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AUDIOTEXT SERVIÇOS E CIA. LTDA. - ME 

 

COMISSÃO DE SEGURANÇA PÚBLICA E ASSUNTOS 

PENITENCIÁRIOS 

18.10.2017 

 

O SR. PRESIDENTE - DELEGADO OLIM - PP - Boa tarde, senhoras e 

senhores. Havendo número regimental, declaro aberta a 6ª Reunião Ordinária da 

Comissão de Segurança Pública e Assuntos Penitenciários, da 3ª Sessão Legislativa da 

18ª Legislatura. Registro com satisfação as presenças dos Srs. Deputados; Coronel 

Telhada, Fernando Capez, Hélio Nishimoto, Coronel Camilo, Celso Nascimento, 

Delegado Olim e Ed Thomas.  

Queria também agradecer e constar as presenças das seguintes autoridades; Dr. 

Ali, da Comissão de Segurança da OAB; nosso delegado, Dr. Eduardo Gobetti, que faz 

parte da nossa delegacia; o nosso secretário adjunto da SAP, Dr. Luiz Carlos Catirse; e 

também o Dr. Amador Donizete Valério, chefe de gabinete da Secretaria de Assuntos 

Penitenciários. 

Comunico aos Srs. Deputados e Sras. Deputadas que nesta data temos a finalidade 

de deliberar sobre a pauta anexa, e receber o secretário de Estado de Administração 

Penitenciária, Sr. Lourival Gomes, com o objetivo de apresentar o andamento de sua 

gestão e desenvolvimento das ações, programas e metas dessa pauta. Solicito ao 

secretário a leitura da Ata da reunião anterior. 

 

O SR. CORONEL TELHADA - PSDB - Pela ordem, Sr. Presidente.  

 

O SR. PRESIDENTE - DELEGADO OLIM - PP - Nobre deputado Coronel 

Telhada. 

 

O SR. CORONEL TELHADA - PSDB - Que seja considerada lida a pauta da 

reunião anterior. 

 

O SR. PRESIDENTE - DELEGADO OLIM - PP - Estando todos de acordo, 

fica dispensada a leitura da Ata, considerada aprovada. Eu queria apenas colocar em 
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votação um requerimento do Coronel Telhada, e assim deixamos à vontade para o 

secretário. O que os senhores acham, tudo bem? Aqui é bem democrático. Perfeito? 

Então está bom.  

O requerimento é do Coronel Telhada e do Coronel Camilo, solicitando que seja 

apresentada uma moção que reconhece o mérito do major PM Frederico Isidoro Afonso, 

bem como os valorosos policiais militares do 49º Bpm/I e do 11º Bpm/I, dos guardas 

civis municipais da cidade de Jundiaí pelo êxito na ocorrência em Nazaré Paulista. Em 

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

votação, os deputados que forem favoráveis permaneçam como se encontram. (Pausa). 

Está aprovado o requerimento.  

 

O SR. CORONEL TELHADA - PSDB - Pela ordem, Sr. Presidente.  

 

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

Coronel Telhada. 

 

O SR. CORONEL TELHADA - PSDB - Queria propor também uma moção de 

aplauso para que encaminhássemos à Polícia Civil, pela ocorrência do túnel, o senhor 

esteve lá inclusive. Para homenagearmos aqueles policiais civis naquela prisão, porque 

acho que além de bem divulgada, é um trabalho que deve ser valorizado.  

 

O SR. PRESIDENTE - DELEGADO OLIM - PP - Você me faz por 

requerimento e colocamos? 

 

O SR. CORONEL TELHADA - PSDB - Pode deixar, vou fazer assinando com 

os três policiais aqui na Casa.  

 

O SR. PRESIDENTE - DELEGADO OLIM - PP - Está bom, obrigado por ter 

lembrado. Vou dar a palavra, alguém tem mais algo para falar, para depois entrarmos no 

assunto aqui? Então com a palavra o Sr. Lourival. Fique à vontade, é nosso amigo e está 

sempre presente. Qualquer coisa que se peça nessa secretaria nunca ficamos sem 

respostas. Hoje estamos com um sistema prisional em dia e em ordem graças a Vossa 

Excelência. Ali para tomar conta não é para qualquer um, tem que ser cara forte, e como 
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diz outro, tem que ser macho. Não é qualquer um que toma conta de uma secretaria 

dessas. Parabéns a todos os seus funcionários, adjuntos e assessores que aqui estão e 

vieram prestigiá-lo, que trabalham junto consigo.  

Fizemos uma visita juntamente com o deputado Ed Thomas, quem mais foi 

naquele dia? Estava o Márcio Camargo. Vimos como é o trabalho da SAP e como 

funciona essa secretaria, que é um orgulho do Governo do Estado de São Paulo.  

 

O SR. ED THOMAS - PPS - Pela ordem, Sr. Presidente.  

 

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

Thomas.  

 

O SR. ED THOMAS - PPS - Dentro do segmento que nosso presidente colocou, 

queria reiterar as palavras dele, nosso querido Delegado Olim, e fazer uma saudação 

especial ao nosso secretário, que é quase permanente na região Oeste paulista, presente 

com seu trabalho e equilíbrio. Sabemos das dificuldades e problemas, e é por isso que o 

secretário está ali, justamente para administrar e buscar soluções. Eu queria fazer essa 

saudação especial em nome dos trabalhadores que vivem no Oeste paulista. 

E com sua permissão, secretário, nós tivemos três perdas semana passada. 

Tivemos debates acirrados, mas sempre com nosso secretário muito equilibrado. Nós 

perdemos num acidente de carro, três agentes do sistema penitenciário, que estavam 

buscando a votação da PEC 14 no Senado Federal, que transforma os agentes em polícia 

penal. Na volta para Presidente Prudente, já passando por São José do Rio Preto, houve 

um acidente automobilístico e três agentes, dentre eles o presidente do sindicato, Daniel 

Grandolfo. Teve ainda dois dias internado, passou por cirurgia, mas não resistiu. 

Também o Edson e o José Cícero. Três trabalhadores e agentes que estavam em 

Brasília. 

Queria muito fazer esse registro por respeito e sentimento, porque sei que é o 

mesmo respeito e sentimento que nosso secretário tem. Sei da dor da perda. Mas queria 

registrar com permissão do senhor presidente, nos anais desta Comissão. E com certeza 

posso usar o nome de todos os deputados para que fique registrado nosso sentimento a 

todos os familiares e aqueles que ficaram. Era isso presidente, obrigado. 
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O SR. CORONEL CAMILO - PSD - Pela ordem, presidente.  

 

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

Coronel Camilo. 

 

O SR. CORONEL CAMILO - PSD - Queria fazer coro com V. Exa., nosso 

presidente, com nosso grande deputado Ed Thomas também. E parabenizar nosso 

secretário Lourival Gomes, por hoje e sempre. Agradecer primeiramente, porque 

quando estava no comando geral da instituição o senhor foi um grande parceiro, e 

continua até hoje. E para todos os nossos nobres deputados, não é fácil controlar essa 

secretaria. Talvez seja a que tenha menos problemas em nosso Estado de São Paulo, 

como brinco com ele, mas é uma secretaria difícil com vários barris de pólvora pelo 

estado todo.  

O Dr. Lourival sempre soube, com muita serenidade, fazer as movimentações 

necessárias para manter o controle do sistema penitenciário do estado. É um conhecedor 

profundo do crime organizado, e um grande parceiro da polícia de São Paulo. Acho que 

falo em nome de todos os deputados, o senhor pode contar sempre conosco. Presidente, 

já me manifesto dizendo que não poderei ficar até o final da nossa reunião. Então 

parabéns e seja sempre muito bem-vindo secretário. Meu gabinete está à disposição para 

o que pudermos ajudar sua secretaria e os agentes penitenciários, seja o que for. 

