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CPI - TÁXI AÉREO 

08.05.2019 

 

O SR. PRESIDENTE - DELEGADO OLIM - PP - Comissão Parlamentar de 

Inquérito de Táxi Aéreo. Havendo número regimental, declaro aberta a reunião especial 

de eleição do presidente e do vice-presidente da Comissão Parlamentar de Inquérito, 

constituída com a finalidade de investigar irregularidades na prestação de serviços de 

táxi aéreo por parte de empresas que atuam no Estado, diante do grande número de 

acidentes nessas atividades nos últimos dois anos.  

Registro com muito prazer a presença dos nobres deputados Rodrigo Gambale, o 

nosso deputado Marcos Zerbini, meu amigo Rogério Nogueira, Delegado Olim – que 

sou eu mesmo –, e cumprimento o Alex Madureira, que está em todas. Em tudo que eu 

fui este Alex – está forte, hein, amigo? –, chegou forte. E pergunto aos membros deste 

colegiado se: há indicação para algum nome para o cargo de presidente da Comissão? 

 

O SR. ROGÉRIO NOGUEIRA - DEM - Pela ordem, presidente. 

 

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

deputado Rogério Nogueira. 

 

 O SR. ROGÉRIO NOGUEIRA - DEM - Tem o requerimento meu desta CPI, 

mas eu gostaria de indicá-lo como presidente desta CPI. Se todos concordarem para 

você fazer os trabalhos, que a gente conhece a forma sua de trabalhar. E uma CPI tão 

importante dessas, que vai investigar toda a parte aérea do estado de São Paulo, eu acho 

importante é uma pessoa que possa fazer esse acompanhamento. Então eu indico o seu 

nome aos pares deputados para que você seja presidente da CPI. 

 

O SR. PRESIDENTE - DELEGADO OLIM - PP - Os Srs. Deputados têm 

mais algum nome, por gentileza? 

Então eu vou passar a condução para o deputado Marcos Zerbini, que depois de 

mim é o mais velho, para que assuma aqui – entendeu, irmão, eu vou falar a idade sua e 
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a minha e tudo bem, está doce. Passa aí mesmo, quer ficar aí mesmo? Ou você quer 

sentar aqui. 

 

O SR. MARCOS ZERBINI - PSDB - Aqui mesmo. 

 

O SR. PRESIDENTE - DELEGADO OLIM - PP - Então, por gentileza. Sr. 

Presidente, com a palavra. 

 

* * * 

 

- Assume a Presidência o Sr. Marcos Zerbini. 

 

* * * 

 

O SR. PRESIDENTE - MARCOS ZERBINI - PSDB - Assumindo a 

Presidência temporária desta CPI, eu coloco em votação a indicação do nobre deputado 

Rogério Nogueira para que o nosso querido amigo Delegado Olim assuma a Presidência 

da presente CPI. Os deputados que concordarem com a indicação permaneçam como se 

encontram. Aprovado. Eleito presidente da CPI o nobre deputado Delegado Olim, a 

quem devolvo a Presidência agora de forma definitiva. 

 

* * * 

 

- Assume a Presidência o Sr. Delegado Olim. 

 

* * * 

 

O SR. PRESIDENTE - DELEGADO OLIM - PP - Muito obrigado, agradeço. 

Rogério, agradeço a você, CPI importantíssima, e isso que muitos aviões são usados, as 

pessoas têm os seus aviões, e para baixar despesas esses aviões são alugados. Às vezes a 

manutenção é malfeita para pagar pilotos. Então, acho que esta CPI vai esclarecer 

muitos acidentes que tiveram agora nesses últimos anos, com várias mortes. Estava 

lendo aqui a CPI – oh, deputado Jorge do Carmo, também, parabéns. Fui eleito agora 

presidente desta CPI, acabei de passar à Presidência, me passou o deputado Zerbini. 
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Esta CPI, que é do táxi aéreo, que foi aqui nosso deputado Rogério Nogueira, não quis 

ser presidente, muito obrigado. Eu queria só ver se tem alguém para vice, se tem algum 

nome. 

. 

 O SR. MARCOS ZERBINI - PSDB - Pela ordem, Sr. Presidente. 

 

O SR. PRESIDENTE - DELEGADO OLIM - PP - O nobre deputado Marcos 

Zerbini. 

 

O SR. MARCOS ZERBINI - PSDB - Eu queria indicar o nobre deputado 

Rogério Nogueira, que foi o autor da propositura para assumir a Vice-presidência desta 

CPI. 

