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CPI – FAKE NEWS ELEIÇÕES 2018  

26.11.2020 

 

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

 

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

 

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

 

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

 

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

Fiorilo.  

 

 O SR. PAULO LULA FIORILO - PT - Presente.  

 

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

Chedid.  

 

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

 

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

presente. Agradeço também às assessorias conosco, passaremos então, havendo consenso, 

perdão, solicito à secretaria a leitura da Ata da reunião anterior.  

 

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 solicito a dispensa da leitura, e que dê 

como aprovada a Ata.  
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O SR. PRESIDENTE - CAIO FRANÇA - PSB - Havendo consenso, está 

dispensada da leitura, e considerada aprovada a Ata da última reunião. Antes de entrar na 

apreciação dos requerimentos, estão inscritos aqui os deputados, nesta ordem, o deputado 

Paulo Fiorilo e o deputado Sargento Neri. Passo a palavra ao deputado Paulo Fiorilo.  

 

O SR. PAULO LULA FIORILO - PT - Sr. Presidente, na verdade é uma questão 

de ordem. Eu gostaria de saber qual vai ser o procedimento com relação à pauta, para eu 

poder me inscrever em seguida, até para não debater sobre um assunto que pode não ter 

motivo de debate.  

 

O SR. PRESIDENTE - CAIO FRANÇA - PSB - Na verdade, deputado Paulo e a 

todos, como nós temos um prazo muito curto agora para concluir esta CPI, com votação de 

relatório, e apresentação de relatórios em separado, até o dia 6 de dezembro. Eu vou declarar 

aqui que todos os requerimentos estão prejudicados, inclusive esse que está pautado, por falta 

de tempo na verdade. Então, a grosso modo, as discussões, imagino eu, que elas ficam 

também sem necessidade de serem feitas. Todos os requerimentos, aí eu posso até fazer a 

leitura aqui: requerimento 73, 74, 76.  

 

O SR. EDMIR CHEDID - DEM - Pela ordem, presidente.  

 

O SR. PRESIDENTE - CAIO FRANÇA - PSB - E 80, assim como os 

requerimentos 77, 78, 79 e 81. Esses não conseguimos pautar, que tratam de convocação de 

cidadãos, todos de autoria do deputado Paulo Fiorilo, devido ao prazo, eles estão 

prejudicados. Essa é basicamente a nossa pauta de hoje. E aí claro que eu vou passar isso ao 

plenário também desta CPI, para que a gente possa concordar, deliberar, a respeito disso, e 

imagino eu sem muita discussão, porque a questão não é nem o mérito, é a falta de tempo na 

prática. É isso, deputado Paulo.  

 

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

me inscrever. Eu, primeiro, quero fazer aqui um registro da importância que esta CPI poderia 

ter ao longo desse período, principalmente diante de um processo eleitoral municipal que 

ainda não terminou. Muitos de nós ainda acompanhamos de perto, como é o caso aqui da 

cidade de São Paulo, mas em São Vicente, e outros municípios da Região Metropolitana, e 

que tinha como objetivo discutir o tema das “fake news”. E quem sabe, ao final, propor 
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medidas que pudessem contribuir com um debate já realizado pela Justiça eleitoral, pelo 

Ministério Público, e por outros mecanismos de controle, tanto das próprias plataformas, 

como da Justiça.  

Infelizmente nós precisamos reconhecer que não cumprimos com aquilo que nos 

dispusemos a fazer. São impressionantes os dados, nós apresentamos 81 requerimentos para 

esta CPI – dos 81, 70 foram aprovados, dos 70 aprovados, apenas 27 foram efetivamente 

cumpridos, e necessariamente não foram com oitivas. Dos 46 requerimentos que eu 

apresentei, apenas 12 foram cumpridos, então, infelizmente, Sr. Presidente, eu preciso aqui 

fazer uma declaração pública de que nós perdemos uma oportunidade ímpar nesta CPI. E 

dizer que sou contrário ao encaminhamento proposto pelo senhor, mesmo que seja apenas 

um encaminhamento temporal.  

Mas são requerimentos que tinham uma importância fulcral, por exemplo, ouvirmos 

o governador João Doria sobre “fake news” podia ter ajudado muito, ouvirmos o candidato, 

o então candidato a governador derrotado, Márcio França, também, assim como não ouvimos 

os funcionários de gabinetes, que estão sendo investigados, acusados de fomentar o ódio, ou 

de criar o gabinete do ódio.  

