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13.07.2020 

 

* * * 

 

- Abre a sessão o Sr. Delegado Olim. 

 

* * * 

 

O SR. PRESIDENTE - DELEGADO OLIM - PP - Havendo número regimental, 

declaro aberta a reunião especial de eleição de presidente e vice-presidente da Comissão 

Parlamentar de Inquérito da Segurança dos Alojamentos dos Clubes Desportivos da 2ª 

Sessão Legislativa do 1º Biênio da 13ª Legislatura. 

Procedo agora à chamada nominal de cada deputado membro efetivo da comissão, 

que deve responder confirmando sua presença verbalmente. 

Quero chamar aqui o deputado Dr. Jorge do Carmo. 

 

O SR. DR. JORGE LULA DO CARMO - PT - Pela ordem, Sr. Presidente. 

 

O SR. PRESIDENTE - DELEGADO OLIM - PP - Presente. 

 

O SR. DR. JORGE LULA DO CARMO - PT - Registro minha presença, 

presidente. 

 

O SR. PRESIDENTE - DELEGADO OLIM - PP - Deputada, sempre nossa loira, 

Carla Morando. (Pausa.) Deputada Carla Morando. 

 

A SRA. CARLA MORANDO - PSDB - Pela ordem, presidente. Presente. 

 

O SR. PRESIDENTE - DELEGADO OLIM - PP - Pela ordem. Sua presença… 

 

A SRA. CARLA MORANDO - PSDB - Pela ordem, presente. 
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O SR. PRESIDENTE - DELEGADO OLIM - PP - Pela ordem, deputada Carla 

Morando. Presente? Não entrou. Não entrou. Vai de novo. 

 

A SRA. CARLA MORANDO - PSDB - Está me ouvindo? 

 

O SR. PRESIDENTE - DELEGADO OLIM - PP - Agora sim. 

 

A SRA. CARLA MORANDO - PSDB - Pela ordem. Presente. 

 

O SR. PRESIDENTE - DELEGADO OLIM - PP - Pode entrar. Presente. Quero 

aqui também agora… O Delegado Olim presente. Deputado Itamar Borges. 

 

O SR. ITAMAR BORGES - MDB - Pela ordem, Sr. Presidente. 

 

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

Itamar Borges. 

 

O SR. ITAMAR BORGES - MDB - Presente, presidente. Aqui estou presente. 

 

O SR. PRESIDENTE - DELEGADO OLIM - PP - Deputado Roberto Morais. 

 

O SR. ROBERTO MORAIS - CIDADANIA - Pela ordem, Sr. Presidente. 

 

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

Roberto Morais. 

 

O SR. ROBERTO MORAIS - CIDADANIA - Presente, presidente. 

 

O SR. PRESIDENTE - DELEGADO OLIM - PP - Deputado Tenente Coimbra. 

(Pausa.) Deputado, abre o microfone, está desligado. Aperta o microfone, aí. Agora sim. 

 

O SR. TENENTE COIMBRA - PSL - Está ouvindo? Pela ordem, Sr. Presidente. 

Presente. 

 



Serviço de Registro e Revisão Taquigráfica (SRRT)  

O SR. PRESIDENTE - DELEGADO OLIM - PP - Indicação para o cargo de 

presidente da comissão. Esta reunião foi convocada com o objetivo de promover a eleição 

para indicar o presidente e o vice-presidente da Comissão Parlamentar de Inquérito da 

Segurança dos Alojamentos dos Clubes Desportivos. 

Pergunto aos membros deste colegiado se há indicação de algum nome para o cargo 

da Presidência da comissão? 

 

A SRA. CARLA MORANDO - PSDB - Pela ordem, Sr. Presidente. 

 

O SR. PRESIDENTE - DELEGADO OLIM - PP - Pela ordem, deputada Carla 

Morando. Deputada Carla Morando tem a palavra. 

 

A SRA. CARLA MORANDO - PSDB - Eu gostaria de fazer uma indicação. 

Indicar o Delegado Olim para ser o nosso presidente. 

 

O SR. PRESIDENTE - DELEGADO OLIM - PP - Então eu passo a Presidência, 

momentaneamente, ao deputado Roberto Morais, que irá conduzir o processo de votação. 

