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O SR. PRESIDENTE - DELEGADO OLIM - PP - Havendo o número regimental,
declaro aberta a reunião da Comissão Parlamentar de Inquérito criada pelo ato nº 4 de 2020,
do presidente da Assembleia Legislativa, mediante o requerimento de 288/2019, com a
finalidade de investigar o estado das instalações de segurança dos alojamentos mantidos por
clubes esportivos no estado de São Paulo.
Registro com muito prazer a presença dos nobres deputados: deputado Dr. Jorge do
Carmo, deputado Carlos Cezar, deputado Itamar Borges e o deputado Roberto Morais. O
objeto da reunião é deliberar sobre a pauta, convido o nobre deputado Roberto Morais para
a deliberação dos requerimentos. O senhor está com eles aí, deputado?

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

O SR. PRESIDENTE - DELEGADO OLIM - PP - Eu só quero avisar que o quarto
item, eu estou retirando da pauta. Então não precisa nem ler, que nós estamos retirando –
precisa aprovar para retirar, ou não? Pode, a palavra, presidente, pela ordem.

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

O SR. PRESIDENTE - DELEGADO OLIM - PP - Presidente, pela ordem.

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

O SR. ITAMAR BORGES - MDB - O Jorge do Carmo pediu pela ordem,
presidente.

O SR. PRESIDENTE - DELEGADO OLIM - PP - Pois não, deputado, pode falar.
Dr. Jorge.

O SR. DR. JORGE LULA DO CARMO - PT - Primeiro, cumprimentar os colegas
e dizer, agradecer a todos por estarmos juntos nesta CPI. Eu, antes de iniciar a deliberação,
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Sr. Presidente, gostaria de fazer alguns questionamentos. A gente, salvo melhor juízo, essa
outra não deu quórum, essa é a primeira reunião em que nós estamos fazendo para deliberar
algo nesta CPI. Questiono V. Exa. se a gente não deveria apresentar um plano de trabalho
para esta CPI, para que nós possamos aprová-lo aqui na nossa CPI. E por fim, eu quero pedir
vista sobre o item nº 2, Excelência, nos termos regimentais.

O SR. PRESIDENTE - DELEGADO OLIM - PP - Então está bom, eu vou passar
para – mas só para eu lhe falar que o presidente do Corinthians, eu já falei com ele, ele quer
vir pessoalmente, ele é meu amigo pessoal. Estou pedindo a ele, porque ele vai dar uma
explicação de como funciona, para não trazer muita gente. Então vamos lá.

O SR. DR. JORGE LULA DO CARMO - PT - Requeiro.

O SR. PRESIDENTE - DELEGADO OLIM - PP - Este plano, e outra, e os planos
de trabalho o senhor faz os requerimentos que o senhor quiser, e a gente aprova e chama. É
como eu estou fazendo os requerimentos, não tem muito plano para fazer, cada um chama
quem achar de direito para chamar. Passo a palavra para o deputado, que aliás, ele agora
assume aí o comando, o deputado Roberto Morais.

***

- Assume a Presidência o Sr. Roberto Morais.

***

O SR. PRESIDENTE - ROBERTO MORAIS - CIDADANIA - Obrigado,
presidente Olim, muito obrigado aos deputados aqui presentes, é um prazer estar aqui. Em
função da pandemia, nós não pudemos realizar as primeiras reuniões desta CPI. O item 1 é
do Delegado Olim, o item é muito importante, é o requerimento 1/2020, que requer a
prorrogação, por mais 60 dias, do prazo de funcionamento da Comissão Parlamentar de
Inquérito, muito importante, criada pelo ato nº 4 de 2020, do presidente da Assembleia
Legislativa, Cauê Macris, mediante o requerimento 288 de 2019, com a finalidade de
investigar o estado das instalações e segurança dos alojamentos mantidos por clubes
desportivos no estado de São Paulo.
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Está em discussão. Não havendo quem queira discutir, está em votação. Os favoráveis
permaneçam como estão. Está aprovada a prorrogação da nossa CPI por 60 dias. Eu queria
pedir ao deputado Jorge do Carmo, deputado, na verdade ninguém aqui está investigando o
André Sanchez.

