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AUDIOTEXT SERVIÇOS E CIA. LTDA. - ME 

 

CPI - PÁTIO DE APREENSÃO DE VEÍCULOS 

05.10.2017 

 

O SR. PRESIDENTE - DELEGADO OLIM - PP - Vazia. Estou acostumado 

com a nossa Comissão de Segurança sempre lotada, mas está bom. Havendo número 

regimental, declaro aberta a quarta reunião da Comissão Parlamentar de Inquérito, 

constituída com a finalidade de apurar e investigar nas cidades que terceirizam o pátio 

de apreensão de veículos, cobranças abusivas das taxas diárias de pátio, bem como 

eventuais acordos prejudiciais à população com prestadores de serviços de guincho. 

Registro, com muita satisfação, a presença dos nobres deputados Carlão Pignatari, 

deputado João Caramez, deputado Gil Lancaster, deputado Roberto de Morais, e a 

minha presença, como presidente. Vou dar aberto aqui, solicito à secretária a leitura da 

Ata da reunião anterior. 

 

O SR. JOÃO CARAMEZ – PSDB – Pela ordem, Sr. Presidente. 

 

O SR. PRESIDENTE - DELEGADO OLIM - PP - Pela ordem, nobre deputado 

Caramez.  

 

O SR. JOÃO CARAMEZ – PSDB – Para solicitar a dispensa da leitura da Ata. 

 

O SR. PRESIDENTE - DELEGADO OLIM - PP - É regimental o pedido de V. 

Exa., os deputados que forem favoráveis, permaneçam como estão. Estando todos os 

Srs. Deputados, está dispensada a leitura, considerada aprovada, da Ata da reunião 

anterior.  

Ordem do dia, parecia o Capez falando, no colégio de líderes, eles estão com 

saudades já. A presente reunião foi convocada com a finalidade de apreciar a pauta já 

encaminhada a Vossas Excelências.  

Item um, deputado João Caramez, grande deputado João Caramez. Requer que 

seja oficiado o Departamento Estadual de Trânsito de São Paulo, Detran São Paulo, para 

que informe com urgência no prazo determinado por esta Comissão: um, se o Detran de 

São Paulo já fixou ou se ainda está fixando diretrizes para regularização do Estado de 
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São Paulo através do processo licitatório dos pátios destinados à guarda de veículos 

apreendidos e serviços de guincho, encaminhando à Comissão cópia do material 

pertinente já elaborado; dois, se o Detran de São Paulo recebeu qualquer tempo, por 

parte do órgão competente, Poder Judiciário, Ministério Público, Tribunal de Contas do 

Estado de São Paulo, determinação para regularização dos pátios destinados à guarda de 

veículos apreendidos e serviços de guincho, encaminhando cópia à comissão.  

Em discussão. Não havendo oradores inscritos, está encerrada a discussão. Em 

votação. Os Srs. Deputados que forem favoráveis, permaneçam como se encontram. 

(Pausa). Aprovado o requerimento do deputado João Caramez.  

Vamos para o item dois.  

 

O SR. CARLÃO PIGNATARI – PSDB – Pela ordem, Sr. Presidente. 

 

O SR. PRESIDENTE - DELEGADO OLIM - PP - Pela ordem, nobre deputado 

Carlão Pignatari. 

 

O SR. CARLÃO PIGNATARI – PSDB – Ontem eu tive uma audiência no 

Detran, para título de colaboração, sobre esse requerimento do deputado João Caramez. 

Eles estão inclusive pedindo ajuda dos deputados para poder fazer a municipalização, 

tanto dos pátios quanto dos guinchos. É interesse do Estado, os grandes municípios já 

fizeram, é uma fonte de renda para os municípios, e os pequenos e médios municípios 

ainda estão receosos com essa colocação.  

Então, está inclusive pedindo ajuda nossa, dos deputados, dos prefeitos que 

podemos ter relacionamento, para que nós possamos levar, para que se possa fazer o 

convênio e transfira responsabilidade de pátio e guincho para os municípios. Ele diz que 

é uma atividade rentável, e é mais uma renda para os municípios. E não é o papel nem a 

renda que o Detran precisa para sobreviver. Muito obrigado, presidente. 

