
CPI PÁTIO DE APREENSÃO DE VEÍCULOS

4ª Reunião da CPI Pátio de Apreensão de Veículos 05/10/2017 às 11:00 horas no Plenário D. Pedro I.

Presidente: Deputado Delegado Olim

Item Data Solicitante OBJETO Vista

1 16/08/2017 Dep. João Caramez Requer que seja oficiado o Departamento Estadual de Trânsito de São Paulo - DETRAN-
SP para que informe, com urgência, no prazo determinado por esta Comissão:
1. Se o DETRAN-SP já fixou, ou ainda, se está fixando, diretrizes para regularização, no
Estado de São Paulo, através de processo licitatório, dos pátios destinados à guarda de
veículos apreendidos e serviços de guincho, encaminhando à Comissão, cópia do material
pertinente já elaborado;
2. Se o DETRAN-SP recebeu, a qualquer tempo, por parte de 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.

2 17/08/2017 D e p .  W e l l i n g t o n
M o u r a

Requer, nos termos do artigo 13, parágrafo 1º, item 11, da Constituição do Estado de São
Paulo, a convocação do proprietário da empresa Octágono Serviços LTDA., com o objetivo
de prestar esclarecimentos à CPI sobre o desaparecimento de veículos apreendidos no pátio
de São Bernardo do Campo.

3 29/08/2017 D e p .  W e l l i n g t o n
M o u r a

Requer, nos termos do artigo 34-B, II, do Regimento Interno, a REALIZAÇÃO de
DILIGÊNCIAS, por esta CPI, com a 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 em reunião secreta, conforme previsão do
artigo 34-B, parágrafo 6º, do Regimento Interno desta Casa.

4 03/10/2017 Dep. João Caramez Requer a prorrogação dos trabalhos desta Comissão Parlamentar de Inquérito pelo prazo de
60 dias.