Não tivermos a oportunidade, exceto por um empresário, que  mesmo assim fez uma 

oitiva sem o compromisso de falar a verdade, nós não tivemos a oportunidade de ouvir os 

empresários, nós não tivemos a oportunidade de recebermos aqui os documentos solicitados 

pelo Supremo, e por outros órgãos, o que é um desrespeito inacreditável. Eu acompanho, 

mesmo que de soslaio, a CPI presidida pelo deputado Edmir Chedid, que participa aqui 

também o deputado Thiago, a Janaina, e pude acompanhar e verificar como atuou aquela 

CPI.  

Então é com muita tristeza, Sr. Presidente, que eu aqui registro o meu 

encaminhamento contrário à proposta do senhor, e vou declinar a apresentação de um sub-

relatório, porque não há elementos necessários e suficientes para que se elabore um relatório 

com o tema que fiquei responsável. Mas vou apresentar um relatório, um voto em separado, 

para considerar questões que eu estimo da maior relevância para esse debate, a partir dos 

documentos que nos foram apresentados, dos indícios que nos foram trazidos.  

Mas infelizmente, Sr. Presidente, Sr. Relator, Sra. Deputada e Sr. Deputado, nós não 

cumprimos com o nosso dever de aprofundar o debate, de investigar, e de apresentar um 

relatório que pudesse contribuir. Eu sei que o deputado Sargento Neri fará, como vem 

fazendo, um esforço hercúleo para apresentar um relatório da mais alta qualidade.  
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Mas, infelizmente, deputado, não há subsídios necessários para se elaborar um 

relatório com a profundidade que esta CPI exigia, não há. Nós não ouvimos funcionários, 

nós não ouvimos empresários, não ouvimos financiadores, nós não tivermos acesso aos 

inquéritos que estão sendo conduzidos, por exemplo, no Supremo.  

Então eu quero registrar aqui o encaminhamento contrário à proposta do presidente, 

sabendo da ausência de tempo, sabendo, mas não da impossibilidade de realizar as últimas 

oitivas, para que a gente pudesse, de fato, quem sabe ao final desta CPI, apresentar um 

relatório robusto, em que pudéssemos indicar, de fato, se houve ou não houve “fake news”, 

qual o impacto dessas “fake news”, quem financiou, quem distribuiu. E de que forma, quem 

sabe, nós pudéssemos sugerir para que se evitasse a reprodução de “fale news”.  

Eu concluo, Sr. Presidente, dizendo que em algumas campanhas dessa eleição nós 

vimos que as “fake news” continuaram existindo, é verdade que o Tribunal, em alguns casos, 

foi mais ágil, foi mais rápido para poder evitar o estrago que essas “fake news” trazem às 

candidaturas.  

Cada um aqui deve ter acompanhado de perto situações que esta CPI poderia ter 

tratado. Eu, particularmente, estive na cidade de Amparo, e lá ocorreu um fato que me 

chamou muito a atenção, e que poderia ser discutido aqui, o deputado Edmir Chedid deve ter 

acompanhado, porque é da região dele.  

Aliás, informei ao deputado que iria fazer uma visita à região, até para que ele pudesse 

me orientar com a sua larga experiência naquela região, e tive o desprazer de tomar 

conhecimento de casos escabrosos, que poderiam ter sido punidos de forma exemplar, para 

que evitassem a contaminação do processo eleitoral. Então, Sr. Presidente, eu quero que o 

senhor registre aqui o meu voto contrário a esse encaminhamento, e declino da apresentação 

da sub-relatoria, do sub-relatório, porque vou apresentar um voto em separado para o debate 

na próxima semana. Muito obrigado.  

 

O SR. PRESIDENTE - CAIO FRANÇA - PSB - Respeito vossa posição, está 

registrado aqui o seu voto contrário em relação ao que nós vamos deliberar ainda. Quero 

reiterar aqui todas as posições que nós tomamos em relação à paralisação da CPI durante as 

eleições, foi tomada em comum acordo com todos os colegas, de maneira unânime.  

Não foi uma decisão pessoal deste presidente, foi uma decisão que nós tomamos de 

maneira colegiada, nós tivemos uma pandemia ao longo desse processo, fizemos 24 janelões 

com esta reunião que nós temos hoje, foram aprovados 70 requerimentos, conseguimos ouvir 
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12 testemunhas. Infelizmente, muitas das testemunhas não compareceram por questões 

judiciais ou porque tiveram problemas.  