Votamos a DEJEM recentemente. Mas o que tiver pode nos procurar aqui, e conte 

conosco.  

Muito obrigado, presidente.  

 

O SR. PRESIDENTE - DELEGADO OLIM - PP - A palavra está com o 

secretário. 

 

O SR. LOURIVAL GOMES - Caro deputado Olim, presidente da Comissão de 

Segurança Pública e Assuntos Penitenciários; caros deputados amigos, Coronel 

Telhada, Fernando Capez, Hélio Nishimoto, Ed Thomas, Coronel Camilo, Celso 

Nascimento. Seguindo a linha do deputado Ed Thomas, gostaria de dizer que de fato, no 

dia dez desse mês, cinco funcionários do Sindasp foram ao Senado em Brasília, para 

lutar por conquistas da classe. Estavam em dois carros, e um preferiu ficar em Brasília 
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para viajar no dia seguinte, e os outros três acharam por bem sair naquele dia, para 

chegar mais rápido em Presidente Prudente, porque um deles estava de plantão. 

Eu acompanhei essa tragédia juntamente com minha equipe e sentimos muito. 

Não pude ir ao sepultamento dos três, mas na sexta-feira passada eu estava em 

Presidente Prudente acompanhando o velório do Daniel Grandolfo. Pude ver a dor da 

família, dos pais, irmãos, da esposa, da filha. Para nós a perda é grande, mas para essas 

pessoas é maior ainda. E o pior, na quinta-feira da semana que antecedeu a viagem do 

Grandolfo, ele ficou sabendo que a mulher estava grávida de dois meses. Então essa 

sessão de hoje será dedicada a esses heróis. Eu confesso, e isso todo mundo sabe, não é 

segredo, que tive muitos embates com o Daniel, por seu imediatismo. Mas ele era 

guerreiro. E em cima do imediatismo e do sentimento de guerreiro, ele perdeu a própria 

vida.  

Estive lá com tanta dor e sofrimento para essa despedia. Gostaria que essa sessão 

fosse dedicada aos três - Daniel, Lobó e Cebolinha. Que eles estejam no lugar que 

merecem, o melhor lugarzinho do céu.  

 

O SR. PRESIDENTE - DELEGADO OLIM - PP - Parabéns. Queria só 

registrar a presença do deputado Gil Lancaster. Pode continuar. 

 

O SR. LOURIVAL GOMES - Com a permissão do presidente desta Mesa, 

gostaria de apresentar a minha equipe. Confesso para vocês que o sistema prisional de 

São Paulo adquiriu certo profissionalismo que não precisa do secretário, mas de uma 

equipe. Se sair uma peça a reposição não será automática, mas temos material suficiente 

para tocar o sistema prisional de São Paulo. Trabalhamos com profissionalismo, 

dedicação e amor, tanto é que há mais de dez anos não sei o que é tirar férias. Eu 

começaria com o secretário adjunto Catirse, gostaria que ele se levantasse. O Amador 

Donizete Valério é chefe de gabinete, e temos sete coordenadores.  

Vou começar pela região de Presidente Prudente, em homenagem ao deputado Ed 

Thomas. Roberto Medina, coordenador da região Oeste, com sede em Presidente 

Venceslau; Carlos, coordenador da região Noroeste; Jean, na região de Campinas; 

Antônio, em São Paulo; Nestor, no Vale do Paraíba e litoral. Também gostaria de 

apresentar a coordenadora de saúde do sistema prisional, a Solange; o coordenador de 

reintegração social e cidadania, Mauro Rogério Bitencourt; a nossa corregedora em 
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exercício, Karen; e minha assessora Eliana, ela que atende todos os pedidos dos 

deputados. Quem diz não sou eu, ela fala sim. E a Iracema, que desenvolve um papel 

importante, de qualidade de vida dos servidores do sistema prisional de São Paulo. 

Vou fazer um mapeamento muito rápido do que é o sistema prisional de São 

Paulo. Hoje nós temos 168 unidades prisionais, e estamos em 94 municípios. Nós 

temos, como prisões masculinas, 42 centros de detenção provisória; 74 penitenciárias 

para homens; 13 centros de progressão penitenciária, local onde os presos cumprem 

pena em regime semiaberto; um regime disciplinar diferenciado, que é o Centro de 

Readaptação Penitenciária, o único do país; três hospitais de custódia e tratamento 

psiquiátrico. Para mulheres temos um centro de detenção provisória; dez penitenciárias; 

dois centros de progressão penitenciária; seis centros de ressocialização. São 168 

unidades prisionais ao todo, e 15 em construção hoje. Em breve chegaremos a 183 

unidades prisionais. 

Digo que o sistema prisional de São Paulo é o maior do país, porque hoje ele tem 

227 mil presos. O segundo estado no ranking brasileiro em população é Minas, com 

cerca de 60 mil presos. Portanto, temos quase que quatro vezes mais do que o segundo 

classificado no ranking de população carcerária.  

 

O SR. PRESIDENTE - DELEGADO OLIM - PP - Só um minutinho, 

secretário. Também queria registrar a presença da deputada Clélia Gomes. 

 

O SR. LOURIVAL GOMES - Nessa situação de crime organizado, São Paulo 

procura dividir presos de acordo com seus perfis e caráter criminoso, de acordo com a 

figura do delinquente. A propósito, nós recebemos ontem ou hoje todos os elementos 

que praticaram roubo ou tentaram praticar furto naquele túnel que a Polícia Civil muito 

bem trabalhou, e imediatamente já separamos cada um numa unidade prisional de 

acordo com o perfil dos infratores. Muitos deles são reincidentes, com matrículas baixas 

e com periculosidade acentuada.  

Somos o único estado do país a ter uma prisão exclusiva para homens não 

brasileiros, para estrangeiros. Nós chegamos a ter no estado presos de 94 

nacionalidades. São Paulo tem a maior população carcerária do país, mas também os 

melhores funcionários do país. Esse é o grande segredo para se manter esse gigante em 

ordem.  
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O SR. PRESIDENTE - DELEGADO OLIM - PP - Queria também anunciar a 

presença do nosso sempre deputado e amigo Roque Barbieri. Veio atrapalhar, mas tudo 

bem, é irmão. Senta aqui. 

 

O SR. LOURIVAL GOMES - Nós também temos em São Paulo muitos 

presídios que abrigam presos que praticaram delitos sexuais. Lamentavelmente é uma 

coisa que está crescendo muito nos últimos tempos. E nas mulheres, cerca de 62% 

praticaram delitos considerados como tráfico de substâncias entorpecentes; 32% dos 

homens também por prática de tráfico de drogas. Para fazer com que a pessoa não vá 

reincidir ou contaminar, temos presídios específicos para presos que praticaram delitos 

na faixa de idade entre 18 e 21 anos, que são primários e não têm vinculação com 

organização criminosa.  

Nós também temos nossas decepções. Nós sempre procuramos construir prisões 

obedecendo o princípio da regionalização. Não foi possível com relação à população 

masculina, mas graças a Deus e ao trabalho de toda a equipe conseguimos com 

referência à população feminina. São Paulo recebe cerca de nove mil presos por mês, 

um pouco mais ou menos, e desse volume, 32% praticaram delitos e foram presos na 

região metropolitana. Não há nessa região, locais para se construir prisões. Primeiro 

porque para se construir prisão para homens, tem que construir em locais afastados do 

centro urbano. A própria Lei de Execução Penal não permite construção de prisões 

masculinas dentro dos centros urbanos. E como vamos achar um centro afastado do 

perímetro urbano em São Paulo, se uma cidade é interligada a outra?  

