Em discussão. 
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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 - Eu tenho a impressão, pode ser só 

impressão, que é o requerimento que o deputado Douglas Garcia apresentou ainda 

naquele período que a gente não tinha decidido quem poderia apresentar requerimentos. 

A CPI tomou uma decisão, parece-me até que desagradou alguns deputados, ou um 

deputado, ou dois deputados, não sei exatamente. Agora a deputada Janaina apresentou o 

requerimento, que eu acho que é o modelo correto. Se alguém tem requerimento e não 

tem assento, apresenta e discute.  

Para não alongar, presidente, como eu achei que esse requerimento não seria 

apresentado, eu não tive acesso à pauta por um problema meu, pessoal, para que a gente 

não se alongue no dia de hoje, eu queria pedir vista para fazer o debate posteriormente, a 

partir do momento em que eu tiver todas as informações necessárias. 

 

O SR. PRESIDENTE - CAIO FRANÇA - PSB - Perfeito. Vista concedida. É 

regimental o pedido de Vossa Excelência. 

Dessa forma, senhores, nós não temos nenhuma deliberação previamente 

apresentada. Aprovamos o requerimento também do deputado Paulo Fiorilo, de 

transformação dos convites presenciais, para que eles possam ser feitos por escrito. 

Faremos aqui uma adequação no calendário, conforme também já deliberado. Vou pedir 

ajuda dos colegas para que possam colaborar conosco no convite aos deputados federais, 

a toda a classe política, que está convidada, para que a gente possa, já na próxima semana, 

avançar nesse sentido. Antes de encerrar, eu vi que a deputada Janaina e o deputado Paulo 

estão inscritos. Então vou passar a palavra à deputada Janaina e, na sequência, ao 

deputado Paulo Fiorilo. 

 

A SRA. JANAINA PASCHOAL - PSL - Presidente, eu só queria verificar se nós 

não poderíamos estabelecer aqui quem vai tentar qual deputado. Porque, por exemplo, se 

ficar estabelecido que é o deputado Alexandre Leite, o colega Chedid tenta; se ele tiver 

agenda, fecha com ele, se ele não tiver, aí eu tento o deputado Bozzella, e assim por 

diante. Não tem como a gente estabelecer isso? Ou vê depois pelo grupo do WhatsApp? 
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O SR. PRESIDENTE - CAIO FRANÇA - PSB - Eu acho que pode ser até, pela 

relação que tem, partidária, até para explicar o motivo do convite, o deputado Edmir 

Chedid até disse que o deputado Alexandre se prontificou a participar da CPI. Então vou 

pedir para que o deputado Edmir possa me ajudar nessa tarefa. É claro que nós temos que 

fazer isso também oficialmente, mas é claro que é importante também esse contato direto, 

se o deputado Edmir puder me ajudar nesse sentido. 

 

A SRA. JANAINA PASCHOAL - PSL - Eu posso já tentar o deputado Bozzella 

para a outra sexta, presidente? 

 

O SR. PRESIDENTE - CAIO FRANÇA - PSB - Pode também. Pode também. 

Podemos avançar nos dois. Deputado Paulo Fiorilo. 

 

O SR. PAULO LULA FIORILO - PT - Sr. Presidente, nesse caso, tanto do Milton 

Leite, do Milton não, né? Desculpa, do Alexandre. É que eu tenho um problema de 

confundir os Leites, mas tudo bem. Eu acho que não haveria problemas de ouvirmos os 

dois, na sexta-feira, se o Bozzella puder. Porque o Alexandre Leite não tem o que falar, a 

não ser o que ele apresentou e declinou depois, pelo que entendi na conversa que tive.  

Então me parece que, assim, como ele nem participa, nem se aprofundou, me parece 

que é mais uma explicação dele, se ele quiser fazê-lo, sobre esse movimento. E a gente 

centraria o debate no deputado Bozzella, se ele puder. Acho que se a deputada Janaina 

puder ir informando, porque, por exemplo, acho que a Joice também toparia. Só não acho 

que daria para fazer dois, tipo Bozzella e Joice, Alexandre Frota e Joice. 

 

O SR. PRESIDENTE - CAIO FRANÇA - PSB - Eu só queria entender depois. 

Eu entendi a sua lógica agora, mas eu tinha proposto justamente para que a gente pudesse 

fazer mais de um deputado no mesmo dia. E aí (Inaudível.) a gente pudesse não fazer. 