Tivemos o caso dos políticos envolvidos, como o Roberto Jefferson e Marina Silva 

que pediram para poder fazer a sua participação através de forma escrita. E nós também assim 

concordamos. Então eu respeitosamente aí acato a sua posição, mas reforço que todas as 

decisões que eu tomei até o momento foi de madeira colegiada.  

Eu não tomei nenhuma decisão de maneira isolada, e obviamente que ninguém 

também aqui é criança em imaginar que esse tema é um tema de fácil compreensão. Existe 

uma CPI rolando no Congresso Nacional, nós temos acesso aqui ao inquérito no Tribunal de 

Justiça, pedimos para o Supremo Tribunal Federal, que não nos atendeu. Por várias vezes 

nós solicitamos que o inquérito de investigação, que corre em segredo de Justiça, no Supremo 

Tribunal Federal – não foi uma, nem duas, nem três, as pessoas que nos acompanham na CPI, 

na sua grande maioria, são servidores públicos concursados.  

Então não são indicações minhas para poder atrapalhar, ou embarrigar a CPI, são 

pessoas que têm experiência nesse mundo, de investigações, mas todos sabem que este é um 

tema bastante delicado. E eu também, antes de tomar alguma avaliação sobre o que será 

apresentado, até porque não temos o relatório final ainda, eu sei da boa vontade, da 

capacidade, do deputado Sargento Neri, portanto, também não quero fazer previamente uma 

avaliação daquilo que ainda está por vir, e ainda ninguém tem conhecimento. Passo a palavra 

ao deputado Sargento Neri, que está inscrito.  

 

O SR. SARGENTO NERI - AVANTE - Um bom dia a todos, um bom dia à 

Presidência, a todos os deputados, Dra. Janaina, ao Paulo Fiorilo, e Edmir Chedid. Primeiro, 

que foi um grande prazer comungar com vocês esse trabalho, trazer esse apanhado de 

informações. Confesso, presidente, que realmente o senhor fez de tudo para atender todos os 

deputados naquilo que lhe compete, quanto ao desagrado do Paulo, eu até compreendo, mas 

quanto ao relatório, o relatório não pode fugir daquilo que nós temos, em termos de 

documento, e também de pessoas entrevistadas.  

Eu não posso inventar no meu relatório coisas que não estão dentro da CPI. Uma coisa 

é fato, Paulo, não só encaminharei aos órgãos competentes, mas também encaminharei, se 

assim o presidente acatar, para Brasília, para compor lá a CPI deles. Se assim o presidente 

achar que é cabível, também farei esse encaminhamento lá para eles, para que, se houver 

alguma coisa que ajude na elaboração dessa legislação, ou até mesmo na CPI deles, terão aí 

o nosso relatório também.  
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A única coisa que me preocupa é que nós temos o prazo para a entrega dia 30, e em 

comum acordo, dia 3 a votação do relatório. Aí eu tenho que deixar o relatório pronto, para 

que vocês também tenham tempo para analisar o relatório, e fazer o voto em separado, ou 

concordar ou discordar com o relatório, então essa é a minha preocupação. Quanto à essa 

lista de requerimentos, eu acho intempestivo neste momento, como relator, eu acho que 

poderia ter feito antes, é claro que tivemos vários problemas aí, como narrou o próprio 

presidente, mas nesse momento, concluindo a CPI, eu acho que não seria salutar aí a 

conclusão dos trabalhos com todos esses requerimentos.  

Nós tentamos acatar quase todos, que eu me lembre eu não fui contra, acho, que 

nenhum requerimento. Pelo contrário, eu tentei ser a favor de todos os requerimentos, para 

que todos os deputados pudessem colocar a sua visão, colocar o seu empenho, dentro da CPI. 

Então ficam aqui os meus agradecimentos a cada um dos deputados pelo trabalho, vou 

aguardar aí o sub-relatório dos demais deputados, e dia 30 estarei entregando o relatório na 

íntegra, para que as senhoras e senhores possam analisar, e ser contrário ou favorável.  

Mas um dos pedidos que irei fazer ao presidente desta Casa é que realmente 

encaminhe para Brasília, para a Câmara dos Deputados, para compor lá a CPI deles. 

