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Ementa:
Requer a criação e instalação de Comissão Parlamentar de Inquérito, com 5
membros, pela duração de 120 dias e com a finalidade de investigar os
parâmetros e resultados das pesquisas de intenção de voto e de avaliação
de governo referentes às eleições.
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CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO
Gabinete do Vereador RUBINHO NUNES

REQUERIMENTO DE CRIAÇÃO DE
COMISSÃO PARLAMENTAR DE INQUÉRITO
(do Sr. Vereador Rubinho Nunes e outros)
Requer a criação e instalação de Comissão
Parlamentar de Inquérito com a finalidade de
investigar

os

parâmetros

e

resultados

das

pesquisas de intenção de voto e de avaliação de

Sr. Presidente,

Requeiro a Vossa Excelência, nos termos do artigo 91, do
Regimento Interno da Câmara Municipal de São Paulo, a criação de Comissão
Parlamentar de Inquérito com a finalidade de investigar os parâmetros e
resultados das pesquisas de intenção de voto e de avaliação de governo
referentes às eleições.

São Paulo, 05 de outubro de 2022.

RUBINHO NUNES
Vereador  UNIÃO

JUSTIFICATIVA

Palácio Anchieta  Viaduto Jacareí, 100, São PauloSP
Gabinete 1109
assessoria@rubinhonunes.com.br
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CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO
Gabinete do Vereador RUBINHO NUNES

A presente propositura tem como iniciativa investigar os parâmetros e resultados
das pesquisas de intenção de voto e de avaliação de governos referentes às
eleições.

As pesquisas de opinião são uma ferramenta fundamental para analisar o clima
político de determinada região, especialmente em período eleitoral. Milhões de

determinar voto útil.
Portanto, a manipulação desses dados com a intenção de beneficiar o “voto útil”
em determinados candidatos é um atentado ao funcionamento da democracia
como um todo.

A alteração deliberada de resultados de pesquisa para beneficiar certos
candidatos é crime, devendo ser investigada e duramente penalizada. Um
verdadeiro Estado Democrático de Direito não pode ser leniente com tentativas
de deturpar o funcionamento da soberania popular.

Há que se destacar que os institutos de pesquisa invariavelmente norteiam a
população, bem como todas as campanhas eleitorais. Sua idoneidade é
imprescindível para a manutenção do ambiente democrático e para a lisura do
sistema eleitoral.

A presente proposição não tem como intenção derrubar o sigilo das respostas
dadas pelos entrevistados nas pesquisas eleitorais, mas admitir eventuais
manipulações ou erros crassos que, notadamente, induzem a população a erro
significa anuir com a possibilidade de indiretamente fraudar o ambiente eleitoral.
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eleitores brasileiros analisam pesquisas constantemente, inclusive para
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Forte nos motivos acima, conclamo o apoio dos Nobres Vereadores desta
Câmara Municipal para a instauração da presente Comissão Parlamentar de
Inquérito.

São Paulo, 05 de outubro de 2022

RUBINHO NUNES
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CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO

ADENDO AO REQUERIMENTO DE CRIAÇÃO DE
COMISSÃO PARLAMENTAR DE INQUÉRITO
(do Sr. Vereador Rubinho Nunes e outros)
RDP 31/2022
Adendo ao requerimento de criação e instalação de
Comissão

Parlamentar

de

Inquérito

com

a

finalidade de investigar os parâmetros e resultados
das pesquisas de intenção de voto e de avaliação
de governo referentes às eleições.

Sr. Presidente,
Requeiro a Vossa Excelência, nos termos regimentais, a juntada
do presente ADENDO ao Requerimento de criação de Comissão Parlamentar
de Inquérito com a finalidade de investigar os parâmetros e resultados das
pesquisas de intenção de voto e de avaliação de governo referentes às eleições,
conforme segue:
A Comissão Parlamentar de Inquérito será composta por 5 (cinco)
membros e terá o prazo de 120 (cento e vinte) dias, podendo ser prorrogado
duas vezes, por igual período.