O SR. ITAMAR BORGES - MDB - Um aparte, por favor.

O SR. PRESIDENTE - ROBERTO MORAIS - CIDADANIA - É amigo pessoal
dele.

O SR. ITAMAR BORGES - MDB - Pela ordem.

(Vozes sobrepostas.)

O SR. ITAMAR BORGES - MDB - Deixa só um fazer uma pergunta, nas sessões
deliberativas, a votação tinha que ser nominal, para que pudesse ter validade. No caso de CPI
e de Comissão, não tem que ser também? Porque a regra da votação, quando estávamos em
plenário, tínhamos que chamar um por um, e registrar o voto porque fica gravado. Eu só estou
perguntando porque, se for, já estamos aqui mesmo.

O SR. DELEGADO OLIM - PP - Tem que ser nominal.

O SR. ITAMAR BORGES - MDB - Então não pode ser da forma que.

O SR. DELEGADO OLIM - PP - Não pode ser desta maneira.

(Vozes sobrepostas.)

O SR. PRESIDENTE - ROBERTO MORAIS - CIDADANIA - Então vamos lá.
O SR. DELEGADO OLIM - PP - Só uma – antes do senhor entrar? Só um
minutinho. Deixar claro aí ao deputado Jorge do Carmo, o Andrés, eu chamei ele por ser a
pessoa que eu tenho mais afinidade, para ele explicar como é que funciona, podemos chamar
depois a do Palmeiras. É meu amigo pessoal, eu liguei para ele.
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O SR. DR. JORGE LULA DO CARMO - PT - Pela ordem.

O SR. DELEGADO OLIM - PP - Ele quer vir pessoalmente, é só isso.

O SR. ITAMAR BORGES - MDB - Pela ordem, o Olim, o Dr. Jorge do Carmo eu
acho que quer complementar, Olim, vamos ouvi-lo.

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

O SR. DR. JORGE LULA DO CARMO - PT - O Andrés Sanchez também é meu
amigo, eu acho que ele é amigo de todos nós aqui da CPI, mas mesmo assim eu preciso
entender melhor, e eu mantenho o meu pedido de vista, nos termos regimentais.

O SR. PRESIDENTE - ROBERTO MORAIS - CIDADANIA - Em votação o item
1. Como vota o Delegado Olim?

O SR. DELEGADO OLIM - PP - Voto a favor do requerimento.

O SR. PRESIDENTE - ROBERTO MORAIS - CIDADANIA - Como vota o
deputado Dr. Jorge do Carmo?

O SR. DR. JORGE LULA DO CARMO - PT - Voto a favor, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE - ROBERTO MORAIS - CIDADANIA - Como vota o
deputado Carlos Cezar? Abra o microfone.

O SR. CARLOS CEZAR - PSB - A favor do requerimento, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE - ROBERTO MORAIS - CIDADANIA - Obrigado,
deputado. Como vota o deputado Itamar Borges?

O SR. ITAMAR BORGES - MDB - Favorável à prorrogação, presidente.
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O SR. PRESIDENTE - ROBERTO MORAIS - CIDADANIA - E este deputado
vota favorável. Está aprovada a prorrogação da nossa CPI por 60 dias. Eu só queria fazer
uma ponderação, e eu respeito muito o deputado Jorge do Carmo, estamos contentes – dois
anos com ele –, mas em função de agilidade no processo, nós estamos convidando, não
estamos convocando o presidente do Corinthians, ou alguém da diretoria que ele indicar, para
nos mostrar, obviamente, como é que funciona.
Não tem nada contra o Corinthians, não pegou fogo no alojamento, não teve nada, é
apenas uma ponderação para que a gente ganhe uma semana, para que o Deputado Olim, que
é amigo pessoal dele, já possa até determinar uma data, ou dele, ou de alguém da diretoria.
Para que venha até nós, ou pessoalmente ou virtualmente, ou não sei como que o
nosso presidente Olim vai conduzir, para a gente ganhar tempo, deputado. Nós estamos,
assim, no ano eleitoral, já estamos em meados do mês de outubro. Esta CPI vai agora, sendo
prorrogada hoje, até o dia 7 de dezembro, vamos estar com votação de Orçamento. Então
apenas essa ponderação, eu respeito que você queria entender mais o que acontece, mas
talvez liberando para que a gente votasse o item 1, para ganhar tempo.