Segundo porque sempre respeitamos as exigências ambientais. Construir presídio 

não significa contaminar o ambiente. Muitas das áreas da região metropolitana de São 

Paulo são áreas de preservação ambiental. O pouco que resta de áreas para se construir 

alguma coisa, esse pedaço de terra se encontra na mão dos grandes investidores, e é 

difícil de desapropriar. Diante disso, caros deputados, todas as pessoas que são presas e 

condenadas em São Paulo lamentavelmente temos que distribuir para o interior.  

Vivemos com superlotação prisional no Centro de Detenção Provisória da região 

metropolitana? Sim. Mas há presos condenados nesses centros? Não, porque todos os 

meses, a cada 20, 30, 40 dias retiramos todos os condenados. No entanto, com relação a 

população feminina conseguimos atingir esse objetivo de se partir para o processo de 

regionalização das prisões e presas mulheres. Nós temos presídio em Tupi Paulista, que 

se destina ao atendimento da região de Presidente Prudente e Araçatuba; temos presídio 
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em Mogi Guaçu, que atende aquela região de Campinas; temos em Votorantim, que 

atende a demanda da região de Sorocaba; em Pirajuí, que atende Bauru; em Tremembé, 

que atende o Vale do Paraíba. Vale do Ribeira é de Registro, que está quase pronto. 

E temos em construção em São Vicente, para atender toda a Baixada Santista, e 

também o Vale do Ribeira. Estamos construindo, quase pronta, uma prisão feminina em 

Guariba, para atender toda aquela região de Ribeirão Preto. São presídios próprios e 

específicos para mulheres presas. Tem ala para mulher que cuida da sua criança ou 

bebê, ala para mulheres gestantes. Ou seja, conseguimos humanizar o cumprimento da 

pena para a mulher no estado de São Paulo. São prisões que se constituem de 

verdadeiros modelos arquitetônicos exemplares. Nós temos presídios chamados de 

notáveis, que fica em Tremembé, onde estão algumas presas ou presos quase sempre 

noticiados pela mídia. Isso é um mal necessário, porque se colocarmos essas presas e 

esses presos em presídios comuns, poderão ser agredidos ou extorquidos.  

Lá estão não pessoas pelo poderio financeiro ou conhecimento que sejam 

privilegiados, mas pessoas que praticaram crimes absurdos que a própria sociedade não 

aceita, e a comunidade carcerária também não vê com bons olhos. Infelizmente temos 

no presídio de Tremembé ex PMs, policiais civis, médicos, ex prefeitos, uma gama 

muito grande de pessoas que não podem ficar em prisões comuns. Não é uma prisão 

privilegiada, mas para a integridade física dessas pessoas.  

Prisão federal. Muito se questiona aqui em São Paulo, Delegado Olim, por que 

não mandamos presos para a prisão federal. Primeiro porque se começarmos a tirar 

presos do estado e mandar para outros estados, vamos dar um atestado de 

incompetência. Segundo porque temos o único regime disciplinar diferenciado do país, 

que é em Presidente Bernardes. O senhor conheceu, e eu convidaria todos os deputados 

a conhecerem também. É uma fortaleza, um presídio muito bem organizado, com uma 

segurança que talvez seja a melhor do país. Melhor do que as prisões federais.  

E quem é da polícia sabe, se mandarmos essas pessoas do crime organizado que lá 

estão, embora para outros estados, vamos ficar órgãos de informação. Nós não teremos 

a menor possibilidade técnica de administrar o sistema prisional se eventualmente 

pegarmos nossos líderes de crimes e mandar para outros estados. Mandamos sim; as 

prisões federais hoje têm 18 presos de São Paulo, e 12 deles com mais de dois anos. Eu 

lembro os senhores que recentemente a Defensoria Pública da União pediu que se 

estabelecesse um período máximo de permanência, e que todos aqueles presos que 
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tivessem mais de dois anos nas prisões federais deveriam retornar aos estados de 

origem.  

A Defensoria Pública da União talvez não saiba que estava prestando um 

relevante serviço ao crime organizado. Em cima disso, e sabendo que essa ação ocorria 

no Supremo Tribunal Federal e tinha como relator o ministro Alexandre de Moraes, que 

foi secretário de Segurança Pública, e conhece os problemas do crime organizado, tomei 

a liberdade de ligar para ele e dizer: “Olha ministro, será um grande desserviço”. O 

Coronel Telhada e o Coronel Camilo lembram muito bem disso, que em 2012 tivemos 

um alto índice de assassinato de PMs. A covardia chegou ao ponto de assassinarem uma 

oficial mulher.  

Então em 2012 mandamos o tal do Piauí, que estava em Itajaí, Santa Catarina. Ele 

determinada aqui todas os ataques contra agentes públicos. Mostro aos senhores e 

senhoras qual é o primeiro mandamento para o preso ir para a prisão federal, e sempre 

distante, em Mossoró ou Porto Velho. Não adianta colocar no quintal de São Paulo, em 

Campo Grande ou Catanduva. Esse é o primeiro regulamento. Vai para o federal e não 

volta mais para São Paulo aqueles que atacam policiais militares e civis, agentes de 

segurança penitenciária.  

Lá atrás antes do Piauí, mandamos o Norambuena. Vocês devem lembrar. Nós o 

mandamos para a prisão federal não porque não tínhamos competência para segurá-lo 

em São Paulo, mas porque ele tem duas penas de prisão perpétua no Chile. E nenhum 

estado brasileiro tem como princípio abrigar presos condenados de prisão perpétua. 

Portanto, é um problema de diplomacia e de embaixada, um problema do governo 

federal. Sendo um problema deles, deve ir para uma prisão federal. Lá também temos o 

Roberto Soriano, o Tiriça, graças ao trabalho muito bem feito por esse grupo de 

inteligência que possuímos. Eu acho que nosso grupo não perde para nenhuma das 

inteligências do país. E devo dizer para vocês que não temos um grampo. 

Uma vez fui processado por uma presidente de associação dizendo que nós 

tínhamos grampo. Não temos. Não somos loucos de combater o crime e amanhã depois 

ficarmos presos no lugar do criminoso. Temos na prisão federal o Vida Loka, Abel 

Pacheco de Andrade, que mandou quebrar o presídio de São José dos Campos. E nós 

temos vários deles lá, da região de Ribeirão Preto, que mandaram matar um sargento. 

São pessoas que para nós têm que ficar lá ralando. São 18 ao todo. Mais recentemente 

mandamos o Capilo, maior fornecedor de drogas para o crime organizado, e estava 
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baseado no Paraguai. Hoje o nosso grande problema são dois, Gegê do Mangue e o 

Paca. Esses estão ora no Paraguai e ora na Bolívia. 

Nós perdemos uma chance de prende-los no Rio porque veio no aniversário da 

mulher, e nossa informação chegou logo após a saída dele. Mas pedimos todo o apoio 

da Polícia Federal. 

 

O SR. CORONEL TELHADA - PSDB - O Gegê do Mangue estava preso, não 

estava? 

 

O SR. LOURIVAL GOMES - O Gegê do Mangue saiu pela porta da frente, 

comandante. A justiça soltou e ele tinha três computações de pena. São decretos 

presidenciais de redução de pena ou induto. Dependendo da pena e a quantidade de 

computação, é melhor que induto, porque antecipa a saída o mais breve possível. Essas 

são as considerações que tenho com relação ao envio de presos para prisões federais. 