Obrigado, presidente.  

 

O SR. PRESIDENTE - CAIO FRANÇA - PSB - Obrigado, deputado Neri, assumo 

esse compromisso com V. Exa. também. Está inscrito aqui antes ainda o deputado Paulo 

Fiorilo e, na sequência, a deputada Janaina. Com a palavra, deputado Paulo.  

 

O SR. PAULO LULA FIORILO - PT - Obrigado, presidente. Presidente, só para 

fazer uma correção aqui, o senhor ouviu o meu discurso, e em nenhum momento eu disse 

que nós aqui não fizemos parte de uma condução coletiva, e não acho que o problema tenha 

sido a eleição, ou o processo eleitoral, que os membros aqui concordaram que era necessário 

suspender, porque a gente não estava conseguindo trazer aquele que queríamos trazer durante 

o processo eleitoral.  

Em nenhum momento fiz referência A isso, agora, presidente, o processo eleitoral 

tem 45 dias só, 40. Nós tivemos a CPI prorrogada, então não quero, e não é possível usar 

esse argumento, o problema aqui é que é outro, na minha opinião. Não é o problema de a 

gente ter feito de forma coletiva, não é o problema eleitoral, mas a CPI se mostrou ineficaz 

para poder dar conta do seu objeto, é isso. Então eu queria fazer esse registro para não ter 

dúvida.  
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Eu não estou aqui fazendo nenhuma acusação, porque nós combinamos os 

procedimentos, agora isso não significa que nós não poderíamos ter acelerado, por exemplo, 

chamando aqui os funcionários, que esses poderiam ter vindo, chamando os parlamentares 

que foram envolvidos. Não aqueles que a CPI, ou de “fake news” de 2000/2002, mas aqueles 

que tinham relação direta ao objeto desta CPI. Então aqui fica o meu registo, sei que me 

disse, vou reafirmar, que o deputado Sargento Neri fará o esforço hercúleo para poder 

produzir o relatório.  

Agora, eu preciso reconhecer publicamente: o relatório do sargento Neri não vai poder 

tratar de funcionário, se produziram ou não, porque não foram ouvidos – de empresários que 

pagaram “fake news” ou não, porque não foram ouvidos. Então nós não podemos encobrir o 

sol com a peneira, é preciso que haja o reconhecimento público, e eu não estou me eximindo 

disso, não estou, de que nós não cumprimos aquilo que era o nosso objetivo. E aqui não é 

demérito. Aliás, nós precisamos reconhecer erros para poder corrigi-los, então eu acho que é 

preciso fazer esse registro com clareza, muito obrigado, presidente.  

 

O SR. PRESIDENTE - CAIO FRANÇA - PSB - Está registrado a fala de Vossa 

Excelência. Com a palavra a deputada Janaina Paschoal.  

 

A SRA. JANAINA PASCHOAL - PSL - Obrigada, presidente, cumprimento V. 

Exa., os colegas. Eu na verdade, presidente, queria só fazer uma ponderação, talvez até com 

o intuito de colaborar com o deputado Sargento Neri, que no final ficou com uma missão aí 

bastante árdua. Desde o princípio eu já deixei bem clara a minha posição com relação aos 

inquéritos que tramitam no STF com relação à CPI das “fake news” no Congresso Nacional. 

No que tange à CPI, eu fiz um análise bem detalhada do material que tem lá, havia algumas 

coisas sigilosas que no fim nós não pudemos acessar.  

Mas a princípio, aparentemente, nada que esteja efetivamente contundente, um 

material construído por deputados. Então eu, de verdade, desde o princípio entendo que essa 

história de “fake news” é uma construção, uma construção com finalidade política, com 

finalidade ideológica, tudo o que nós já debatemos aqui desde o primeiro momento. Mas 

porque eu estou dizendo isso nesta oportunidade?  

Porque o Sargento Neri falou que vai enviar o relatório para os órgãos competentes. 

Enviar para a CPMI, eu penso que é absolutamente cabível, porque são temas correlatos, bem 

ou mal nós ouvimos algumas pessoas que não foram ouvidas, ouvimos outras que lá já tinham 
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sido ouvidas, mas no meu caso, por exemplo, como eu vi os depoimentos iniciais deles, eu 

fiz outras perguntas.  