Deputado, o senhor fará a votação nominal, passo a Presidência a Vossa Excelência. 

 

* * * 

 

- Assume a Presidência o Sr. Roberto Morais. 

 

* * * 

  

O SR. PRESIDENTE - ROBERTO MORAIS - CIDADANIA - Pela ordem, Sr. 

Presidente. Obrigado, presidente. Quero agradecer as presenças do Tenente Coimbra, 

deputado Jorge do Carmo, deputada Carla Morando, deputado Delegado Olim, deputado 

Itamar Borges e este deputado que vos fala. 

Nós vamos colocar em votação nominal a indicação do nosso Delegado Olim, para 

que ele venha a presidir a Comissão Parlamentar de Inquérito da Segurança dos 

Alojamentos de Clubes Desportivos. A votação será nominal.  

Como vota o Tenente Coimbra? 
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O SR. TENENTE COIMBRA - PSL - Eu voto no meu amigo competente 

Delegado Olim. 

 

O SR. PRESIDENTE - ROBERTO MORAIS - CIDADANIA - Como vota o Dr. 

Jorge do Carmo? 

 

O SR. DR. JORGE LULA DO CARMO - PT - Pela ordem, Sr. Presidente. 

Registro meu voto para o deputado Delegado Olim. 

 

O SR. PRESIDENTE - ROBERTO MORAIS - CIDADANIA - Como vota o 

aniversariante do dia, deputado Carlos Cezar? (Pausa.) Deputado Carlos Cezar ausente.  

Como vota a deputada Carla Morando? 

 

A SRA. CARLA MORANDO - PSDB - Pela ordem, presidente. Para votar no 

Delegado Olim. 

 

O SR. PRESIDENTE - ROBERTO MORAIS - CIDADANIA - Como vota o 

deputado Paulo Correa Jr? Ausente. Como vota o deputado Gilmaci Santos? Ausente. 

Como vota o Delegado Olim? 

 

O SR. DELEGADO OLIM - PP - Voto no Delegado Olim. Obrigado, Excelência. 

 

O SR. PRESIDENTE - ROBERTO MORAIS - CIDADANIA - Como vota o 

deputado Itamar Borges? 

 

O SR. ITAMAR BORGES - MDB - Pela ordem, Sr. Presidente. Voto no Delegado 

Olim para presidente. 

 

O SR. PRESIDENTE - ROBERTO MORAIS - CIDADANIA - Obrigado, 

Itamar. Roberto Morais vota Delegado Olim. 

Nós temos aqui seis votos favoráveis ao deputado Olim. Ele está eleito o presidente 

da Comissão Parlamentar de Inquérito da Segurança dos Alojamentos de Clubes 

Desportivos. Eu declaro eleito presidente da Comissão Parlamentar de Inquérito de 

Segurança dos Alojamentos o deputado Delegado Olim, ok?  
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Eu devolvo a palavra e o convido para reassumir a Presidência dos trabalhos. 

Parabéns, deputado. Bom trabalho, nós confiamos no seu excelente trabalho, sempre foi 

como delegado e, agora, como deputado na nossa Alesp. 

 

* * * 

 

- Assume a Presidência o Sr. Delegado Olim. 

 

* * * 

 

O SR. PRESIDENTE - DELEGADO OLIM - PP - Primeiramente, muito 

obrigado, deputado Roberto Morais e a todos os que votaram em mim. E, queria aqui, 

também, nada como trabalhar com profissional, rapidamente já fez. 

Então, eu, agora, já agradecendo de antemão, agradeço a todos os que votaram. Eu 

vou fazer uma indicação para o cargo de vice-presidente da comissão, o deputado Roberto 

Morais, como vice desta comissão.  

Eu gostaria de colocar em votação. Voto nominal. Pergunto ao (Inaudível.) se há 

mais alguma indicação fora o nosso vice-presidente Roberto Morais. (Pausa.) Não 

havendo, coloco em votação o nome do Sr. Deputado Roberto Morais como vice-

presidente desta comissão. Como vota meu amigo deputado de Santos, Tenente Coimbra? 