Nós temos uma área de inteligência invejável, porque o material mais rico para ser 

investigado é exatamente aquele que tem dentro das prisões - seja os que os presos estão 

rascunhando ou aqueles que as visitas levam para ter uma averiguação do preso. Esse é 

o bate-bola, a sintonia que está aqui fora e manda pela visita alguma coisa para o cara 

que está lá dentro preso, e este faz anotações e manda de volta. Se vocês ouvirem do 

bate bola, é nada mais do que uma comunicação entre o crime organizado aqui fora com 

o crime organizado lá dentro, e o retorno. Tem tantos detalhes. Cebola, por exemplo, é a 

rifa. Nós trabalhamos com uma inteligência muito bem organizada.  

Tem um funcionário nosso, e não vou citar nomes porque temos que preservar 

aqueles que trabalham em nossa inteligência, que faz palestras para a Polícia Federal, 

para a ABIN, a DEPEN. Eu cortei a última e o coordenador sabe por quê. Porque nós 

estamos expondo ele a um ponto que passa a ser vulnerável, e estamos desmantelando 

nossa inteligência porque a partir do nome que se tem, o crime organizado pode ter uma 

espécie de ataque. E nós também temos o GIR - Grupo de Intervenção Rápida, que falo 

sobre com orgulho, muito embora ele tenha dado uma decepção para nós não faz muito 

tempo. 

Às vezes vejo especialistas que não conhecem prisão dizer assim: “A Polícia 

Militar já não entra mais na prisão, e por isso tem um monte de celular”. Eles não 

conhecem o GIR, que é um grupo treinado para resolver todos os nossos problemas, 

seja o preso que não quer sair da cela, o que não quer entrar, dá cobertura aos nossos 
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funcionários para fazerem as revistas, dá apoio às movimentações internas em casos 

graves. Ou seja, são profissionais que entram na prisão e sabem como deixar a prisão 

para seu colega que fica lá dentro. Muitas das vezes a Polícia Militar entrava e, por não 

conhecer o ambiente, fazia coisas que não podiam ser feitas, não de maneira voluntária, 

mas por desconhecer o meio. 

Por exemplo, o fato de se pegar uma foto familiar de alguém, olhar e colocar em 

outro canto. Isso para o preso é uma provocação muito grande. Quando se sai após a 

revista, fica um clima muito difícil para os que trabalham lá dentro. Então o GIR é uma 

força que temos por funcionários que trabalham dentro e conhecem a prisão, sabem o 

que pode ser feito ou não. Eu disse que tivemos uma grande decepção porque lá atrás 

me encontrei com o diretor de Parelheiros, e às vezes jogamos um verde brincando e às 

vezes de maneira séria, e disse para ele: “Poxa, o seu presídio está cheio de celular”, e 

ele falou: “Vou contar uma coisa para o senhor, tem um só e eu não acho”.  

Então se tem um só e ele não acha, é um presídio controlado, porque ele sabe que 

tem um e está atrás. Mas quando domingo, por volta das 19 horas, eu estava na minha 

querida Avaré, onde vejo minha família aos finais de semana quando posso, me liga o 

coordenador e diz assim: “Dr. Lourival, recebi uma informação agora de que amanhã de 

manhã, assim que soltar os presos, terá uma fuga em massa com as armas que entraram 

hoje. Qualquer um de vocês que estão aqui dentro não precisa conhecer prisão. O senhor 

autoriza mandar o GIR?” - “Sim, mas tenha cuidado porque onde tem arma, pode ter 

ataques contra agentes públicos”. O GIR foi lá e revistou a prisão numa segunda-feira, e 

não encontrou absolutamente nada. Mas com a saída do GIR a cadeia tinha dez, 12 

celulares. 

Num primeiro momento eu não poderia ser leviano e dizer que foi o GIR que 

colocou lá dentro, mas por outro lado eu também não poderia achar que só tinha gente 

séria no GIR. Passaram mais ou menos dois meses e me liga no mesmo horário: “Dr. 

Lourival, autoriza o GIR a entrar no CDP4 de Pinheiros?” - “Por quê?”. Mesma coisa. 

“Agora há pouco, depois que saíram as visitas, ligaram para a portaria dizendo que 

amanhã de manhã os presos vão fugir com as armas que estão lá dentro”. E eu falei: “O 

GIR vai”, e acionamos nossa área de inteligência para ver os passos e comportamento 

interno de cada um dos membros do GIR.  

Lá pelas tantas, terminada a revista, um dos membros do GIR disse assim: “Vou 

entrar na cela do ladrão para dar uma (ininteligível)”. Ele entrou, saiu, nossa inteligência 

entrou, e tinha um pacote de celulares sobre a cama do bandido. Aí me ligaram. Não é 
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meu feitio revistar funcionários pelados, mas revistei todos. Eles deram para nós essa 

abertura. Um outro já se apresentou dizendo assim: “Também estou com celulares 

aqui”. Aí me ligam: “Vamos conduzir o pessoal até um DP que tem ali no 91”, e falei: 

“Vocês não vão conduzir não. O delegado vai prende-los no local do flagrante”. O 

delegado me ligou e falou: “O pessoal está preso, vou levar para o distrito”, e falei: 

“Doutor, o seu trabalho não está concluído. Reviste os armários deles”. O delegado foi 

revistar os armários e achou 20 mil reais em dinheiro e o recibo de uma moto de 40 mil. 

 Essa foi a decepção, mas a única ao longo da existência do GIR. São 

profissionais extremamente qualificados. Nós tivemos que adotar posturas; além do 

RDD, nós temos que destinar duas prisões no estado, e por ora são suficientes, para 

serem mantidos presos que atuam com forte liderança no crime organizado. Uma está na 

minha cidade, que é a penitenciária de Alvaré, e a outra próxima da coordenadoria do 

Medina, em Presidente Venceslau. Essas duas unidades e o CRP - Centro de 

Readaptação Penitenciária de Bernardes, tem os piores presos do Brasil. Falar em 

Fernandinho Beira Mar, Nem, 157, do que for, esses caras são fichinhas perto desse 

pessoal que temos em São Paulo. Esses do Rio têm apenas a violência como 

instrumento; os de São Paulo tem além da violência, a cabeça preparada para o mal.  

Confesso que para segurar essas duas unidades prisionais, um dia vou pedir apoio 

a vocês, e se necessário vou até de joelhos, porque elas precisam ser mantidas. Elas são 

o termômetro do sistema prisional de São Paulo. Todos os dias os diretores são 

obrigados a verificar se está surgindo uma liderança na prisão, e como faz para saber 

isso? Basta ver o cara andando e os caras indo atrás dele, cumprimentando, dando 

tapinha nas costas. Esse cara é sacado e levado para uma dessas duas unidades 

prisionais do estado. Preservamos os direitos humanos dos presos sim, mas também 

procuramos preservar a segurança para que nossos servidores trabalhem.  