Então eu entendo que esse compartilhar com o Congresso é adequado. Agora, eu 

tenho uma perspectiva economista do direito, dos recursos públicos. Eu só vejo sentido em 

mandar o relatório, por exemplo, para o Ministério Público Estadual, para órgãos de 

repressão, se houver a identificação de um crime. Não vejo sentido em pegar um relatório 

gigante, que não sei se será ou não, e mandar para o Ministério Público, para o Ministério 

Público se sentir na obrigação de instaurar um procedimento sem que haja nada a ser apurado, 

só porque questão proforma.  

Então assim, das reuniões que, eu participei de todas na verdade, não houve faltas da 

minha parte, pelo menos não me recordo de nenhuma falta, das reuniões que eu acompanhei, 

que foram todas, dos documentos que eu li, que foram praticamente todos, eu só não acessei 

documento, o procedimento sigiloso, que foi a pedido do deputado Paulo, mas, naquele caso 

ali, eu entendi que o MP já está apurando, entendeu?  

Então eu não vejo sentido de a gente lotar outros órgãos de documentos que não têm 

um crime efetivamente delineado. Então, assim, eu só estou antecipando essa posição porque, 

a dependendo das conclusões – e aí eu falo com o maior respeito que eu tenho por todos os 

colegas – talvez eu vote contra o relatório, e contra o voto, vista também. Entendeu? Porque 

eu não acho que que seja adequado a gente pegar uma investigação que não apurou nada, e 

aí eu divirjo do deputado Paulo, eu não acho que não apurou porque nós não tenhamos feito 

nada, não apurou porque não tem crime. 

Porque essa coisa de “fake news” é uma grande ficção, e a gente começa a disparar 

relatório para Deus e todo mundo, gerando, nascer procedimento em tudo quanto é canto, 

gastando dinheiro público, recursos humanos, recursos materiais para durar nada. Já tem dois 

inquéritos incoerentes no Supremo, uma CPMI inútil no Congresso. Esta CPI, não digo que 

teria sido inútil, porque eu acho que houve um debate de fundo aqui, mas não tinha o que 

apurar, entendeu? Então assim, eu tenho uma posição que pode até ser vista como radical, e 

eu respeito, mas eu vou tentar ser coerente ao votar aqui, ao final dos nossos trabalhos. É só 

isso, presidente.  

 

O SR. SARGENTO NERI - AVANTE - Pela ordem, presidente, só para esclarecer 

para a doutora.  
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O SR. PRESIDENTE - CAIO FRANÇA - PSB - Com a palavra, deputado Sargento 

Neri. Só, o deputado Paulo Fiorilo está inscrito.  

 

O SR. SARGENTO NERI - AVANTE - É porque é pertinente.  

 

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

 

O SR. SARGENTO NERI - AVANTE - Então, presidente, Dra. Janaina, a questão 

do envio do relatório é meramente o cumprimento do Regimento Interno da Casa, Art. 34, 

alínea C. Então eu não vou pecar de ter um erro formal do nosso Regimento, é por isso que 

eu falei que eu vou encaminhar aos órgãos competentes, aos quais o Regimento determina.  

O único que eu estou pedindo o que é fora do contexto do Regimento é para a Câmara 

dos Deputados, porque eu acho pertinente esse material, para que possa subsidiar o trabalho 

deles também, mas o envio para as autoridades, ou órgãos competentes que eu mencionei, 

será dentro do Art. 34, alínea C, do nosso Regimento. Eu vou cumprir só o Regimento, está 

bom, doutora? Presidente.  

 

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

 

A SRA. JANAINA PASCHOAL - PSL - Eu posso só fazer um esclarecimento antes 

de o Paulo falar? É um minutinho.  

 

O SR. PRESIDENTE - CAIO FRANÇA - PSB - Deputado Paulo, sem problema.  

 

O SR. EDMIR CHEDID - DEM - Pela ordem.  

 

A SRA. JANAINA PASCHOAL - PSL - Eu entendo o que o deputado Neri falou, 

se eu não estou equivocada até a procuradoria da Casa participou de um debate no início dos 

nossos trabalhos. O que eu estou dizendo aqui foi o que eu disse naquele: a minha leitura do 

Regimento é diferente. Eu não vejo esta Assembleia como submissa ao Ministério Público, 

eu não entendo que nós tenhamos que submeter o nosso trabalho ao Ministério Público na 

ausência de um crime delineado. Então é uma posição mesmo doutrinária e acadêmica, e eu 

vou votar de acordo com essa percepção, entendeu?  
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A Casa é soberana, nós só enviamos ao Ministério Público, sob o meu ponto de vista, 

se houver um crime apurado; então eu tenho conhecimento do artigo do regimento, mas eu 

leio de uma maneira adversa, sempre com todo o respeito aos demais colegas.  