 

O SR. PAULO LULA FIORILO - PT - Não. Vou te explicar minha lógica. É que 

eu estou dizendo que no caso do Alexandre, pelo que o deputado Edmir me falou, ele não 

tem, não temos fatos a aprofundar; nós temos com o Bozzella. Agora, se quiser, eu prefiro, 

vamos ouvir um de cada vez. É que eu acho que no caso do Alexandre nós não vamos ter 
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muitas perguntas a fazer porque ele não está participando. Ele só foi o proponente, e 

retirou. A não ser que ele tenha alguma coisa que a gente não saiba.  

Então eu vou seguir a orientação anterior. Eu queria ajudar, eu estou retirando a 

minha ajuda. Vamos ouvir um de cada vez e o senhor chama o Alexandre para uma sessão 

só, não tem problema. Vai ser um prazer a gente conversar com o Alexandre durante 33 

horas de perguntas. Bom, a segunda coisa: eu acho que a gente tinha que, nesse 

cronograma, minha sugestão, eu acho que, entendi que, foi acatada, um, dá para ver, um, 

se a gente pudesse chamar os deputados primeiro, e depois, a partir deles, aquela lógica 

que o senhor estabeleceu dos empresários, e assim por diante. A minha câmera está com 

problema, um certo, não é defeito, mas eu vou consertar. 

 

O SR. PRESIDENTE - CAIO FRANÇA - PSB - Bom, eu vou conversar com os 

colegas. Se realmente a gente entender aí que é possível fazer dois, a gente faz dois; se 

não, a gente segue a linha de fazer um único deputado. A gente vai conversando aí então 

no grupo de WhatsApp. Vamos ver primeiro a confirmação dos colegas, se eles podem 

participar. A deputada Janaina, que é a proponente do requerimento, o deputado 

Alexandre também, depois pode avaliar se tem algumas perguntas a mais a serem feitas 

ou não, e a gente define no grupo se a gente consegue manter os dois na sexta, ou apenas 

o deputado Alexandre. Mas na sequência primeiro eu preciso da confirmação dele se ele 

pode nesse horário na sexta-feira. Não sei se a deputada Janaina ou o deputado Edmir 

querem usar a palavra ainda, antes de concluir. 

 

O SR. PAULO LULA FIORILO - PT - Pela ordem. Só uma última coisa. 

Presidente, assim, as duas últimas reuniões a gente trabalhou com quórum no limite, 

inclusive esta. O relator está com dificuldade. Eu conversei com ele presencialmente e 

ele me disse que sexta-feira passou a ser inviável para ele. Eu queria retomar aqui aquela 

discussão que a gente vinha fazendo, talvez, de tentar a possibilidade da quinta. Eu sei 

que o Arthur não está mais aqui, que ele tinha um problema numa CPI, eu nem sei como 

é que está agora. E eu sei também que a gente ainda não definiu qual vai ser o modelo de 

sessões que isso deve ocorrer semana que vem, mas eu acho que, assim, a gente está com 

dois problemas hoje na CPI. Um é de trazer as pessoas que nós convidamos, e o outro é 

de manter um quórum com a presença inclusive do relator, que tem um papel importante. 

É ele quem vai relatar aquilo que foi discutido, o que vai ser aprovado ou não.  

Era isso, Sr. Presidente.   
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O SR. PRESIDENTE - CAIO FRANÇA - PSB - Vossa Excelência tem razão, 

deputado. Eu estou à disposição. Estou tentando encontrar um caminho onde a gente 

consiga ter maioria. Agora, nós estamos em nove deputados. Infelizmente, eu tentei 

propor na quinta-feira, alguns deputados preferiram que a gente mantivesse na sexta.  

Veja, eu estou à disposição. Se quiser mudar para sexta, para quinta-feira, para 

terça, para quarta, para segunda-feira. Na minha condição de presidente, me cabe tentar 

chegar em um acordo que possa melhor atender a maioria, para ter quórum, pelo menos, 

mas eu confesso que não é uma tarefa fácil, porque cada um tem uma atividade.   

Agora, eu volto a lembrar. Nós estamos falando de uma sessão que é por 

videoconferência também. Por isso, assim, me parece que é (Inaudível.) a participação, 

porque não tem outro caminho. Imagina se fosse presencial, deputado Paulo.   