Com todas nossas ações e esse aparato de funcionários trabalhadores abnegados, 

dedicados e corajosos, tivemos cinco incidentes no ano de 2017. Não vou falar pela 

ordem, mas descrever um por um. Nós tivemos uma rebelião em São José dos Campos e 

sabíamos que o Vida Loka tinha mandado uma cartinha através de uma visita, para que 

se quebrasse aquela prisão. Eles nos pegaram por pouco. Nós estamos automatizando as 

portas e ali faltava um pouquinho. Mas antes de se quebrar São José dos Campos 

mandei um documento para o coordenador dizendo: “Avise ele que se quebrar a prisão, 

ele vai para a federal”.  
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E mais uma coisa, só um parêntese. Quando mandamos o Tiriça, nós recebemos 

um monte de ameaça; que tudo ia quebrar, que São Paulo ia pegar fogo igual em maio 

de 2006. E não pegou fogo. Não é só coragem, mas inteligência nossa. Não adianta 

pegar 30 presos e mandar para uma prisão federal, a dose tem que ser sempre 

homeopática e aos poucos. É o que fazemos. E mandamos o Vida Loka para São José 

dos Campos.  

Franco da Rocha. Eu costumo brincar que lá é coisa de louco. É um hospital de 

custódia que só tem pessoas com problema de comportamento. E um cara gritou: “Vou 

pôr fogo”, e colocaram fogo. E os presos foram embora, à tarde vinha com a latinha 

para a comida. Todos os presos que foram embora, foram recapturados no mesmo dia, 

então não foi um ato de selvageria ou de crime organizado. Não foi um ato de nada, mas 

um ato de comportamento que não era de uma pessoa normal. A CPP3 de Bauru foi 

uma besteira e coragem de um funcionário; o cara falando no celular e o funcionário foi 

em cima. Quiseram pegar o funcionário, virou aquele rolo todo e colocaram fogo. O 

IPA de Bauru, como falamos em nossa gíria, é um presídio antigo que pega fogo fácil.  

Mas em São José dos Campos nós não gastamos um centavo com empresas que 

façam o conserto. O preso quebrou, ele conserta. Não teve um funcionário ou ninguém 

consertando. Penitenciária de Hortolândia foi um desafio que fizeram e nós 

enfrentamos. Eles reagiram e nós reagimos, mas eles consertaram o que quebraram. 

Jardinópolis lamento dizer que foi uma besteira isolada de um funcionário. Assim como 

o preso tem certas regras, nós temos as nossas que não fazem parte do estatuto dos 

funcionários públicos.  

Um funcionário que exercia um certo cargo de comando dentre sua turma, achou 

por bem chutar o balde que serve alimentação para os presos, e isso é uma ofensa. Os 

presos: “Não faz isso”, e ele foi mais além. “Não fala nada que final de semana o senhor 

já era, acabou, não vai ter visita”. O cara fez uma burrada chutando alguma coisa que 

não pode, e uma maior tirando o bem maior do preso, que são as visitas. Essas foram as 

situações que tivemos em 2017, de 168 prisões, mas que não trouxeram danos à 

funcionários e morte de presos. 

Por falar em morte de preso e rebeliões, desse assunto que faz parte do nosso 

meio, mas quanto menos acontecer, mais representa a qualidade do corpo de 

funcionários. Em setembro de 2016 nós recebemos uma informação de que o crime 

organizado havia entrado em guerra - PCC com o Comando Vermelho. Nós sabíamos 

que tinha, até a morte do Rafaat, uma certa tolerância recíproca, com um suportando o 
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outro. Mas com essa morte as coisas foram mais além e acabou a paz. No mundo 

organizado quando acaba a paz, é sinal de início da guerra.  

Nós ficamos sabendo que o Comando Vermelho tinha feito uma associação com 

facções criminosas do Norte e Nordeste, como o FDN - Família do Norte, como a Al-

Qaeda, o Bonde dos 40. Fez aqui no Rio Grande do Sul com o Bala na Cara, que eles 

matam atirando na cara. Fez com o pessoal de Santa Catarina, o Primeiro Grupo 

Catarinense. O resultado disso tudo seria: “No dia tal nós damos uma ordem, cortem as 

cabeças para mostrar nossa força”. Eu liguei para todos os coordenadores à noite e disse 

a eles: “Amigos, a guerra vai começar. Os caras estão levantando quantas coisas - tudo 

que é oposição - há em São Paulo”. Era só para levantar, porque no fim de semana 

seguinte saía a ordem para se cortar cabeças. 

Também saiu que poderia ocorrer em alguns estados, e andei dando uns toques 

aqui e de lá, mas não tinha tantas informações. Em setembro eu disse para eles, se não 

me falha a memória numa terça à noite: “Vejam tudo que é oposição que se encontra 

nas prisões de São Paulo”. Eles não perguntaram como isso seria feito. Pensei, que 

bacana, nossa equipe você dá um toque e ela se vira. Mas lá para meia noite e meia, 

uma da manhã, levei o castigo. Um dos coordenadores me liga e fala: “Como que 

vamos descobrir que tem Comando Vermelho, PGC ou Al-Qaeda em São Paulo?”. 

Falei: “Primeiro, as prisões que não têm informantes, pode pedir a conta que está a pé. 

Vá para os informantes”. “Mas e o princípio da confidencialidade?” - “Se o informante 

abrir a boca você fala que é cagueta e está morto. Façam esse jogo com ele: ‘mas não 

conte para ninguém, porque se contar para alguém, vou contar que você me informa’”. 

É mais ou menos um contrato bilateral e não escrito onde as penas são rápidas.  

Segundo, vamos de prontuário por prontuário. Os presos têm algumas tatuagens e 

elas têm significados. O palhaço é para matar PM. “Vejam se há algum sinal de que o 

cara cumpriu pena ou mora no Rio de Janeiro. É difícil fazer esse levantamento de 200 e 

tantos mil presos, mas veja tudo isso” - “E se não der isso?” - “Vá pelo sotaque”. 

Apareceu no meio um que tinha um CV na mão: “Tu é Comando Vermelho?” - “Não, 

meu nome é Carlos Valério” - “Mas você vai morrer porque você é Carlos Valério, está 

CV na sua mão”. Então são indícios das coisas. 

Quando chegou sexta-feira de manhã, falei para eles todos: “Recolham todos os 

presos, coloquem num lugar só e depois vemos o que fazemos”. Nós estamos com 99 

presos, é isso Medina? 103. Temos de tudo quanto é espécie. Isso não tem reserva e nós 

também não temos, somos transparentes, e estamos trocando com o Rio de Janeiro. 
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Mandamos seis e recebemos meia dúzia. Não é uma questão de segurança do sistema 

prisional de São Paulo ou do Rio, mas de segurança das pessoas presas que integram 

facções opostas. Essa é uma coisa que se faz, e temos ordem judicial.  

Demorou para sair a ordem, porque em nossa área tomamos uma decisão e 

buscamos apoio judicial. O juiz vai ver se está na lei. Não tem lei do bandido ou do 

crime organizado em nenhum código. Conseguimos agora semana passada, é isso 

Medina? E vamos fazer. Hoje falei com o Erir, o secretário de Administração 

Penitenciária do Rio, e estamos marcando um local para encontrar. Como são cem 

presos, não é qualquer lugar que podemos descer cem contra cem inimigos. É mesma 

coisa que descer um ônibus com cem são paulinos e outros cem corintianos no mesmo 

lugar. 

Hoje falei com o ministro Jungmann pedindo para ver se ele nos fornece aeronave 

saindo do Rio até Prudente, e de Prudente até o Rio. E ele vai ver, disse que não tem 

dinheiro para nada, mas para a segurança tem que ter. O sistema prisional é segurança. 

Não é só a favela da Rocinha que precisa de segurança. Esse é nosso combate diário ao 

crime organizado. Falo um número para vocês, e podem até me chamar de mentiroso, 

mas o crime organizado tem um na cabeça e seis de sustentação. É um número difícil de 

se defender, sete. Vou pedir ajuda aos universitários.  

