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1. Conseguimos via lei de acesso à informação um documento que afirma que a
deputada Carla Zambelli foi a responsável por cadastrar os fiscais de urna no
exterior. Por que a deputada foi escolhida para a função?
Quem cadastrou os fiscais foi o próprio PL. A deputada colocou-se à disposição para ajudar
e o PL a chamou para esse apoio.

2. Identificamos que cerca de 30 fiscais de urna cadastrados por Zambelli no exterior
publicaram informações falsas sobre as eleições ou apoiaram atos que pediam por
um golpe de Estado. A deputada gostaria de se posicionar sobre isso?
A deputada não pode ser responsabilizar por atos cometidos por outras pessoas.

3. Quais foram os critérios usados pelo partido e por Zambelli para indicar os fiscais
no exterior?
Voluntariado.

4. A deputada Carla Zambelli disse em vídeo publicado nas redes sociais que o
partido analisaria as redes das pessoas que se voluntariassem a ser fiscais por meio
do site fiscaisdobolsonaro.com.br. Isso aconteceu? O que o partido buscou analisar
nas redes dos voluntários?
A análise foi feita pelo partido.

5. A reportagem acessou ainda 196 nomes de pessoas que foram cadastradas para
fiscalizar as seções eleitorais em nome do PL no segundo turno. Este é o número
total de fiscais cadastrados? Se não, qual foi o total?
A deputada não dispõe dessa informação

6. Todos os fiscais de urna do PL no exterior estavam com os crachás de
identificação assinados pela deputada indicada como responsável? Como foi feito o
envio dos crachás assinados? O envio dos crachás foi responsabilidade do partido
ou da deputada?
A deputada não tem como saber se todos os fiscais de urna no exterior estavam com
crachás assinados por ela. Os crachás assinados obedeciam às normas do TSE e a
impressão/envio era responsabilidade do partido.

7. A deputada repassou algum tipo de instrução aos fiscais de urna? De que forma?
Houve alguma reunião online, por exemplo, com os fiscais antes das eleições?
Não houve reunião com os fiscais. As instruções aos fiscais foram repassadas pelo PL.

8. Como a deputada avalia a atuação dos fiscais de urna nas últimas eleições
presidenciais?
É uma ação importante para a garantia da democracia

9. Um dos fiscais fez uma publicação pedindo que eleitores que votaram em
Bolsonaro em supostas seções onde o ex-presidente não teria recebido votos
fizessem uma denúncia. O post pede para que as pessoas entrem em contato com o



e-mail do jurídico de Carla Zambelli. O gabinete fez algo com essas denúncias? Essa
instrução de contato com o jurídico da deputada foi dada oficialmente?
A deputada não tem como se responsabilizar por ações tomadas por outras pessoas.

10. Alguns fiscais e grupos de fiscais também postaram fotos com a deputada
quando ela viajou para a Europa. A deputada mantém relações com alguns dos
fiscais que indicou? Se sim, com quais?
A deputada tem muitos eleitores e se relaciona muito bem com eles. Assim, ela procura
atender a todos, sempre que possível.