 

O SR. TENENTE COIMBRA - PSL - Pela ordem, Sr. Presidente. Eu voto para 

vice-presidente em um deputado competente e experiente, Roberto Morais. 

 

O SR. PRESIDENTE - DELEGADO OLIM - PP - Como vota o deputado Dr. 

Jorge do Carmo? 

 

O SR. DR. JORGE LULA DO CARMO - PT - Pela ordem, Sr. Presidente. 

Registro meu voto ao deputado Roberto Morais. 

 

O SR. PRESIDENTE - DELEGADO OLIM - PP - Como vota a deputada Carla 

Morando, em São Bernardo do Campo? 
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A SRA. CARLA MORANDO - PSDB - Pela ordem, Sr. Presidente. Voto no nosso 

amigo Roberto Morais. 

 

O SR. PRESIDENTE - DELEGADO OLIM - PP - Delegado Olim vota nesse 

grande amigo, parceiro, sempre, deputado Roberto Morais. Como vota o deputado Itamar 

Borges?  

 

O SR. ITAMAR BORGES - MDB - Voto no deputado Roberto Morais para vice-

presidente, presidente. 

 

O SR. PRESIDENTE - DELEGADO OLIM - PP - Como vota o deputado 

Roberto Morais? 

 

O SR. ROBERTO MORAIS - CIDADANIA - Agradecendo a indicação do 

deputado Olim e a votação unânime, eu voto no Roberto Morais, que sou eu.  

 

O SR. PRESIDENTE - DELEGADO OLIM - PP - Seis votos a favor do nosso 

vice-presidente, que foi empossado agora, o deputado Roberto Morais, e eu queria aqui 

já deixar de antemão, se não houver nenhum problema, como relator eu estou escolhendo 

o meu grande amigo, deputado Itamar Borges, que está no interior, numa cidade que ele 

tem mais tempo para estudar e ser relator, entendeu, meu irmão?  

E você está no interior, com certeza você tem os clubes que você conhece, vão 

ajudar-nos mais para a gente poder ver como é que estão os alojamentos desses jovens 

que jogam futebol e às vezes são tão maltratados. Então eu quero deixar já aqui, escolher 

como relator, se não houver problema nenhum em todos os outros membros, o meu amigo 

Itamar Borges.  

Não precisa colocar em votação. Então eu já queria já agradecer a essa Presidência, 

a todos os deputados que participaram, a uma hora e 30 minutos entraram para ajudar, 

para fazer esta CPI, e agradecer ao meu vice-presidente também, o Roberto Morais.  

E Itamar, tem a palavra rápida para a gente dar encerramento aqui. E se quiser falar 

também o Roberto ou se alguém quiser falar mais alguma coisa está à disposição de 

qualquer um. 
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O SR. ITAMAR BORGES - MDB - Obrigado, deputado Delegado Olim, 

agradeço. Primeiro, te cumprimento pela Presidência. Ninguém mais conhecedor do 

assunto do que você para presidir esta importante CPI. Você, como presidente do nosso 

Tribunal de Justiça Desportiva; você, como esportista que é, com a história que tem com 

o futebol, realmente a Assembleia Legislativa e esta comissão, esta CPI, acerta em 

conduzir.  

Da mesma forma, o Roberto Morais também tem uma história com o futebol, em 

Piracicaba e em todo o estado. Vai somar com V. Exa., presidente, nesta comissão. 

Agradeço a confiança.  

Eu, que já fui diretor do Santa Fé aqui, e também participo do Rio Preto em São 

José do Rio Preto, fico feliz em poder colaborar e ter sido o escolhido para ser o relator.  

Obrigado ao deputado Tenente Coimbra, ao deputado Jorge, à deputada Carla, ao 

deputado Roberto Morais. Obrigado ao Delegado Olim e à sua equipe. Vamos ter que 

fazer uma relatoria com muita responsabilidade, contando com a colaboração de todos. 

Sucesso na condução, presidente. 

 

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

dar a palavra ao deputado Jorge do Carmo. 

 

O SR. DR. JORGE LULA DO CARMO - PT - Pela ordem, Sr. Presidente. 