O número um é o 40, cujo nome não gosto de falar, porque é falado e idolatrado 

pela mídia. Aí temos o Roberto Soriano, em Porto Velho; o Abel, em Porto Velho. Tem 

quatro, e um deles é o Gegê do Mangue, que saiu fora pela porta. Os outros três é o 

Cego, Daniel Vinícius Canônico; o Paca, que também está solto; e o Carambola, Júlio 

César de Moraes. Onde eles estão, com exceção do Carambola? No RDD em Presidente 

Bernardes. Agora vem falar para nós que temos tranquilidade em São Paulo porque 

fazemos acordo com o crime organizado? Isso não é desrespeitar o secretário, mas os 36 

mil e tantos funcionários que temos. Em São Paulo se trabalha e se combate. 

Riscos nós esquecemos. O Coronel Telhada esqueceu quando estava combatendo, 

porque vale muito mais honrar o governo que servimos e a sociedade para a qual 

trabalhamos do que amedrontar. Se tiver medo em nosso meio, saia. Mas a população 

carcerária de São Paulo estava subindo demais e chegamos a 234 mil presos, isso no 

começo de 2016 ou 17. Aí vem a audiência de custódia, e também o trabalho da 

secretaria junto ao presidente do Tribunal, e junto ao corregedor-geral da Justiça. É 

assim. O preso tem direito a pedir? Tem. Tem direito a ir embora? Tem. Não tem direito 
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a ir embora? Não vá. Mas por favor, julguem rápido os expedientes de benefícios 

porque isso implica em harmonia interna e segurança funcional.  

Graças a Deus nós conseguimos isso, audiência de custódia eliminando ou 

reduzindo a porta de entrada, e a saída dos presos que têm direito para regime aberto, 

induto, etcetera, reduziu a população em praticamente sete mil presos. Nós sempre 

tínhamos um crescimento ou estabilização, nunca uma queda mesmo que pequena. 

Então hoje estamos com 227 mil presos, quando estivemos com quase 234 mil. Na 

receita do levantamento feito, isso no final do mês passado, deu para se verificar que no 

âmbito da mulher nós economizamos uma prisão. Nós tínhamos, no começo desse mês, 

841 mulheres a menos do que tínhamos no início do ano.  

Então pela primeira vez nossa população carcerária reduziu. Toda saída 

temporária para nós, em todas as datas - 31 de agosto, dois de outubro, Dia das Mães - é 

um terror. Todo mundo quer saber se vai ter ataque, rebelião ou diabo a quatro. Não 

adianta falar que não vai ter, todo mundo duvida. Nós tivemos que romper o contrato 

tornozeleira com a empresa. Não adianta comprarmos um equipamento, pagarmos e ele 

não funcionar. Primeiro estamos enganando a nós mesmos, as autoridades e a 

sociedade, e jogando dinheiro no ralo. Nós fizemos um contrato com a empresa e ela 

tinha que estar bem até dezembro do ano passado, e não estava bem até agosto desse 

ano. Rompemos o contrato. 

Mas tem uma coisa que se chama justiça. Ela entrou na justiça enquanto 

estávamos contratando a segunda empresa, e tudo voltou à estaca zero. Essa última 

saída de Dia dos Pais o controle das pessoas presas foi o que chamamos de controle 

humano. Nós mandamos tudo para a polícia dos presos 27 mil presos que estavam 

soltos. Lógico que em etapas. O índice de não retorno se equipara ao índice de não 

retorno de presos monitorados, graças ao trabalho harmônico que há na Secretaria de 

Administração Penitenciária, Polícia Militar, Civil, segurança pública, Gaeco e Polícia 

Federal.  

Temos que buscar segurança para nossos funcionários. Como? Primeiro cortando 

comunicação, segundo melhorando a forma de contato com o preso, terceiro é um 

sistema de revista. Nós automatizamos cem unidades prisionais do estado e vamos 

automatizar todas as penitenciárias para homens e mulheres, todos os CDPs para 

homens e mulheres. Nós automatizamos as portas de três alas de detenção provisória, 

que é o fechado, outro presídio dentro do presídio. Nós estamos com sete unidades 

prisionais em execução e mais 11 em fase preparatória.  
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Em 2014 se publicou uma lei que dizia que acaba a revista manual em São Paulo. 

Nós acabamos num final de semana. Em Valparaíso um colega nossa teve as vísceras 

para fora, estourou um produto explosivo que as visitas haviam entrado com na prisão. 

Nós dissemos assim: “Prefiro ser punido porque não cumpro a lei, do que ser omisso 

colocando nosso corpo de funcionários em riscos”. Havia uma denúncia de que as 

visitas entraram com muita droga aquele dia, e detector de metais não pega droga. E que 

havia sido colocado dentro da trave do gol que há nos pátios de sol. Um funcionário 

zeloso foi cerrar aquilo e não era droga, era pólvora. Explodiu e quase acabou com sua 

vida. 

Bloqueadores de celulares nós temos em 23 prisões, o custo da prestação de 

serviço fica em um milhão por mês. O que fizemos? Vamos bloquear todas? Não tem 

dinheiro para isso, e seria um trabalho feito sem planejamento. Nós temos 23 prisões no 

estado, e colocamos tudo que é crime organizado, preso perigoso ou problemático, tudo 

que não presta. Surgiu numa um preso problemático e colocamos nessas 23. Drones. 

Muitos dos nossos problemas está em cima, nos telhados, nas famosas pipas que eles 

arremessam de um canto para o outro. Não tem como mandar um funcionário trepar no 

telhado imediatamente. Nós temos drones que faz todo serviço de mapeamento aéreo. 

Dá para detectar com clareza o que está sendo feito naquele local, e imediatamente se 

manda um funcionário no local certo. 

Através desses drones nós mapeamos toda nossa área externa das prisões de 

segurança máxima, principalmente carros de pessoas suspeitas. Nós também 

melhoramos nossa segurança na parte superior. A propósito, quando se fala na Operação 

Ethos, que prendeu 34 advogados - 17 homens e 17 mulheres - e um representante do 

Condep, chamado Luiz Carlos, ela se iniciou conosco. Não é uma operação apenas da 

Polícia Civil ou do Gaeco. No dia 12 de maio de 2015 apreendemos todo o material que 

precisávamos e sabíamos que a partir dali haveria ataques contra nós. Tinham alguns 

presos conhecidos como Andinho, o Hidropônico e o Fabinho Boy. Ali começou a 

Operação Ethos, que se avolumou e prendeu esse grupo de pessoas. 

Não faz muito tempo e estive com o delegado do Deinter levando mais material 

para ele. Vamos dar outra cacetada num outro grupo do crime organizado. No crime 

organizado quanto mais você entra na investigação, parece que você vai puxando e 

surgindo coisas, e não dá para perder. Vou parar? Nunca está bom para nós quando se 

investiga o crime organizado. Scanner corporal, como eu ia dizendo, a lei saiu em 2014 

e não tínhamos dinheiro. Foi quando começou a mergulhar a economia do país, e a 
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arrecadação do Estado ficou apenas para o que era importante para a sociedade, 

interessante para a educação e saúde. 

Mas esse ano já estamos instalando scanner corporal nas prisões de São Paulo. O 

scanner é bom e ruim para a vista; é ruim porque pega droga, é bom porque pegamos 

uma mulher que tinha um grande mioma. O Raio-X mostrou e encaminhou para o 

hospital, ela foi submetida a uma cirurgia.  

 

O SR. PRESIDENTE - DELEGADO OLIM - PP - Vou solicitar para transferir 

a verba do SUS para lá. 