 

O SR. PRESIDENTE - DELEGADO OLIM - PP - E tem mais algum nome? 

Pois não, deputado. 

 

O SR. DR. JORGE LULA DO CARMO - PT - Não quero indicar nome, eu 

quero parabenizá-lo. 

 

O SR. PRESIDENTE - DELEGADO OLIM - PP - Pois não. 

 

O SR. DR. JORGE LULA DO CARMO - PT - Desculpa, eu acabei chegando 

já havia sido eleita V. Exa. presidente desta importante CPI, mas se estivesse aqui eu ia 

votar em Vossa Excelência. 

 

O SR. PRESIDENTE - DELEGADO OLIM - PP - Muito obrigado pela 

atenção, obrigado pelo carinho. 

 

O SR. DR. JORGE LULA DO CARMO - PT - Eu tenho certeza que o senhor 

conduzirá com a maior presteza e competência que lhe é peculiar. 

 

O SR. PRESIDENTE - DELEGADO OLIM - PP - Estaremos juntos aqui 

nesta Comissão, então eu vou pôr em votação. 
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O SR. RODRIGO GAMBALE - PSL - Pela ordem, presidente. 

 

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

deputado. 

 

O SR. RODRIGO GAMBALE - PSL - Só para parabenizá-lo. 

 

O SR. PRESIDENTE - DELEGADO OLIM - PP - Pois não.  

 

O SR. RODRIGO GAMBALE - PSL - Pela Presidência desta CPI, o senhor 

como delegado tem um faro investigativo muito poderoso, e eu tenho certeza que vai ser 

muito responsável na condução desta CPI do Táxi Aéreo, principalmente com as 

dificuldades que a gente enfrenta. Porque, apesar de a aviação ter um baixo índice de 

quantidade de pessoas que se acidentam, mas quando os acidentes acontecem, 

logicamente, e quase na sua totalidade, são fatais. Então parabéns, que o senhor 

investigue essas empresas que não estão com manutenção em dia ou não prestam 

serviços de forma adequada e regulamentada para que a gente tenha um serviço que vai 

preservar vidas com certeza. Parabéns.  

 

O SR. PRESIDENTE - DELEGADO OLIM - PP - Muito obrigado, deputado 

Rodrigo Gambale. Eu queria aqui também é – Marcio Nakashima está presente –, queria 

só dizer que já foi votada a Presidência, e fui escolhido como presidente, agora estou 

pondo a vice, se tem algum nome. Já foi dado o nome do deputado Rogério Nogueira, 

se mais alguém tem algum nome para que possa ser colocado em votação. 

 

O SR. ALEX DE MADUREIRA - PSD - Pela ordem, Sr. Presidente. 

 

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

deputado Alex de Madureira. 

 

O SR. ALEX DE MADUREIRA - PSD - Quero inicialmente cumprimentá-lo.  

 

O SR. PRESIDENTE - DELEGADO OLIM - PP - Obrigado. 
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O SR. ALEX DE MADUREIRA - PSD - Pela condução à Presidência desta 

CPI e corroborar aqui com o deputado Zerbini na indicação do nobre deputado Rogério 

Nogueira para Vice-presidência desta Comissão.  

 

O SR. PRESIDENTE - DELEGADO OLIM - PP - Com a palavra o nobre 

deputado – muito obrigado – Marcio Nakashima. 

 

O SR. MARCIO NAKASHIMA - PDT - Boa tarde a todos, boa tarde a todas. 

Delegado Olim, peço desculpas pelo meu atraso, mas de antemão deixo aqui 

consignado que meu voto seria ao senhor para a condução de presidente. E também 

quero já manifestar, deputado, o meu voto ao senhor, sei que nós vamos iniciar agora, 

mas já deixar aqui consignado meu voto ao senhor. 

 

O SR. PRESIDENTE - DELEGADO OLIM - PP - Muito obrigado, Marcio. 

Vou pôr em votação, e já falamos, coloco em votação o nome do Sr. Deputado Rogério 

Nogueira. Os Srs. Deputados que estiverem de acordo permaneçam como se encontram. 

Aprovada a indicação como vice-presidente desta CPI o deputado Rogério Nogueira. De 

antemão já falo a todos, agradecemos a unanimidade de votos que tivemos, somos todos 

uma família só, estaremos todos juntos. Certeza que esta CPI será muito grande – viu, 

Rogério –, já teve gente nos procurando ontem só porque apareceu meu nome que eu ia 

presidir por causa da idade. Desculpa falar, mas ganhei de você, viu Zerbini. Eu e você 

aqui. 