   

O SR. PAULO LULA FIORILO - PT - Eu estou aqui. Presencial ou não, eu estou 

aqui. O que eu estou dizendo é o seguinte. Nós não estamos mais em nove. O Artur queria 

falar, presidente.  

   

O SR. ARTHUR DO VAL - PATRIOTA - Só falar uma coisa, deputado. Vocês 

estão me ouvindo aí?  

   

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

   

O SR. ARTHUR DO VAL - PATRIOTA - É o seguinte. Eu falei da CPI de quinta, 

mas é o seguinte, eu dou muito mais prioridade para esta. Se for se for o caso, se for por 

minha causa, muda para quinta e eu saio da outra CPI, não tem problema. Porque para 

mim esta aqui é muito mais importante.   

Se quiserem mudar para quinta, mudem. Eu vou lá na outra CPI e cedo a minha 

vaga para outra pessoa. A outra CPI também não está andando. Ninguém aparece.   

   

O SR. PRESIDENTE - CAIO FRANÇA - PSB - Senhores, deixa eu só falar uma 

coisa então. Só tem uma coisa. Eu posso mudar para quinta. Agora, aí chega quinta-feira 

vai ter outro problema de quórum, novamente. Mas eu mudo para quinta-feira.   

Eu vou passar a todo mundo a palavra aqui. Deixa eu só completar a minha fala. Na 

medida em que a gente também se propõe a participar de uma CPI, é necessário que a 
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gente possa ter algum tipo de dedicação em relação à participação nela. Não tem outro 

caminho. Nós estamos falando, volto a falar, em sessões por videoconferência, que são 

bem mais simples do que as presenciais.  

Então, eu posso fazer a transformação. Inclusive, já posso convocar a próxima 

reunião para a próxima quinta-feira, às 10 horas amanhã, se este Colegiado que está aqui 

hoje, nós estamos em cinco... Se vocês entenderem que a quinta-feira é melhor, eu 

convoco a próxima reunião para quinta-feira. Não tenho nenhum problema em relação a 

isso.  

Vou passar a palavra à deputada Janaina, que tinha pedido.  

   

A SRA. JANAINA PASCHOAL - PSL - Não, presidente, se o senhor abrir a 

votação e quinta ganhar, ok, mas eu insisto que sexta-feira é o dia mais tranquilo de todos 

os deputados. Na Casa, pelo menos, é o dia mais tranquilo.  

Então, me parece que fazer às sextas é aproveitar melhor a semana. Como Vossa 

Excelência bem disse, é por videoconferência. Todo mundo tem um celular. Não dá para 

acreditar que a internet não pegue, entendeu? Com todo respeito.  

Claro, se houver votação e a quinta ganhar, eu estarei presente, e tenho que dar um 

jeito de estar presente, mas me parece muito mais coerente aproveitar a sexta-feira, que é 

um dia mais tranquilo na Assembleia, sobretudo por ser online. Então, já antecipo que 

meu voto é sexta.  

   

O SR. PRESIDENTE - CAIO FRANÇA - PSB - Perfeito. Quero ouvir o deputado 

Edmir. Deputado Edmir? Passo a palavra ao deputado Paulo Fiorilo então, para que ele 

possa concluir.  

   

O SR. PAULO LULA FIORILO - PT - É que, assim, eu nunca me coloco como 

um empecilho para fazer sexta, mas, assim, eu vou falar, nós estamos insistindo na sexta 

já algumas semanas e estamos vendo que está acontecendo. Eu acho que o deputado Caio, 

como presidente... Por exemplo, se a gente tiver o relator de volta, e se a gente tiver mais 

um ou dois, nós voltamos a ter um quórum de seis ou sete, o que dá uma tranquilidade 

para poder discutir e votar.  

Às sextas-feiras, pelo que eu estou entendendo, começa a ficar cada vez mais difícil 

para todo mundo. O Arthur era o deputado que eu considerava com mais dificuldade, os 

outros é uma questão, me parece, exceto a deputada Janaina, de se adequarem.  
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Então, eu queria insistir de a gente fazer na quinta, falar com o relator, dizer: “Olha, 

a comissão aprovou para fazer na quinta. Agora, precisa ter”. Se não tiver na quinta, 

deputada Janaina, aí sim voltamos para sexta, fazemos...   

   

O SR. EDMIR CHEDID - DEM - (Inaudível.), deputado.  

