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Senhor Presidente,
Requeiro, nos termos do art. 58, § 3º, da Constituição Federal,
combinado com o art. 2º da Lei nº 1.579/1952, o art. 148 do Regimento Interno
do Senado Federal e o art. 151 do Regimento Comum do Congresso Nacional, que
seja submetido à deliberação do Plenário desta Comissão Parlamentar Mista de
Inquérito este pedido de CONVOCAÇÃO de Leticia Catelani, Victor Sarfatis Metta,
Otávio Oscar Fakhoury e Meyer Nigri para prestar depoimento nesta comissão.

JUSTIFICAÇÃO
Em depoimento nesta Comissão de Inquérito, no dia 30 de outubro, o
Deputado Federal Alexandre Frota deu detalhes do funcionamento do que chamou
de "milícia virtual", responsável pelo envio em massa de mensagens, propagação
de fake news, difamações, entre outros crimes cometidos nas redes sociais. Essa
"milícia virtual" atuou durante a campanha de 2018, e continua ativa dentro do
governo federal.
Ao ser questionado se sabia sobre como ocorreu o financiamento da
atuação desse grupo, Frota relatou que participou de um almoço com o então
candidato Jair Bolsonaro, e seus filhos Eduardo Bolsonaro e Carlos Bolsonaro, e que

SF/19169.38770-69 (LexEdit*)

CPMI - Fake News
00264/2019

possíveis financiadores.
Meyer Nigri, dono da construtora Tecnisa, ajudou Jair Bolsonaro
durante a campanha e se envolveu na divulgação de notícias falsas contra o
candidato Geraldo Alckimin, conforme cita matéria do jornal O Globo.
O advogado Victor Sarfatis Metta, é tesoureiro do PSL-SP e atualmente
ocupa o cargo de assessor especial do Ministro da Educação.
Otávio Oscar Fakhoury é acusado de ser o financiador de um site
que propaga fake news em favor de Bolsonaro. Organizou o encontro da "milícia
virtual" denunciado por reportagem da revista Crusoé. Descreveu o encontro
como um "planejamento de guerra". Ainda segundo a reportagem ele organizou
ataque contra membros do próprio governo, como o General Santos Cruz, na
época ministro-chefe da Secretaria de Governo da Presidência.
Leticia Catelani foi secretaria-geral do PSL em São Paulo durante a
campanha de 2018. Foi nomeada para o cargo de Diretora da Agência Brasileira de
Promoção de Exportações e Investimentos (Apex) e demitida em maio após diversas
crises na Agência.
Todos os convocados são próximos do presidente Jair Bolsonaro, ou
de membros do PSL, e tiveram participação ativa durante a campanha de 2018. As
suspeitas de que eles financiaram a atuação da "milícia virtual" para a propagação
de fake news durante a campanha merece ser investigada a fundo por esta comissão.
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foram mencionados os nomes das pessoas convocados neste requerimento como

Sala da Comissão,

de

Senador Randolfe Rodrigues
(REDE - AP)

de

.
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Requeiro, nos termos do art. 58, § 3º, da Constituição Federal, combinado com o art. 2º da Lei nº 1.579/1952, o art.
148 do Regimento Interno do Senado Federal e o art. 151 do Regimento Comum do Congresso Nacional, que seja
submetido à deliberação do Plenário desta Comissão Parlamentar Mista de Inquérito este pedido de CONVOCAÇÃO
de Leticia Catelani, Victor Sarfatis Metta, Otávio Oscar Fakhoury e Meyer Nigri para...