 

O SR. MARCOS ZERBINI - PSDB - Mas a disputa está ali. 

 

O SR. PRESIDENTE - DELEGADO OLIM - PP - A disputa está ali, só 

jovens deputados, novo deputado, novo deputado. Rogério já tem uma vida, o Marcio 

chegou agora com várias – nosso nobre deputado aqui também. Quero agradecer as 

palavras do senhor e dizer que nós podemos já começar os trabalhos, primeiro para 

marcarmos uma data de quando seria esta CPI, para que todos comecem a correr atrás, 

para ver quem que nós vamos chamar aqui, que eu acho que tem muita coisa para ser 

feita.  

Tem pessoas da Somaero que são ligadas à Aeronáutica que já me ligaram. 

Aliás, eu estava falando ao telefone aqui, que queriam vir aqui, quer dizer. Dá para a 
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gente, eu tenho assim uma boa entrada na Aeronáutica. Hoje o atual, o antigo que era o 

Damaceno, o brigadeiro, e o atual, e ganhei todas as comendas, todas as medalhas, que 

não sei como é que chama do Exército, da Marinha e da Aeronáutica, acho que dá para 

trazê-los aqui e eles sabem o que está acontecendo, e nós precisamos começar a intimar 

as pessoas, convocar as pessoas para que venham aqui. 

Então, qual dia que a gente poderia colocar? Nesse mesmo dia de hoje, tipo 

quarta-feira? Eu também tenho Comissão de Segurança – sempre é na quarta-feira? 

Vocês acham que o dia de quinta-feira é ruim para a gente fazer esta Comissão? É ruim? 

 

O SR. MARCOS ZERBINI - PSDB - Seria bom se fosse terça ou quarta-feira. 

 

O SR. PRESIDENTE - DELEGADO OLIM - PP - Antes, então. O que o 

pessoal, vamos para ficar bom para todo mundo. O que vocês acham? Principalmente 

você que é do interior, nos temos o Colégio de Líderes. Não é deputado, Zerbini? 

Temos Colégio de Líderes. Então nós precisamos ver quarta-feira. A comissão de quarta 

começa às 14 horas e 30 minutos? Isso, 14 horas e 30 minutos. Esta é 15 horas e 30 

minutos. O que vocês acham quarta-feira 15 horas e 30 minutos? Marcio, tudo bem? 

 

O SR. MARCIO NAKASHIMA - PDT - Presidente, eu estou consultando, eu 

faço parte de outras comissões.  

 

O SR. PRESIDENTE - DELEGADO OLIM - PP - Dr. Jorge do Carmo, tudo 

bem? Pensa, vê aí, Nogueira. E aí, Alex, o que você acha? 

 

O SR. ALEX DE MADUREIRA - PSD - Temos o Conselho de Ética às 15 

horas. 

 

O SR. PRESIDENTE - DELEGADO OLIM - PP - Mas será que vai ser 

sempre nesse horário? Vai, não é? Esse Conselho de Ética, vou te contar uma coisa, me 

colocaram nessa gelada – entre nós aqui –, eu vou te contar, hein. Isso eu fui, vai lá ver. 

Está lotado lá. Parecendo o estádio no jogo do Corinthians com o Flamengo de final. 

Isso porque começou hoje. Então vamos fazer como? Vamos pensar, em cada um dá 

uma. 
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O SR. ROGÉRIO NOGUEIRA - DEM - Presidente, 13 horas é ruim? Treze 

porque aí a maioria tem como. 

 

O SR. PRESIDENTE - DELEGADO OLIM - PP - Então vamos fazer o 

seguinte, vamos pôr 13 horas e 30 minutos que dá tempo do cara comer um lanche. O 

que vocês acham? Acho que é maravilhoso. Pode ser? Todo mundo tudo bem, Marcio? 

Tudo bem, Doutor?  

 

O SR. DR. JORGE LULA DO CARMO - PT - Quarta-feira, seria isso? 

 

O SR. PRESIDENTE - DELEGADO OLIM - PP - Seria quarta às 13 horas e 

30 minutos. Acho que é bom. Tudo bem? Quem tiver com requerimento também para já 

começar apresentar para a gente começar a mexer. Todos que tiverem conhecimento, 

que podemos ter requerimento para serem chamados. Certo? Quem tem que – o Alex? 