   

O SR. PAULO LULA FIORILO - PT - Eu acho que poderia insistir na quinta.  

   

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

deputado Edmir Chedid.  

   

O SR. EDMIR CHEDID - DEM - Pela ordem, Excelência. Olha, só quarta-feira 

que eu presido a CPI das quarteirizações de organizações sociais e tal. Então, fora disso, 

o que os senhores decidirem aí eu me disponho, ok?  

   

O SR. PRESIDENTE - CAIO FRANÇA - PSB - Ok. Então, pelo que eu entendi, 

o deputado Arthur do Val se predispôs a ser na quinta-feira, o deputado Paulo Fiorilo na 

quinta-feira. O deputado Edmir também prefere a mudança para quinta-feira. Correto, 

deputado Edmir, pode ser?  

   

O SR. EDMIR CHEDID - DEM - Excelência, pode ser. Como a maioria achar 

melhor. Eu me adapto. É só quarta que eu tenho problema. 

 

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

(Ininteligível.) 

 

O SR.  ARTHUR DO VAL - PATRIOTA - Eu prefiro na sexta, mas se vocês 

falarem que vai ser na quinta, eu só não quero ser um empecilho - é isso. Eu prefiro sexta; 

meu voto é sexta. Mas se falar: “puta, foi pra quinta”, eu saio da outra CPI; está tudo 

certo. 

 

O SR. PRESIDENTE - CAIO FRANÇA - PSB - Deputado Paulo, V. Exa. está 

vendo a minha situação aqui; os deputados que estão presentes preferem na sexta-feira.  
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O SR. PAULO LULA FIORILO - PT - Caio, eu sei, mas, com os deputados 

presentes, não dá quórum. Mas é uma opção sua. E não tem o relator; é outra opção sua. 

Então, assim, eu queria só... Eu também não vou brigar, mas eu queria só sugerir: a gente 

está tentando fazer esse movimento já há algum tempo.  

Vamos propor quinta. O Arthur não precisa nem sair da CPI. A gente faz na quinta, 

na semana que vem, sente se esse clima pode ter um número maior. Eu estou aqui de boa; 

se não tiver, a gente volta para sexta. Estamos propondo uma quinta. 

 

O SR. PRESIDENTE - CAIO FRANÇA - PSB - Ok. Eu vou acatar o pedido de 

V. Exa., deputado. Por mais que a gente tenha aqui... Eu vou tentar, mais uma vez, fazer 

com que a gente possa voltar a ter quórum. Agora, eu volto a falar: eu estou me adaptando 

a todos os pedidos de V. Exa.; agora, nós precisamos que as pessoas também se 

disponham a participar, com celular, com computador e tal. É uma coisa bem corriqueira.  

Eu sei que todo mundo tem que dar sequência a seus trabalhos parlamentares, mas 

nós estamos falando, aqui, de uma CPI das Fake News, em que as pessoas, também, de 

alguma forma, através das suas bancadas ou da Presidência, pediram para poder 

participar. Então, não tem muita solução. Eu vou acatar o pedido de V. Exa., porque 

entendi aqui que os demais colegas, com exceção da deputada Janaina, compreendem que 

na quinta-feira é possível a gente ter mais quórum. Então, eu vou acatar o pedido de Vossa 

Excelência.  

Só quero lembrar que, em sendo quinta-feira, os requerimentos têm que ser 

protocolados até terça-feira, para que eles possam ser deliberados na quinta. Então, é outra 

coisa. Até as 16 horas. Depois disso, não podem ser protocolados. Então, os demais 

colegas, a gente vai avisando pelo grupo de WhtasApp também.  

Acho que é isso. Não temos mais nenhuma deliberação a fazer. Então, eu quero 

agradecer a presença de todos os deputados: deputado Paulo Fiorilo, deputada Janaina 

Paschoal. 

 

A SRA. JANAINA PASCHOAL - PSL - Presidente... 

 

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

Excelência. 
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A SRA. JANAINA PASCHOAL - PSL - Se for na quinta, eu sugiro que as 

reuniões sejam mais cedo, porque às vezes o presidente da Alesp convoca votação para 

quinta-feira, o que não acontece com sextas. Eu acho que começar às 10h30, para ouvir 

uma, duas testemunhas... Eu acho mais complicado. Então, talvez tenha que fazer mais 

cedo: nove horas da manhã. 