 

O SR. PRESIDENTE - DELEGADO OLIM - PP - Positivo. Vamos para o 

segundo item, do deputado Wellington Moura. Requer nos termos do artigo três, 

parágrafo primeiro, item dois da Constituição do Estado de São Paulo, a convocação do 

proprietário da empresa Octógono Serviços Ltda., com objetivo para processo de CPI 

sobre desaparecimento de veículos apreendidos no pátio de São Bernardo do Campo.  
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Vamos lá, em discussão. Não havendo oradores inscritos, está encerrada a 

discussão. Em votação. Os Srs. Deputados que forem favoráveis, permaneçam como se 

encontram. (Pausa). Aprovado o requerimento. 

Vamos para o item três. Deputado Wellington Moura, também requer nos termos 

do artigo 34 B2 do regimento interno, a realização de diligências, por esta CPI, com 

finalidade de apurar irregularidades e investigar eventuais acordos prejudiciais à 

população nos pátios de apreensão de veículos. A escolha do pátio deverá ser feita por 

meio de sorteio e reunião secreta, conforme previsão do artigo 34B do parágrafo sexto, 

regimento interno desta Casa.  

Em discussão. Não havendo oradores inscritos, está encerrada a discussão. Em 

votação. Os Srs. Deputados que forem favoráveis, permaneçam como se encontram 

(Pausa). Aprovado o requerimento aí do deputado Wellington Moura.  

E agora o último, quarto item, último, do deputado João Caramez, requer a 

prorrogação dos trabalhos dessa Comissão Parlamentar de Inquérito pelo prazo mais de 

60 dias.  

Em discussão. Não havendo oradores inscritos, está encerrada a discussão. Em 

votação. Os Srs. Deputados que forem favoráveis, permaneçam como se encontram. 

(Pausa). Aprovado o requerimento que requer a prorrogação por mais 60 dias desta CPI.  

Só para informar os senhores, que o Ministério Público veio aqui, o nosso 

procurador, aliás, no bem, trouxe um disquete, um CD que já está impresso, vocês vão 

receber. Mas ele trouxe somente por enquanto de todas as ações civis contra pátios e 

agora ele vai trazer o criminal, ele pediu um prazo de uma semana. Então, vamos pegar 

o criminal, o civil deve ter um monte, some uma roda o cara entra com uma ação. 

Quantas são? 470 ações, agora vamos ver quanto vai ter de criminal, criminal é o mais 

importante. 

 

O SR. CARLÃO PIGNATARI – PSDB – Presidente, só na cidade de São 

Paulo? 

 

O SR. PRESIDENTE - DELEGADO OLIM - PP - Tudo que entrou pelo 

Ministério Público no Estado de São Paulo, acho que o estado inteiro. Vocês vão 

receber, já imprimiu tudo? Vai encaminhar o digital para todos, principalmente para o 

Camarez, manda bem bonitinho, que ele é o mais importante receber. Manda para o 

Geraldinho, não esquece.  
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Geraldinho teve o carro guinchado no domingo e me ligou, quase que fui buscar o 

carro dele. “Mas onde você largou o carro?”.“O cara veio aqui e guinchou”. “Vamos 

pagar, cara, você não é prefeito de cidade, você não adora dinheiro na prefeitura? Toma 

o seu dinheiro lá para você ver como que é, 500 reais o guincho, mais a multa, mais o 

pátio, vai ver quanto vai custar”, dei risada com ele. Eu achei que ele estivesse aqui 

hoje, que estava num veneno, acho que ele quer pegar todos os caras de pátio de São 

Paulo. 

Tem mais alguma coisa importante? Alguém tem alguma coisa para falar? Está à 

vontade aí, Carlão, você que é mais ziquinha, veja o que você quer falar.  

 

O SR. CARLÃO PIGNATARI – PSDB – Nossa senhora, que respeito do 

presidente. Eu só não consegui, presidente, entender o requerimento do deputado 

Wellington Moura. 

 

O SR. PRESIDENTE - DELEGADO OLIM - PP - Eu também não, isso que eu 

fiquei lendo aqui. Vocês entenderam?  

 

O SR. CARLÃO PIGNATARI – PSDB – Eu não consegui. Eu não consegui, 

convocação do proprietário da empresa, não, não é essa. Apurar irregularidades e 

investigar acordos prejudiciais à população nos pátios de apreensão de veículos.  

 

O SR. PRESIDENTE - DELEGADO OLIM - PP - Já entendi. 

 

O SR. CARLÃO PIGNATARI – PSDB – A escolha do pátio deverá ser feita 

por meio de sorteio em reunião secreta. 

 

O SR. PRESIDENTE - DELEGADO OLIM - PP - Ele quer que nós sorteamos 

um pátio entre nós, e pegue uma empresa e vá lá, é isso?  