 

O SR. ALEX DE MADUREIRA – PSD - Ficou acertado o horário? 

 

O SR. PRESIDENTE - DELEGADO OLIM - PP - O horário é 13 horas e 30 

minutos, Alex. 

 

O SR. MARCOS ZERBINI - PSDB - Quarta-feira às 13 horas e 30 minutos.  

 

O SR. ALEX DE MADUREIRA - PSD - O problema é que às 14 horas eu 

tenho Comissão de Finanças na quarta. 

 

O SR. PRESIDENTE - DELEGADO OLIM - PP - Eu também estou nessa. 

 

O SR. ALEX DE MADUREIRA - PSD - Como você vai fazer?  

 

O SR. PRESIDENTE - DELEGADO OLIM - PP - A gente muda, vamos pelo 

menos começar e depois a gente delibera – sabe por quê? – eu já tenho também, estou 

contigo nessa. Aliás, você está em todas. 

 

O SR. ROGÉRIO NOGUEIRA - DEM - Por isso que eu falei às 13 horas. 
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O SR. PRESIDENTE - DELEGADO OLIM - PP - O homem chegou agora e 

chegou forte. 

 

O SR. ROGÉRIO NOGUEIRA - DEM - Faz igual no interior, almoça 11horas 

e 30 minutos e coloca às 13 horas. 

 

O SR. PRESIDENTE - DELEGADO OLIM - PP - Quer fazer isso?  

 

O SR. ROGÉRIO NOGUEIRA - DEM - Se for se basear na agenda do Alex 

nós não vamos conseguir, só de madrugada. 

 

O SR. PRESIDENTE - DELEGADO OLIM - PP - Então vamos 13 horas, 

vai. Pode ser 13 horas? Melhor, assim não tem mais problema e o Alex deve ter alguma 

companhia aérea até. 

 

O SR. MARCOS ZERBINI - PSDB - Pela ordem, Sr. Presidente, como o Alex 

é o responsável pela mudança do horário, fica acertado já, ele paga o almoço para todo 

mundo. 

 

O SR. PRESIDENTE - DELEGADO OLIM - PP - E sabe o que a gente podia 

conversar também aqui entre a gente, nós também aqui. Cabe ao presidente deliberar o 

relator. Vamos pensar com carinho, vamos escolher entre a gente mesmo, aqui ninguém 

vai tomar nenhuma atitude. Quem seria o relator para a gente colocar um relator já para. 

Na próxima a gente escolhe o relator, conversamos todo mundo e já colocamos o 

relator. 

Aliás, eu participei de uma das maiores comissões, das maiores CPIs desta Casa 

– daqui, o Rogério estava naquela das merendas –, tivemos como presidente o deputado 

Zerbini. Não o conhecia ainda, porque eu cheguei novo nesta Casa, e fiquei 

impressionado com a condução. Todos os dias lotado de gente, lotado de alunos. Quero  

aqui também agradecer a presença do deputado Jorge Caruso, já sou o presidente desta 

Comissão, com também o Nogueira – mas o senhor pode sentar – será o vice, e depois 

nós estamos colocando o horário que seria de quarta-feira à uma da tarde, e depois 

escolheremos o relator numa reunião entre nós. 
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Também o nosso deputado Nascimento, por gentileza, venha-se à Mesa, aqui só 

tem dos bons e dos amigos, e queria dizer do jeito e da postura de uma comissão na qual 

o Caruso participou daquela da merenda escolar. Eu nunca vi na minha vida uma 

comissão tão difícil de se presidir, uma comissão que deu tanta briga, e todos os alunos 

invadindo aqui o nosso Plenário. Isso aqui parecia uma guerra e eu queria aqui 

parabenizá-lo, ali para todos os deputados depois eu falei, pela sua conduta, pela sua 

postura, e como conduziu os trabalhos, mostrando ser um grande deputado e sabe 

mandar, porque ali não foi fácil, são poucos que poderiam presidir aquilo. Tendo o 

Barros Munhoz sentado aqui, vários na época, o pessoal do PT forte aqui, e o pessoal 

brigando e se matando, e o senhor conduziu sem nenhum problema.  

Só que os deputados se respeitavam, o que hoje não está acontecendo nesta 

Casa. Não estão se respeitando, naquela época se respeitava, cada um falava, lotado, 

cheio de policial militar, e o senhor conduziu. Quero parabenizá-lo e quero que – essa 

CPI não vai ser isso – mas que eu tenha essa postura e o seu jeito de fazer. 