São Paulo, 07 de outubro de 2022.

RUBINHO NUNES
Vereador - UNIÃO
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REQUERIMENTO DE CRIAÇÃO DE
COMISSÃO PARLAMENTAR DE INQUÉRITO
(do Sr. Vereador Rubinho Nunes e outros)

Requer a criação e instalação de Comissão

Parlamentar de Inquérito com a finalidade de
investigar

os

parâmetros

e

resultados

das

pesquisas de intenção de voto e de avaliação de

governo referentes às eleições.
X,

Sr. Presidente,

Requeiro a Vossa Excelência, nos termos do artigo 91, do

Regimento Interno da Câmara Municipal de São Paulo, a criação de Comissão

Parlamentar de Inquérito com a finalidade de investigar os parâmetros e
resultados das pesquisas de intenção de voto e de avaliação de governo

ferentes às eleições.

São Paulo, 05 de out
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A presente propositura tem como iniciativa investigar os parâmetros e

resultados das pesquisas de intenção de voto e de avaliação de governos
referentes às eleições.

As pesquisas de opinião são uma ferramenta fundamental para analisar o clima
político de determinada região, especialmente em período eleitoral. Milhões de

eleitores brasileiros analisam pesquisas constantemente,

inclusive para

determinar voto útil.
Portanto, a manipulação desses dados com a intenção de beneficiar o “voto

útil” em determinados candidatos é um atentado ao funcionamento da
democracia como um todo.

A alteração deliberada de resultados de pesquisa para beneficiar certos
candidatos é crime, devendo ser investigada e duramente penalizada. Um
verdadeiro Estado Democrático de Direito não pode ser leniente com tentativas

de deturpar o funcionamento da soberania popular.

Há que se destacar que os institutos de pesquisa invariavelmente norteiam a
população, bem como todas as campanhas eleitorais. Sua idoneidade é

imprescindível para a manutenção do ambiente democrático e para a lisura do
sistema eleitoral.

A presente proposição não tem como intenção derrubar o sigilo das respostas
dadas pelos entrevistados nas pesquisas eleitorais, mas admitir eventuais

manipulações ou erros crassos que, notadamente, induzem a população a erro
significa anuir com a possibilidade de indiretamente fraudar o ambiente

eleitoral.
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CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO

Forte nos motivos acima, conclamo o apoio dos Nobres Vereadores desta

Câmara Municipal para a instauração da presente Comissão Parlamentar de
Inquérito.

São Paulo, 05 de outubro de 2022

Palácio Anchieta - Viaduto Jacareí, 100, São Paulo-SP
Gabinete 1109
assessoria@rubinhonunes.com .br

Matéria DSP 13109/2022. Documento digitalizado e autenticado por ANDERSON ROGERIO DE SOUZA, juntado ao RDP 31/2022 por Anderson Rogério de Souza. Sua validade pode ser conferida em
https://www.splegisconsulta.camara.sp.gov.br/Home/AbrirDocumento?pID=410873.

Gabinete do Vereador RUBINHO NUNES

autuado por Anderson Rogério de Souza em 10/10/2022 18:33:06.

Ref.: REQUERIMENTO D COM PROCESSO 31/2022

Publique-se.

Este documento contém assinatura digital
Palácio Anchieta

Viaduto Jacareí, 100

São Paulo - SP

CEP 01319-900

fone (11) 3396-4000

www.saopaulo.sp.leg.br

Matéria DSP 13114/2022. Documento assinado digitalmente por MILTON LEITE DA SILVA em 10/10/2022 e juntado ao RDP 31/2022 por Anderson Rogério de Souza. Sua validade pode ser conferida em
https://www.splegisconsulta.camara.sp.gov.br/Home/AbrirDocumento?pID=410940.

fls. 12