O SR. DR. JORGE LULA DO CARMO - PT - Nobre deputado Roberto Morais,
respeito também muito a sua posição enquanto vice-presidente em exercício, agora na
Presidência. Eu, como eu preciso analisar melhor o requerimento, eu mantenho o pedido de
vista, nos termos regimentais.

O SR. PRESIDENTE - ROBERTO MORAIS - CIDADANIA - Ok, eu respeito.
Então o item 2, eu peço vista em conjunto com o deputado Jorge do Carmo. Item 3, deputado
Olim, requerimento que requer o convite ao Comandante do Corpo de Bombeiros do Estado
de São Paulo, Coronel-PM Max Mena, a fim de esclarecer critérios de emissão de autorização
para o funcionamento do alojamento de atletas mantidos pelos clubes, das categorias de base
dos clubes de futebol. Eu coloco em votação nominal, como vota o nosso presidente, o nosso
Delegado Olim?

O SR. DELEGADO OLIM - PP - A favor, pelo requerimento.

O SR. PRESIDENTE - ROBERTO MORAIS - CIDADANIA - Deputado Jorge
do Carmo?
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O SR. DR. JORGE LULA DO CARMO - PT - Voto a favor, presidente.

O SR. PRESIDENTE - ROBERTO MORAIS - CIDADANIA - Deputado Carlos
Cezar?

O SR. CARLOS CEZAR - PSB - A favor do requerimento, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE - ROBERTO MORAIS - CIDADANIA - Obrigado, Carlos.
Deputado Itamar?

O SR. ITAMAR BORGES - MDB - Favorável, presidente.

O SR. PRESIDENTE - ROBERTO MORAIS - CIDADANIA - Deputado Roberto
Morais favorável, aprovado o requerimento. Eu devolvo o nosso comando ao nosso ilustre
presidente, Delegado Olim.

***

- Assume a presidência o Sr. Delegado Olim.

***

O SR. PRESIDENTE - DELEGADO OLIM - PP - Primeiro eu já agradeço a todos,
agradeço aí ao Itamar, pela correria aí de ligar para o Cezar, para que o Carlos Cezar
participasse, agradeço a todos os deputados, estamos juntos. E só para informar para os que
– foi prorrogado até o dia 6 de dezembro esta CPI, e com a palavra o deputado Itamar.

O SR. ITAMAR BORGES - MDB - Presidente, só para poder reforçar, o senhor já
falou agora há pouco aí, mas tanto nós, Dr. Jorge do Carmo, Roberto Morais, e os demais
colegas, Carlos Cezar, e os demais colegas da CPI. Acho importante que, tendo propostas e
encaminhamentos a serem apresentados, que possam ser protocolados, e para que possa,
então aí, definir sobre a convocação de uma próxima reunião.
Eu não sei, eu acho que, pelo o que eu entendi, o senhor vai deixar conforme fizer a
agenda, o senhor nos chama para poder ouvir, por exemplo, aqui, que ficou aqui aprovado o
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comandante do Corpo de Bombeiros. Assim que tiver uma outra reunião, porque agora só
podemos deliberar sobre o pedido de outros requerimentos, na próxima convocação.
Ficou com vista para o Dr. Jorge do Carmo, então, na verdade, pelo o que eu entendi,
a CPI automaticamente, na próxima convocação, volta. Aí precisa ver se o senhor tem
interesse de ouvir primeiro o clube, para depois ouvir o Corpo de Bombeiros, teria que então
marcar uma nova reunião.