 

O SR. EDMIR CHEDID - DEM - Pela ordem, Excelências, pela ordem, só pela 

oportunidade.  

 

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

 

O SR. EDMIR CHEDID - DEM - Olha, o tempo está tão curto, que eu acho que a 

gente podia dar um espaço para o Paulo, e para o Neri, já irem correr, e fazer os relatórios, 

não é? E depois a gente define o resto aí. Agora, este caso de Amparo, Paulo, é um caso que 

deve constar no relatório, viu, Neri? É uma coisa escabrosa mesmo, a Câmara Municipal lá 

de Amparo fez uma CPI, tem declarações, tem pagamento, tem filme dando dinheiro, é um 

negócio absurdo.  

 

O SR. PRESIDENTE - CAIO FRANÇA - PSB - Obrigado, deputado Edmir.  

 

O SR. EDMIR CHEDID - DEM - É um caso que, se tivéssemos tempo, era para ser 

debatido, mas eu acho que constar no relatório e tal, até porque não vai parar por aqui a “fake 

news”, de repente vai ter que ter uma outra CPI de “fake news”, ainda neste mandato. A gente 

vai aprimorando, um abraço, parabéns pelo trabalho de todos.  

 

O SR. PRESIDENTE - CAIO FRANÇA - PSB - Obrigado, deputado Edmir, 

sempre experiente aí com as suas palavras. Com a palavra, o deputado Paulo Fiorilo.  

 

O SR. PAULO LULA FIORILO - PT - Sr. Presidente, só para concluir, eu acho 

que o debate apresentado pela deputada Janaina deveria ser feito a posteriori, e não agora, 

até porque já foi feito, a gente já discutiu, já debateu. A deputada não vai mudar de opinião, 

mas é uma decisão da Comissão. Agora, mais que uma decisão da Comissão, pode ser 

também uma decisão de cada deputado. Por exemplo, eu vou apresentar o meu voto e vou 

encaminhar ao MP, até porque eu acho que o MP precisa, sim, tomar providências.  

A segunda coisa, deputado Edmir Chedid, o senhor tem toda a razão. Ali há a 

materialização das “fake news”, que não existem, são ideológicas, ela apareceu de forma 
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clara, econômica e com nome e sobrenome. Então assim, nós não podemos negar fatos 

concretos, nós precisamos aprofundá-los, e eu tenho certeza que esta não o fez, mas outras 

farão, o Supremo o fará, o MP o fará. E nós aqui, quem sabe, reconhecemos, poderemos 

reconhecer no futuro aquilo que a CPI poderia ter feito hoje, neste presente. Muito obrigado, 

Sr. Presidente, eu queria também agradecer e parabenizar pelo trabalho do senhor, pela 

paciência salomônica, pela inteligência presente em todas as suas atividades.  

Sei, sou sabedor do trabalho que o senhor desenvolve, prestando contas inclusive 

quando chega em casa à noite, de todo o trabalho que o senhor fez, por isso eu não posso 

deixar de fazer o reconhecimento público, mas ao mesmo tempo manter aqui as minhas 

palavras, não contra o senhor, de maneira nenhuma.  

 

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

 

O SR. PAULO LULA FIORILO - PT - Mas palavras que podem, quem sabe, fazer 

com que a gente reflita melhor nas próximas CPIs. Nós vamos ter uma CPI importantíssima 

no próximo período, não sei se participarei, mas eu acho que o deputado Edmir Chedid com 

certeza fará parte, que é da Dersa, não é? Que é uma CPI que o Governo tem protelado, mas 

parece que agora chegamos, finalmente, ao momento de instalar. Muito obrigado, Sr. 

Presidente, eu preciso me retirar para elaborar o meu relatório, o senhor você vai colocar 

votos primeiro.  

 

O SR. PRESIDENTE - CAIO FRANÇA - PSB - Agradeço as palavras de V. Exa., 

e se possível for, registro à bancada do PT que V. Exa. realmente é um deputado bastante 

ativo na CPIs. Estou aqui com, se não me engano, 90 requerimentos apresentados, e destes, 

75 são de V. Exa., portanto sem dúvida quero reforçar o trabalho de V. Exa. perante esta CPI. 

