
CPI - FAKE NEWS - ELEIÇÕES 2018

12ª Reunião da CPI - Fake News - Eleições 2018 07/08/2020 às 13:00 horas no Ambiente Virtual.

Presidente: Deputado Caio França

Item Data Solicitante OBJETO Vista

1 23/07/2020 Dep. Janaína Paschoal Requerimento n. 40/2020 - Requer, nos termos regimentais, que sejam CONVIDADOS os
representantes das empresas EVAG Comunicação e Tecnologia Ltda., Sr. Tiago Madeira, e
BOSA Serviços de Apoio Administrativo Ltda. EPP, Srs. Flavio Castilho de Moura e
Anderson Rodrigo Guaitanele da Silva, a fim de comparecerem perante esta CPI para
prestação das informações de que dispõem.

MdBA

2 27/07/2020 Dep. Douglas Garcia Requerimento n. 44/2020 - Requer, nos termos regimentais, que seja CONVIDADA a
Senhora Katia Cristina Silva dos Passos, do blog Jornalistas Livres, para que preste
informações de que tem conhecimento à Comissão Parlamentar de Inquérito "Fake News-
Eleições 2018".

3 29/07/2020 Dep. Paulo Fiorilo Requerimento n. 46/2020 - 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
2018"

4 29/07/2020 Dep. Paulo Fiorilo Requerimento n. 47/2020 - 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 Comissão Parlamentar
de Inquérito "Fake News-Eleições 2018". 

5 29/07/2020 Dep. Paulo Fiorilo Requerimento n. 48/2020 - Requer, nos termos regimentais, que seja CONVIDADO o
Senhor Edgard Corona, fundador das redes de academia Bio Ritmo e Smart Fit, com o
objetivo de prestar informações de que tenha conhecimento a esta Comissão Parlamentar de
Inquérito "Fake News-Eleições 2018". 



6 29/07/2020 Dep. Paulo Fiorilo Requerimento n. 49/2020 - Requer, nos termos regimentais, que seja CONVIDADO o
Senhor Sérgio Lima, publicitário e CEO da agência S8.WOW e da Academia do ROI, de
marketing digital, com o objetivo de prestar informações de que tenha conhecimento a esta
Comissão Parlamentar de Inquérito "Fake News-Eleições 2018". 

7 29/07/2020 Dep. Paulo Fiorilo Requerimento n. 50/2020 - Requer, nos termos regimentais, que seja CONVIDADO o
Senhor Marcos Bellizia, sócio da SG Consulting, de gestão empresarial, e de empresas de
administração imobiliária e de consultoria em tecnologia da informação, com o objetivo de
prestar informações de que tenha conhecimento a esta Comissão Parlamentar de
Inquérito"Fake News-Eleições 2018". 

8 29/07/2020 Dep. Paulo Fiorilo Requerimento n. 51/2020 - Requer, nos termos regimentais, que seja SOLICITADO ao
Professor Wilson Gomes que envie aos membros desta Comissão Parlamentar de Inquérito,
o texto que serviu de suporte à sua apresentação realizada no dia 24 de julho p.p. assim
como o estudo mencionado que trata da ecologia do financiamento, produção e
disseminação das Fake News

9 29/07/2020 Dep. Paulo Fiorilo Requerimento n. 52/2020 - Requer, nos termos regimentais, que seja SOLICITADO ao
Professor Pablo Ortellado, que envie aos membros desta Comissão Parlamentar de
Inquérito, o texto que serviu de suporte à sua apresentação realizada no dia 24 de julho p.p.
assim como o estudo mencionado que trata da produção, do financiamento e disseminação
das Fake News. 

10 28/07/2020 Dep. Paulo Fiorilo Requerimento n. 53/2020 - Requer, nos termos regimentais, que seja CONVIDADO o
Senhor Rodrigo Barbosa Ribeiro, assessor do Deputado Estadual Douglas Garcia, com o
objetivo de prestar informações de que tenha conhecimento a esta Comissão Parlamentar de
Inquérito "Fake News-Eleições 2018". 

11 30/07/2020 Dep. Janaína Paschoal Requerimento n.54/2020 - Requer, nos termos regimentais que  se OFICIE à Secretaria
Especial de Comunicação Social, da Secretaria de Governo da Presidência da República, a
fim de que forneça informações acerca do recebimento, direta ou indiretamente, de verba
pública pelas empresas jornalísticas Brasil 247 e Diário do Centro do Mundo, entre os anos
de 2003 e 2016."

12 31/07/2020 Dep. Douglas Garcia Requerimento n.55/2020 -Requer, nos termos regimentais, que seja convidada a
representante da agência Lajoy, Sra. Joyce Moreira Falete Mota, para que preste
informações sobre o noticiado "mensalinho do twitter", especialmente no que concerne à
candidatura do Sr. Luiz Marinho ao Governo do Estado de São Paulo em 2018.



13 31/07/2020 Dep. Douglas Garcia Requerimento n.56/2020 -Requer, nos termos regimentais, que seja convidado o Sr. Luiz
Marinho, para que preste informações sobre o noticiado "mensalinho do twitter",
especialmente no que concerne à sua candidatura ao Governo do Estado de São Paulo em
2018.

14 31/07/2020 Dep. Douglas Garcia Requerimento n.57/2020 -Requer, nos termos regimentais, que seja convidado o
representante da empresa Follow, Sr. Miguel Corrêa, para que preste informações sobre o
noticiado "mensalinho do twitter", especialmente no que concerne à candidatura do Sr.
Luiz Marinho ao Governo do Estado de São Paulo em 2018.

15 31/07/2020 Dep. Douglas Garcia Requerimento n.58/2020 -Requer, nos termos regimentais, que seja convidado o
representante da empresa Beconnected, Sr. Rodrigo Queles Teixeira Cardoso, para que
preste informações sobre o noticiado "mensalinho do twitter", especialmente no que
concerne à candidatura do Sr. Luiz Marinho ao Governo do Estado de São Paulo em 2018.

16 31/07/2020 Dep. Sargento Neri Requerimento n. 59/2020 - Requer, nos termos regimentais, que seja CONVIDADO o
Allan dos Santos, blogueiro, com o objetivo de prestar informações de que tenha
conhecimento a esta Comissão Parlamentar de Inquérito "Fake News-Eleições 2018", bem
como, seja ouvido sobre a liberdade de expressão e imposição contrária a essa liberdade,
acreditando ter correlação da eleição de 2018.           

17 31/07/2020 Dep. Sargento Neri Requerimento n. 60/2020 - Requer, nos termos regimentais, que seja CONVIDADO o Sr
Felipe Neto, blogueiro, com o objetivo de prestar informações de que tenha conhecimento a
esta Comissão Parlamentar de Inquérito "Fake News-Eleições 2018", bem como, seja
ouvido sobre a liberdade de expressão e imposição contrária a essa liberdade, acreditando
ter correlação da eleição de 2018.

18 31/07/2020 Dep. Sargento Neri Requerimento n. 61/2020 -Requer, nos termos regimentais, que seja deliberado por esta
CPI o CONVITE ao Sr Caio Coppolla, comentarista CNN, com o objetivo de prestar
informações de que tenha conhecimento a esta Comissão Parlamentar de Inquérito "Fake
News-Eleições 2018", bem como seja ouvido sobre a liberdade de expressão e imposição
contrária a essa liberdade, acreditando ter correlação da eleição de 2018.           