 

O SR. MARCOS ZERBINI - PSDB - Pela ordem, Sr. Presidente. 

 

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

deputado Zerbini.   

 

O SR. MARCOS ZERBINI - PSDB - Eu queria, na verdade, dizer que a gente 

– foi uma CPI bastante difícil, é verdade, mas que teve o apoio de todos que 

participaram da CPI. Todos de uma forma muito amiga, muito companheira, ajudaram a 

conduzir da melhor forma possível. E tenho certeza que com V. Exa. à frente desta CPI 

o caminho vai ser exatamente o mesmo, o caminho da busca da verdade e o caminho de 

construir cada vez mais legislações que ajudem a resolver e enfrentar os problemas que 

o Estado enfrenta.  

Então eu queria primeiro parabenizá-lo pela Presidência e dizer que tenho a 

certeza e a convicção de que V. Exa. fará um excelente trabalho à frente desta 

Comissão. 

 

O SR. PRESIDENTE - DELEGADO OLIM - PP - Muito obrigado. Alguém 

mais quer fazer uso da palavra? 
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O SR. ALEX DE MADUREIRA - PSD - Pela ordem. 

 

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

 

O SR. ALEX DE MADUREIRA - PSD - Aproveitando aqui, presidente, na 

fala do senhor a respeito de relatoria. Queria deixar aqui minha indicação, mesmo não 

sendo tratado esse assunto hoje ou se quiser tratar. Eu não sei. 

 

O SR. PRESIDENTE - DELEGADO OLIM - PP - Se quiser, podemos aqui 

pôr todos, podemos até já escolher, por mim não tem problema nenhum. Deputado 

Zerbini, algum problema? Eu abro aqui mão, cada um dá um voto. Algum problema 

também? Rogério, você que faz parte desta CPI, você que fez esta CPI, você que propôs 

esta CPI – tudo bem o relator?  

 

O SR. ROGÉRIO NOGUEIRA - DEM - Sem problema nenhum. 

 

O SR. PRESIDENTE - DELEGADO OLIM - PP - Nenhum? Deputado, 

Doutor?  

 

O SR. DR. JORGE LULA DO CARMO - PT - Se o deputado quiser. 

 

O SR. PRESIDENTE - DELEGADO OLIM - PP - Eu estou deixando bem 

democrático, deputado Marcio? 

 

O SR. MARCIO NAKASHIMA - PDT - Eu também gostaria de colocar meu 

nome à disposição. 

 

O SR. PRESIDENTE - DELEGADO OLIM - PP - Também? Então vamos 

fazer o seguinte, na próxima a gente faz aqui com todos. Deputado Caruso, tem alguma? 

 

O SR. JORGE CARUSO - MDB - Não, só cumprimentar Vossa Excelência, 

Rogério, saibam que no pensamento votei em ambos, chegando atrasado. Boa sorte, eu 

sei da competência de ambos, com relação ao relator eu sei que é discricionário, cabe a 

Vossa Excelência.  
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O SR. PRESIDENTE - DELEGADO OLIM - PP - Está bom. 

 

O SR. JORGE CARUSO - MDB - Que nossos dois colegas cheguem a um 

acordo. 

 

O SR. PRESIDENTE - DELEGADO OLIM - PP - Eu já sei que tem dois. 

Vamos entrar em um acordo, e a gente vai – estou sendo bem democrático para a gente 

escolher entre a gente. 

 

O SR. ALEX DE MADUREIRA - PSD – Deixe-me só deixar claro aqui que 

não sou eu que estou pedindo, eu estou pedindo pelo deputado Gambale. 

 

O SR. PRESIDENTE - DELEGADO OLIM - PP - Ah, não é para você. Eu 

entendi que seria você. 

 

O SR. RODRIGO GAMBALE - PSL - É que eu não consegui concluir. 

 

O SR. PRESIDENTE - DELEGADO OLIM - PP - Desculpa, poxa vida, é 

acelerado. Aqui acelera, irmão.  

 

O SR. RODRIGO GAMBALE - PSL - Indicar, fazer a indicação. O Olim já 

aprendeu a sua língua. 

 

O SR. PRESIDENTE - DELEGADO OLIM - PP - Então ficaria o Marcio, e a 

gente até a próxima, a gente, todos aqui pensem, e o Marcio e o deputado, não tem 

problema nenhum, Gambale. 

 

O SR. ROGÉRIO NOGUEIRA - DEM - Sr. Presidente, pela ordem. 