 

O SR. CARLÃO PIGNATARI – PSDB – Vai tomar tiro. 

 

O SR. PRESIDENTE - DELEGADO OLIM - PP – Irmão, primeiro que aqui 

ninguém é polícia, desculpe, com exceção, nós. Então não tem muito a ver, vamos ter 

que usar o doutor Gobbetti para ir lá, agora, vocês pensam, vamos tirar o nome, pegar 
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da cartola e vamos num pátio? Vamos tomar tiro no pátio. Vocês querem? Agora 

aprovou. É um complemento, que o Geraldo Cruz pediu, agora eu entendi, fazer as 

diligências em pátio. Não estou aqui para fazer diligência em pátio, desculpa. Vamos 

pensar com carinho, vamos ver o que vamos fazer, pior que agora nós já aprovamos. Foi 

posto em votação.  

Carlão, isso é complicado. Vamos fazer sorteio? Não, podemos fazer uma visita 

em um pátio, tem um pátio que a Polícia Civil toma conta, dizem que é maravilhoso, o 

cara já veio quatro vezes aí, queria até nos mostrar como funciona, para todos serem 

iguais.  

 

O SR. CARLÃO PIGNATARI – PSDB – Presidente, se for fazer diligência, 

estou fora. Pode chamar outro. Acho que tem que ir o deputado Geraldo Cruz, que é o 

interessado, e o presidente da Comissão, vão os dois. E o Wellington Moura também. 

 

O SR. PRESIDENTE - DELEGADO OLIM - PP – Obrigada, irmão. É, vou 

levar aquele Wellington Moura, vou fazer ele ir a pé para ele emagrecer.  

 

O SR. – Pela ordem, presidente. Não faz parte da CPI, mas como nunca ex-

delegado, mas quero cumprimentar o trabalho da Polícia Civil descobrindo aquele túnel 

de 500 metros, vi a sua matéria logo na segunda à noite quando você mandou.  

 

O SR. PRESIDENTE - DELEGADO OLIM - PP - Estava lá, fui um dos 

primeiros a chegar. 

 

O SR. – Parabéns pelo trabalho de inteligência da Polícia Civil, transmitir o 

abraço para os nossos Deinter-9, doutor Bicudo, eu falo doutor Polaco, que é meu 

amigo de infância, que é o doutor João Batista, então parabéns à toda a Polícia Civil. 

 

O SR. PRESIDENTE - DELEGADO OLIM - PP - Desde já agradeço, e estarei 

aí, hoje acho que falarei no plenário agradecendo o trabalho, uma Polícia inteligente, 

essa Polícia que tem que ter. 

 

O SR. CARLÃO PIGNATARI – PSDB – Parabéns, delegado Olim, esse foi um 

ato muito bom. 
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O SR. PRESIDENTE – DELEGADO OLIM – PP – Os mesmos que atenderam 

a ocorrência do Morumbi, Carlão, foram os mesmos que estavam lá e prenderam os 16, 

prenderam mais dois. Quer dizer, quando não há reação, não há o porquê do tiro.  

 

O SR. CARLÃO PIGNATARI – PSDB – Eu liguei para cumprimentar o 

Fabinho Caipira. 

 

O SR. PRESIDENTE – DELEGADO OLIM – PP – Esse é muito inteligente, 

ele que fez tudo, eu posso contar detalhes para vocês, como ele chegou e pegou, mas 

não posso contar. 

 

O SR. CARLÃO PIGNATARI – PSDB – E também o doutor Palumbo, do 

Garra, eu acho que nós temos que agradecer.  

 

O SR. – Presidente, eu não sei se procede, mas eu ouvi hoje na rádio que parece 

que tinha outro túnel paralelo que descobriram também.  

 

O SR. PRESIDENTE – DELEGADO OLIM – PP – Não, eles foram beirando 

aqui nas águas fluviais. Eles iam começar a entrar nesse para chegar, então jogavam 

toda a terra ali, entupiu todos os encanamentos da região. Era só esse túnel, mas é um 

túnel de primeiro mundo. 

 

O SR. CARLÃO PIGNATARI – PSDB – Eu ainda acho que devia deixar ter 

feito a coisa e depois eles terem tentado fugir. Porque vai prender, vão ficar três anos 

presos, esses malandros. 

 

O SR. PRESIDENTE – DELEGADO OLIM – PP – Ótimo. Encerradas as 

manifestações, e nada mais havendo a tratar, está encerrada esta reunião. 

 

 

* * * 

 

- Está encerrada a sessão. 
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* * * 

 

 