(Vozes sobrepostas.)

O SR. PRESIDENTE - DELEGADO OLIM - PP - Estou pensando em ouvir o
Corpo de Bombeiros, para lhe dar como é que funciona, aí nós vamos depois ouvir.

O SR. ITAMAR BORGES - MDB - E aí no dia do.

O SR. PRESIDENTE - DELEGADO OLIM - PP - O do Palmeiras, o do São Paulo
também. É que o Corinthians tem um belo de um, como é que chama? De um alojamento, o
Palmeiras também, os clubes grandes têm.

O SR. ITAMAR BORGES - MDB - Está bom.

O SR. PRESIDENTE - DELEGADO OLIM - PP - E chama alguém, para não ficar
muito longo, do interior também, mas aí cada um vê um requerimento, se quiser também, o
Dr. Jorge do Carmo queria um plano. Venha com o requerimento que o senhor quiser, para
a gente aprovar, e trazer mais gente.

O SR. ITAMAR BORGES - MDB - Eu só queria sugerir então, presidente, para o
senhor, que, para a próxima reunião que o senhor chamar, para ouvir o Corpo de Bombeiros,
já coloque na pauta também este item do Andrés Sanchez, e outros que eventualmente
entrem, para que a gente aproveite a reunião de oitiva do Corpo de Bombeiros, e já delibere
outros requerimentos também.

O SR. PRESIDENTE - DELEGADO OLIM - PP - Maravilha.
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O SR. ITAMAR BORGES - MDB - Vou esperar a posição do senhor, muito
obrigado, presidente.

O SR. ROBERTO MORAIS - CIDADANIA - Pela ordem, presidente.

O SR. PRESIDENTE - DELEGADO OLIM - PP - Mais alguém quer a palavra?
Pois não, deputado.

O SR. ROBERTO MORAIS - CIDADANIA - Olim, só para a gente dar uma
organizada, como nós estamos aí, alguns deputados, uma boa parte, um terço praticamente
acima dos 60 anos, não está indo presencialmente, virtual, nós poderíamos fazer essas
reuniões virtuais? Eu sugeriria aqui até ir terça-feira, às 14 horas, seria possível? A gente já
não deixaria na agenda, em função do acúmulo, agora, do final do ano. Nós temos, fora a
segunda-feira do – mas segunda-feira é feriado, talvez já agendado na terça.

O SR. PRESIDENTE - DELEGADO OLIM - PP - Mas não terça-feira que vem,
que tem uma segunda que é o dia nacional de Nossa Senhora de Aparecida, que é feriado,
acho que é meio corrido, não é? E agora, aqui também não dá para fazer nada por causa deste
529.

O SR. ITAMAR BORGES - MDB - Seria possível nas terças-feiras, às 14 horas? E
também.

O SR. PRESIDENTE - DELEGADO OLIM - PP - Sim, toda terça-feira, às 14
horas, maravilha.

O SR. ITAMAR BORGES - MDB - Mas de maneira virtual, é possível ou não?

O SR. PRESIDENTE - DELEGADO OLIM - PP - É obrigatório ser, todas as
reuniões são virtuais.

O SR. ITAMAR BORGES - MDB - Ok, obrigado, Olim.

(Vozes sobrepostas.)
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O SR. ITAMAR BORGES - MDB - Automaticamente, então, já ficamos para a
terça-feira, certo?

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

O SR. ITAMAR BORGES - MDB - Desde que o senhor convoque.

O SR. PRESIDENTE - DELEGADO OLIM - PP - Está certo, já vamos fazer, já
está todo mundo aqui, a assessoria já está também. Então mais nada, alguém quer falar
alguma outra coisa?

O SR. ITAMAR BORGES - MDB - Não, nada.

O SR. PRESIDENTE - DELEGADO OLIM - PP - Não havendo mais nada a tratar,
declaro encerrada a presente reunião. Obrigado, amigo, obrigado a todos.
***

- É encerrada a reunião.

***
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