 

O SR. LOURIVAL GOMES - E nós também temos alguns programas 

interessantes; a Jornada Cidadania e Empregabilidade eu acredito que alguns já 

conhecem. Vou dar alguns dados. Em 2015, 16 e 17 nós providenciamos 75.313 CPFs 

para presos; 69 mil RGs; 13.400 carteiras de trabalho; outras 50 mil certidões de 

nascimento; 2.500 títulos de eleitor. Já dá para começar a fazer campanha nas prisões, 

porque deve sair alguns votos. Plantão jurídico para 92 mil presos; 48 mil cortes de 

cabelo diferente, no dia do resgaste da autoestima; 398 mil palestras; 30 mil 

participantes nas atividades; 527 mil presos atendidos em saúde; e várias participações 

diversas. 

Temos um programa chamado Pena Alternativa, que é o preso que não vai preso 

na cadeia, mas fica preso na casa dele prestando serviços à comunidade. O preso que é 

encarcerado paga a pena ao Estado, e o que presta serviços à comunidade paga a pena 

para a comunidade prestando serviços gratuitos. Hoje temos 13.012 presos em 

acompanhamento. O custo de cada pessoa que presta serviços comunitários hoje é de 26 

reais e 50 centavos, ao passo que o custo de uma pessoa presa é na ordem de 1.500 reais 

por mês. O índice de não aproveitamento desse programa, não falo reincidência, é de 

4,1%.  

Em regra, é isso que temos para falar à Comissão. É uma prestação de serviços 

que fazemos sempre onde vamos. Temos que ser cobrados para melhorar nosso trabalho 

e ficar mais espertos para combater o crime organizado. Estou aberto para os 

questionamentos e perguntas.  

 

O SR. CORONEL TELHADA - PSDB - Pela ordem, Sr. Presidente. 
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O SR. PRESIDENTE - DELEGADO OLIM - PP - Pela ordem, nobre deputado 

Coronel Telhada. 

 

O SR. CORONEL TELHADA - PSDB - Em primeiro lugar eu quero 

cumprimentar e parabenizar publicamente o nosso secretário Lourival Gomes. Quando 

comandei a ROTA de 2009 a 2011 ganhei um apoio excepcional do Dr. Lourival e de 

toda sua equipe. Parabenizar o Dr. Medina, que também sempre trabalha junto conosco. 

É um trabalho sério, honesto e forte. Sempre criticado, normal, porque quem trabalha 

infelizmente é alvo de críticas, nunca de apoio. Mas tem feito um trabalho excepcional, 

tanto que São Paulo goza de uma relativa paz no sistema carcerário, devido ao forte 

trabalho do sistema de administração penitenciária.  

Dizer para sempre contarem conosco nessa Casa para os problemas que 

enfrentarem. Aqui vocês têm amigos e aliados nesse combate à criminalidade. Mas eu 

queria fazer uma pergunta. Eu até encaminhei um documento à Secretaria de 

Administração Penitenciária, e me retornaram com um documento com bastante 

detalhes. Muito obrigado pela resposta. Dr. Lourival, com relação aos suicídios. Nós 

havíamos recebido reclamações de alguns funcionários reclamando do descaso do 

secretário e da secretaria com relação aos suicídios. Nós comprovamos que não é isso 

que acontece, mas queria que o senhor publicamente explicasse um pouco como é o 

acompanhamento. 

Nós temos esse problema na Polícia Militar, e é muito sério. Nós começamos a 

trabalhar nessa situação de suicídio dos nossos homens e mulheres, e tivemos uma 

melhora significativa, apesar do problema ainda perdurar. Queria que o senhor por 

favor, em rápidas palavras, se possível, nos falasse do que é feito na secretaria para 

combater o suicídio. Até agosto de 2017 nós tínhamos tido dois agentes de escolta 

mortos, e seis de segurança penitenciária, servidores em exercício inclusive, ambos por 

disparo de armas de fogo. Nos explique o que é feito, como o senhor avalia a situação.  

 

O SR. LOURIVAL GOMES - Na secretaria nós não avaliamos o valor dela pelo 

aspecto patrimonial e físico, valor do prédio, da viatura. Nosso patrimônio maior se 

chama funcionário. Os números são cinco em 2015, seis em 2016 e nove em 2017. 

Nenhuma justificativa para nós vai salvar a vida desses que se foram. No Dia dos Pais 

um funcionário de Franca, numa festa dentro de casa, do nada pegou a sua arma, matou 

uma filha de dez anos, a mulher e se matou.  



20 
 

Mais recentemente no Vale do Paraíba, numa discussão interna, um marido que 

havia feito uma mudança de gosto por pessoas do mesmo sexo, discutiu com a família e 

se suicidou. Não vou dizer que o suicídio dele ocorreu em razão daquele problema, pode 

até ter acontecido em razão dos problemas que foram se acumulando e se aquele dia foi 

o dia final.  Nós chamamos técnicos da Polícia Militar, e foi uma capitã que fez um belo 

trabalho. Ela disse: “Infelizmente é difícil, mas essa guerra é nossa”. Em nosso meio de 

polícia há muito envolvimento com substâncias lícitas e ilícitas; álcool, drogas, 

maconha e diabo a quatro. Nós sempre vemos fazendo palestras para redução do 

consumo de bebidas e outras drogas. 

Eu até trouxe, pedi hoje para o meu pessoal, nós temos feito inúmeras palestras. 

As mortes que acontecem nas prisões, os colegas falam: “Não esperava isso”. A família: 

“Ultimamente ele tem se mostrado meio quieto”. Então temos que descobrir uma 

maneira de chegar mais rápido no funcionário. Nós sempre chegamos, mas talvez já 

tarde. Já em 2006 quando o Ferreira era secretário, teve um simpósio. Nós já tocamos 

nessa questão dez anos atrás. Isso aqui foi tudo distribuído em 2014 e 2015. Em 2017 

aumentamos a carga da campanha de prevenção do suicídio. Estamos buscando material 

e distribuindo em todos os cantos. Tivemos o CVV, o Vita Alere, o Setembro Amarelo, 

material nosso distribuído a todos.  

Mas não estamos chegando no funcionário. Mandamos colocar isso aqui em todas 

as prisões ou por onde o servidor público passa. Não vou criticar ninguém, porque é 

muito mais fácil criticar PM ou secretaria porque está tendo mortes, mas estou buscando 

apoio de todo mundo dos sindicatos, dos médicos, dos psicólogos e serviços sociais que 

têm por aí. Nós fizemos um levantamento, e quando se fala em suicídio, droga e prisão, 

parece que são palavras que ninguém quer escutar. De acordo com as informações que 

tivemos, falaram: “Olha Lourival, a família não consegue salvar o cara, vamos ver se 

nós conseguimos”. Fizemos um olhar amigo, pode mudar tudo. Isso está em todos os 

lugares. 

Eu lembro que quando se quis combater Aids na prisão, não adiantava falar. Tinha 

que escrever. Hoje o cara não lia, mas no outro dia ele lia. Nós enchemos as prisões 

desses cartazes de campanhas de prevenção. Alguns sinais a serem observados no 

colega é abandono de amigos ou atividades sociais; perda de interesse em atividades 

que antes eram prazerosas; não conseguir assumir responsabilidades diárias, às vezes o 

cara passa esse relapso não porque quer, mas porque está infelizmente doente; estado 
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emocional alterado ou instável; consumo de álcool e drogas; falar sobre morte ou querer 

morrer. 

