
 

 

 

 

 

 

À COMISSÃO PARLAMENTAR MISTA DE INQUÉRITO - FAKE        

NEWS 

 

 

 

 

A/C Sr. Presidente Senador Ângelo Coronel PSD/BA 

 

A/C Relatora Deputada Lídice da Mata PSB/BA 

 

 

URGENTE 

 

 

IVAN VALENTE, brasileiro, Deputado Federal pelo PSOL/SP,       

Líder do Partido na Câmara dos Deputados, domiciliado em Brasília/DF, no           

gabinete 716 do anexo IV da Câmara dos Deputados, endereço eletrônico:           

dep.ivanvalente@camara.leg.br; e TALÍRIA PETRONE, brasileira, Deputada      

Federal pelo PSOL/RJ, domiciliada em Brasília/DF, no gabinete 623 do          

anexo IV da Câmara dos Deputados, endereço eletrônico:        

lid.psol@camara.leg.br; vêm, respeitosamente, solicitar a retirada de sigilo ou         

o envio de informações à Câmara dos Deputados sobre as investigações em            

curso no âmbito desta Comissão Parlamentar Mista de Inquérito das Fake           

News sobre as atividades delituosas praticadas pelas Deputadas BIA KICIS          

e CARLA ZAMBELLI. 

O acesso às informações solicitadas são fundamentais no        

presente momento, uma vez que as parlamentares podem assumir,         

respectivamente, a direção da Comissão de Constituição e Justiça e de           

Cidadania e da Secretaria de Comunicação Social, ambos cargos estratégicos          

na Câmara dos Deputados. 

Diante das suspeitas que recaem sobre as Deputadas, há o          

risco real de que os cargos mencionados sejam utilizados para a continuidade            

da prática delitiva, sobretudo aquelas relacionadas à realização de atos          

antidemocráticos e à disseminação de notícias falsas. 
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Dessa forma, é imprescindível que os parlamentares tenham        

pleno conhecimento do conteúdo e do estágio das investigações em curso           

perante esta Comissão sobre a conduta das Deputadas, de maneira a decidir            

sobre o futuro dos órgãos mencionados.  

Por estas razões, solicitamos, respeitosamente, a retirada do        

sigilo das investigações mencionadas ou que seja franqueado acesso aos          

parlamentares aos dados sobre as práticas delituosas eventualmente        

imputadas às Deputadas BIA KICIS e CARLA ZAMBELLI. 

Respeitosamente,  

 

Sala das Sessões, 03 de fevereiro de 2021. 

 

IVAN VALENTE 

Deputado Federal - PSOL/SP 

 

 

TALÍRIA PETRONE 

Líder da Bancada do PSOL na Câmara 
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