Dando continuidade então, eu declaro prejudicados os itens de 1 a 4, leiam-se, requerimentos 

73, 74, 76 e 80, assim como os requerimentos 77, 78, 79 e 81, estes não pautados, que tratam 

de comunicações de cidadãos, todos de autoria do deputado Paulo Fiorilo, devido ao prazo 

regimental, para a conclusão dos trabalhos desta CPI, que será no dia 6 de dezembro.  

 

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

 

O SR. PRESIDENTE - CAIO FRANÇA - PSB - Com a palavra, Vossa Excelência.  
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O SR. PAULO LULA FIORILO - PT - Eu só não entendi, o senhor não vai colocar 

voto, é uma deliberação da Presidência, é isso?  

 

O SR. PRESIDENTE - CAIO FRANÇA - PSB - Exatamente, não vai a voto, mas 

é só para que a gente possa constar no relatório final, e que não é um requerimento que não 

foi deliberado.  

 

O SR. PAULO LULA FIORILO - PT - Eu só queria, então, registrar o meu voto 

contrário a este encaminhamento, muito obrigado.  

 

O SR. PRESIDENTE - CAIO FRANÇA - PSB - Seu voto contrário está registrado, 

deputado Paulo Fiorilo. E, desta forma, antes de encerrar, conforme combinado no dia 30 

teremos a apresentação dos relatórios, do relatório do deputado Sargento Neri, que é o relator 

desta CPI. Estamos em conversa com os dois sub-relatores, Thiago Auricchio e Monica 

Seixas para que eles apresentem até amanhã os seus sub-relatórios.  

E aí no dia 3 de dezembro faremos então, no dia 3 de dezembro, numa quinta-feira, 

na próxima quinta-feira, a deliberação a respeito do relatório do deputado Sargento Neri. E, 

eventualmente, dos deputados que também apresentem relatórios em separado. A reunião vai 

se iniciar às nove horas da manhã, para que todos possam acompanhar. Desta forma, nada 

mais havendo a tratar.  

 

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

 

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

Paschoal.  

 

A SRA. JANAINA PASCHOAL - PSL - Na verdade é uma solicitação. Eu, de 

verdade, desconheço completamente este caso que os colegas mencionaram, com relação à 

cidade de Amparo, que, inclusive, é uma cidade muito querida para mim, quem não conhece 

deveria visitar.  

Mas eu desconheço o que aconteceu em Amparo. Então, se esse caso for constar no 

relatório, eu queria pedir, caso os colegas tenha acesso a alguma documentação da CPI que 

houve lá, quais foram as acusações, que pudessem compartilhar conosco antes. Porque eu 

realmente não sei o que foi que aconteceu, então seria interessante compartilhar conosco os 
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detalhes, até para que possamos analisar as menções que forem feitas no relatório final. Só 

isso, presidente.  

 

O SR. PRESIDENTE - CAIO FRANÇA - PSB - Perfeito, vou pedir para que o 

deputado Edmir Chedid, que conhece tão bem a cidade e a região, e também o deputado 

Paulo Fiorilo, que parece também ser conhecedor do assunto em Amparo, para que eles 

possam trazer através de mensagens internas nossas.  

E, se for um documento público, como uma Câmara Municipal têm CPI, acho que até 

o próprio deputado Sargento Neri, e o deputado Paulo Fiorilo, que deverá apresentar alguma 

coisa em separado, também possam constar nos relatórios. Então está aí formalizado esse 

pedido, para que V. Exas. possam apresentar links, e matérias, para que a gente possa também 

ter noção do que aconteceu em Amparo.  

Dessa forma, nada mais havendo a tratar, declaro encerrada a presente reunião. Antes, 

justificar a ausência da deputada Carla Morando, que apresentou uma justificativa de 

ausência. Muito obrigado a presença de todos, declaro encerrada a presente reunião. 

Deputada Janaina Paschoal, deputado Sargento Neri, deputado Paulo Fiorilo, deputado 

Edmir Chedid, toda a assessoria desta CPI, o nosso agradecimento e um ótimo dia a todos. 

 

* * * 

 

- É encerrada a reunião.  

 

* * * 