 

O SR. PRESIDENTE - DELEGADO OLIM - PP - Tem a palavra Vossa 

Excelência. 

 

O SR. DR. JORGE LULA DO CARMO - PT - Sr. Presidente, só para 

cumprimentá-lo e parabenizá-lo pela eleição de presidente. Vossa Excelência que foi o 

proponente.  

Acho essa CPI relevante, importante, principalmente a partir daquele episódio 

lamentável que aconteceu no Rio de Janeiro, no Flamengo. Certamente temos que fazer 

um trabalho para evitar que tragédias como aquela voltem a ocorrer. Quero cumprimentá-

lo e dizer que o senhor tem competência, habilidade e conhecimento na área. Tem o meu 

apoio, conte comigo.  

Quero também parabenizar o deputado Roberto Morais pela vice-presidência. 

Também vai te assessorar; todos nós vamos te assessorar, no sentido de fazer um relatório 
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importante, definir exatamente, após as fiscalizações e aquilo que a gente entender 

pertinente, definirmos essa CPI. 

E também parabenizar o deputado Itamar Borges pela relatoria. Certamente, será 

um braço direito para fortalecer essa CPI. Parabenizá-los e dizer que podem contar 

comigo naquilo que estiver ao meu alcance.  

Obrigado, Sr. Presidente. 

 

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

palavras. Agora tem a palavra meu vice, deputado Roberto Morais.  

 

O SR. ROBERTO MORAIS - CIDADANIA - Presidente, eu quero inicialmente 

agradecer a indicação de vice. Abraço para o Itamar Borges, a todos os deputados e 

deputadas, em nome da Carla Morando. E cumprimentá-lo.  

Hoje, às 16h30... Pena que não posso sair de Piracicaba; estou em idade de risco, 

mas queria dar um abraço. Não sei se vai ser presencial ou não a posse, lá no Tribunal de 

Justiça, da Federação. Transmito um grande abraço ao Dr. Reinaldo Carneiro, um grande 

amigo, que tem feito um trabalho maravilhoso, tem olhado pelo interior.  

Aqui nós estamos, na Diretoria do XV de Piracicaba, trabalhando para que o time 

volte. Está com dificuldades, como estão todos os times. Foram 5.600 ... 

 

O SR. PRESIDENTE - DELEGADO OLIM - PP - Vou te mandar o link, para 

você participar. Vou te mandar o link, daqui a pouco, para você participar hoje.  

 

O SR. ROBERTO MORAIS - CIDADANIA - Ok. Será um prazer. Vai ser online 

a posse, Olim? 

 

O SR. PRESIDENTE - DELEGADO OLIM - PP - Vou te mandar. Vai, tudo 

online. 

 

O SR. ROBERTO MORAIS - CIDADANIA - Transmita um abraço ao querido 

Reinaldo Carneiro. Está de parabéns. Você tem sido, sempre fui seu fã, como delegado 

de polícia, e nesses mandatos como deputado. Nesses 21 anos de Assembleia eu já presidi 

CPIs, fui vice de outras, fui relator. A última, como presidente, foi da represa de Santa 

Maria da Serra, em Americana, no ano passado. 
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Muito obrigado a todos, por confiar no nosso trabalho. Estamos aqui para mostrar 

o lado sério da política, o lado transparente, que a Alesp faz questão. A única assembleia 

do país que reduziu salários e fez economia para o povo do estado de São Paulo, em 

função dessa pandemia que a gente vive, terrível. Já perdi vários amigos, outros estão na 

UTI. Estou com uma funcionária de São Paulo também com o vírus. Enfim, é um 

momento muito triste que vive o país. 

Parabéns, Olim. Continue com essa dinâmica, com essa seriedade e com essa 

transparência, você que é orgulho da nossa Polícia Civil e da nossa Assembleia 

Legislativa.  

Muito obrigado. 

 

O SR. PRESIDENTE - DELEGADO OLIM - PP - Obrigado, amigo. Alguém 

mais quer a palavra? (Pausa.) 

Nada mais havendo a tratar, declaro encerrada esta reunião. Até mais, queridos. 

 

* * * 

 

- Encerra-se a reunião. 

 

* * * 