 

O SR. PAULO LULA FIORILO - PT - Concordo. Nove horas. 

 

O SR. PRESIDENTE - CAIO FRANÇA - PSB - Não tem problema. Todo mundo 

aí de acordo também? Então, vamos convocar... 

 

O SR. PAULO LULA FIORILO - PT - A gente teria até cinco horas para fazer a 

oitiva. 

 

O SR. PRESIDENTE - CAIO FRANÇA - PSB - Ok. Lembrando que nós estamos 

falando, aqui, sem ouvir os deputados que nós estamos querendo convidar, né; o deputado 

Alexandre, o deputado Junior Bozzella. Nós estamos decidindo por nós e estamos 

sugerindo a data da quinta-feira. Então... 

 

O SR. PAULO LULA FIORILO - PT – Mas, sobre eles, a gente tem a data de 

sexta, que eles não sabiam; agora é quinta, que eles também não sabiam. 

 

O SR. PRESIDENTE - CAIO FRANÇA - PSB - Ok, vamos lá, vamos lá. Eu 

estou me adaptando a tudo para poder atender a todos aqui, na maior boa vontade. 

 

O SR. PAULO LULA FIORILO - PT - O senhor é sempre um presidente 

mediador. Por isso que é presidente; senão, não seria. Um abraço. 

 

O SR. PRESIDENTE - CAIO FRANÇA - PSB - Perfeito. Vamos lá. Deputada 

Janaina. 

 

A SRA. JANAINA PASCHOAL - PSL - Não, presidente, eu só acho o seguinte: 

como está esse impasse, não seria melhor perguntar para os dois deputados que nós vamos 
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tentar ouvir na semana que vem se para eles é melhor na quinta ou sexta? A gente dá a 

opção para os depoentes. 

 

O SR. PRESIDENTE - CAIO FRANÇA - PSB - Eu tenho a opção, ao longo da 

semana, deputada, de fazer a desconvocação e convocar outra. Então, fica aí a liberdade 

para que o deputado Edmir e a deputada Janaina, que farão o contato, para que eles 

também possam ter essa margem de flexibilidade, com a preferência da quinta-feira a 

partir das nove da manhã. Correto? 

 

A SRA. JANAINA PASCHOAL - PSL - Tá bom. 

 

O SR. PAULO LULA FIORILO - PT - Só essa observação, deputada Janaina e 

deputado Edmir: o risco é a gente consegui-los, por exemplo, na sexta, e a gente não ter 

cinco ou não ter seis. Então, assim: podia dialogar... 

 

A SRA. JANAINA PASCHOAL - PSL - (Inaudível.) ... colega, a vergonha é 

nossa. 

 

O SR. PAULO LULA FIORILO - PT - Isso, mas vai ser. 

 

A SRA. JANAINA PASCHOAL - PSL - Mas desculpa, quem não comparece... 

 

O SR. PAULO LULA FIORILO - PT - Vergonha alheia, né. 

 

A SRA. JANAINA PASCHOAL - PSL - Não é? 

 

O SR. PAULO LULA FIORILO - PT - É que eu não quero ter essa vergonha para 

mim. Eu prefiro a gente tentar equacionar. 

 

A SRA. JANAINA PASCHOAL - PSL - (Inaudível.) ... entendeu? 

 

O SR. PAULO LULA FIORILO - PT - Pensa se não tiver quórum. 
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A SRA. JANAINA PASCHOAL - PSL - (Inaudível.) ... A pessoa pede para a 

bancada para ser indicada e não comparece... Desculpa. 

 

O SR. PAULO LULA FIORILO - PT - Deputada, mas esse discurso não serve 

para nós aqui. Nem para mim, nem para o Chedid, nem para o Arthur, nem para o Caio, 

nem para a senhora. Então, não adianta. Obrigado. Muito obrigado, deputado. 

 

O SR. PRESIDENTE - CAIO FRANÇA - PSB - Dessa forma, eu quero agradecer 

a presença de todos, agradecer às assessorias, aos procuradores, Dr. Marco Beneton e 

Dra. Vanessa Abibe, pela participação. E encerrar a presente reunião. E a gente faz a 

convocação para a próxima quinta-feira, às nove da manhã. Muito obrigado. Uma ótima 

sexta-feira a todos. 

 

* * * 

 

- Encerra-se a reunião. 

 

* * * 