 

O SR. PRESIDENTE - DELEGADO OLIM - PP - Pela ordem. 

 

O SR. ROGÉRIO NOGUEIRA - DEM - Eu só gostaria de agradecer a 

presença do meu amigo Romano, que é piloto de helicóptero também, teve uma 
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companhia de táxi aéreo, uma companhia que sempre prezou pelas leis das empresas de 

táxi aéreo, e eu fiz um convite para ele vir acompanhar, tem me orientado bastante, 

juntamente com o Reinaldo, os amigos nossos. 

 

O SR. PRESIDENTE - DELEGADO OLIM - PP - O Reinaldo é o Reinaldo? 

 

O SR. ROGÉRIO NOGUEIRA - DEM - Papaiordanou. 

 

O SR. PRESIDENTE - DELEGADO OLIM - PP - Ah, ele acabou de me 

ligar, eu falei da Somaero por causa dele, que a Somaero era um. 

 

O SR. ROGÉRIO NOGUEIRA - DEM – Inclusive, temos um evento dia 17 

que será um jantar. 

 

O SR. PRESIDENTE - DELEGADO OLIM - PP - Ele vai me levar o convite, 

ele vem aqui amanhã. 

 

O SR. ROGÉRIO NOGUEIRA - DEM - É isso então, gostaria muito de 

agradecer a sua presença, viu, Romano, obrigado pela presença e pela orientação. Só 

isso, presidente. 

 

O SR. PRESIDENTE - DELEGADO OLIM - PP - E, olha, vamos contar com 

o senhor aí, hein. Está bom? 

 

O SR. JORGE CARUSO - MDB - Sr. Presidente. 

 

O SR. PRESIDENTE - DELEGADO OLIM - PP - Pois não, deputado 

Caruso. 

 

O SR. JORGE CARUSO - MDB - Eu não sei qual vai ser a dinâmica de 

trabalho e o organograma desta CPI. Quais serão os temas, dentre elas serão divididas, 

se não serão divididas, mas talvez seja até interessante essa análise prévia daquilo que a 

gente vai apurar porque, em uma situação dessa – dependendo da situação –, eu acho 
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que V. Exa. pode trabalhar até com dois relatores, cabendo ao vice-presidente, o 

Rogério, depois unificar o trabalho dos dois. 

 

O SR. PRESIDENTE - DELEGADO OLIM - PP - Muito bom. 

 

O SR. JORGE CARUSO - MDB - Acho que pode ser uma coisa interessante, 

muito produtiva. É que o Rogério foi o proponente especificamente. 

 

 O SR. PRESIDENTE - DELEGADO OLIM - PP - Por isso que eu vou 

perguntar para o Rogério, aliás, o relator ele é que vai escolher. Está certo? Então eu 

acho que é muito importante, são meus amigos, o Marcio, sem palavras, já o conheço há 

muito tempo, o senhor eu estou conhecendo agora, mas já vem referendado de outros 

amigos, que são amigos em comum. Falou aqui o Reinaldo, meu amigo pessoal, mas eu 

acho que a gente vai fazer um bom trabalho e todos que tiverem informações que a 

gente possa trazer para que seja uma CPI – pelo menos uma CPI que a gente faça 

valorizando o dinheiro do povo de São Paulo. Porque ficar abrindo CPI por abrir CPI 

não adianta nada. Então, fazer uma coisa séria, justa, como foi a feita pelo nosso 

deputado Zerbini. 

Eu queria perguntar mais aqui se – bem, tem mais alguma coisa? Alguém quer 

ter mais o uso da palavra. Nascimento, quer falar alguma coisa, por gentileza, tem o uso 

da palavra, se você quiser. Já até agradeço a sua presença de vir aqui. 

 

O SR. TENENTE NASCIMENTO - PSL - Eu quero parabenizar pela 

Presidência, deputado Olim, tenho a certeza que será uma CPI atuante, firme, e na 

questão da relatoria, fica a critério até aquele que tenha um bom conhecimento do 

assunto para que possa melhor esclarecer e dar uma resposta muito rápida ao nosso 

povo que está esperando, sim, uma resposta dentro desta CPI. Parabéns a todos os 

membros desta CPI. 

 

O SR. PRESIDENTE - DELEGADO OLIM - PP - Muito obrigado, obrigado 

pelas palavras. Eu acho que não tem mais nada. Eu vou então. Nada mais havendo a se 

tratar, declaro encerrada esta reunião. 

 

* * * 
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- É encerrada a reunião. 

 

* * * 

 