Está bem claro no cartaz que fizemos, e é trabalho dessa equipe chamada CQ 

Vidas, para proteger a qualidade de vida dos funcionários. Temos 100% de CIPAS nas 

prisões; quando muitas administrações não querem, porque é algo que te perturba e dá 

trabalho, nós temos 100%. Nós temos que fazer um trabalho para nossa saúde, 

colocamos e muitas vezes as pessoas não buscam ajuda, mas aceitam se for oferecido. 

Nessa vida como profissional nessa área de policiais civis ou militares, sistema 

prisional, só comentamos os pontos perdidos. E as vitórias, será que tivemos? Sim.  

São números que eu não gostaria de trazer, porque são muito tristes, de policiais 

tratados ou acompanhados por nós. 57 servidores com ideação suicida, esses nós 

evitamos; seis servidores tentaram contra a própria vida, e hoje são acompanhados por 

nós. O azar deles foi sorte nossa, e podemos dar uma mão amiga. 15 nós encaminhamos 

para a psiquiatria e psicologia da rede pública; dois já receberam alta e estão em 

recuperação. Nós salvamos muitas vidas. Mas não salvamos o funcionário da dívida, da 

depressão, dos problemas dentro de casa. Não vou apresentar números para vocês, mas 

grande parte dos problemas não está no trabalho.  

Eu não gosto de falar isso, Coronel Telhada, senão vão achar que estou tirando da 

minha, mas o problema está dentro de casa, muitos deles. Às vezes o problema está na 

dívida e o cara já não tem mais apelo, o último é o agiota, o colega. Infelizmente muitas 

das coisas hoje... Minha mãe tem 89 anos e fala: “Lourival, está faltando Deus no 

coração de todo mundo”. Então estamos indo em todas as coordenadorias e prisões 

falar: “Cara, vamos salvar. Só nós podemos salvar nós mesmos. Só nós podemos nos 

ajudar”. E aí que peço até para os sindicatos que ao invés de ficar fazendo isso, nos 

ajudem. Pega um médico psiquiátrica, faz um convênio barato. Ser sindicato hoje não é 

só pegar o dinheiro do associado e meter o pau no governo, mas trabalhar para o 

associado.  

Coronel Telhada, três coisas que me doem; suicídio, assassinatos porque trabalha 

em prisão, e agressão contra funcionários. Três coisas que nos machucam. 

Recentemente tivemos em Tupi Paulista uma maluca que pegou um apontador, que é 

permitido para apontar o lápis e estudar, e cortou uma funcionária nossa. Eu falei para o 

coordenador que tirem todos os apontadores de lá. O que nós temos que fazer é tirar 

esse problema de dentro da instituição e trazer para fora. Nós temos que fazer aqui 

deputado, e proponho isso ao senhor como presidente desta Comissão, que se tragam 
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psicólogos e psiquiatras entendidos em sistema prisional, curiosos. Todo mundo fala: 

“O que temos que fazer?”. 

Se eu fizer alguma coisa na secretaria, se a Polícia Militar fizer na dela, se a Civil 

fizer na dela... Às vezes estamos deixando de juntar os caquinhos para fazer uma coisa 

boa. Esse ano tivemos nove até setembro, que dá um por mês. É uma grande perda. Mas 

estamos lutando e não paramos. Aquela menina que está ali, a Iracema, por favor 

levante, é nossa guerreira. Fica todo dia e toda hora internando gente, brigando com o 

Hospital do Servidor, com todo mundo. É baiana arretada ainda.  

 

A SRA. IRACEMA - É, mas o senhor também me aciona dez, 11 da noite para 

auxiliar funcionário.  

 

O SR. LOURIVAL GOMES - Se o preso nos dá trabalho 24 horas e atendemos 

ele, o funcionário nós temos que atender 36 horas. E só mais uma coisa, estamos quase 

em dia com o pagamento das indenizações decorrente das mortes por força de trabalho.  

 

O SR. PRESIDENTE - DELEGADO OLIM - PP - Que bom. Pela ordem, 

deputado Gil Lancaster. 

 

O SR. GIL LANCASTER - DEM - Dr. Lourival, existe uma frase que os 

brasileiros conhecem muito bem. “Falar é muito fácil, e fazer é o que quero ver”. Da 

minha parte como deputado, acompanho seu trabalho há muito tempo, desde quando 

estou nesta Casa. Gostaria de parabenizar pela competência, pelo arrojo, pela excelência 

e para não dizer, pela coragem não só do senhor, que não faz nada sozinho, mas de toda 

sua equipe para fazer esse trabalho magnífico para a sociedade e a população do nosso 

estado de São Paulo. Conte com a Assembleia Legislativa de São Paulo. Parabéns.  

 

O SR. LOURIVAL GOMES - Obrigado. 

 

O SR. - Pela ordem.  

 

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

deputado. 
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O SR. - Secretário, também quero lhe parabenizar e até agradecer pela forma tão 

receptiva que nos recebeu na secretaria, quando do acontecimento de Bauru. E o senhor 

falou sobre o Centro de Progressão Penitenciária em Noé Azevedo, em Bauru. Se não 

sabendo, foi anunciado que haverá possibilidade de ser reconstruído, e os próprios 

detentos que o farão. Então isso nos traz uma certa esperança e alegria porque aquele 

lugar é tradicional em nossa região, e a reconstrução também é um sonho de todos nós 

da região. 

Quero também parabenizá-lo pelas audiências concentradas, que sua secretaria, 

juntamente com o Ministério Público e o Poder Judiciário vêm mudando o cenário do 

CPP de Franco da Rocha, e também em Campinas, uma vez que reúnem num só dia, no 

mesmo local, todos os órgãos responsáveis pela execução criminal sem necessidade de 

deslocamento. Nós gostaríamos de ouvir um pouco melhor, porque acho que é uma ação 

muito importante que o senhor está desenvolvendo hoje. Parabenizo pelo excelente 

trabalho junto a segurança pública e assuntos penitenciários.  

 

O SR. LOURIVAL GOMES - Obrigado. O CPP de Bauru nós tratamos como 

CPP III, porque tem mais dois. Para o senhor ter uma ideia, os que colocaram fogo lá 

foram decretados pelo crime organizado. E quando falam que é decretado, só não sabe a 

hora e o dia, mas pode deixar pronta a certidão de óbito. Nós temos os extremos, que é o 

RDD. O cara quer sair de lá para ir para a penitenciária, e depois para o semiaberto. 

Quebrando uma unidade de semiaberto reduz o número de vagas, e consequentemente a 

fila de espera passa a andar de maneira mais lenta. Nós temos uma súmula vinculante, 

que é a 56, que temos que remover rapidinho o preso para o semiaberto. 

Quando temos o problema no semiaberto nós temos que segurar, e temos 

argumento para motivar isso ao Judiciário para dizer que não cumprimos porque o preso 

quebrou aquilo que é dele. Ali nós estávamos prontos para reformar, até que em certo 

momento me disseram: “Essa unidade prisional está em fase de tombamento” - “Está 

em fase, mas não tombada” - “Não, mas quando começa o processo de tombamento não 

se pode fazer nada, tem que manter o padrão arquitetônico original”. Não tem como 

exigir aquilo que não se pode fazer, é uma unidade antiga. Ela recebeu os presos que 

cumpriam pena em Itapetininga. As telhas dali não se fabricam mais, não se tem mais os 

tijolos.  

Precisamos fazer alguma coisa para que pareça com aquilo, mas de outra maneira 

e mais seguro. Se for para colocar a mesma cobertura, as paredes não suportam mais. 
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Não tem mais a madeira que queimou, que era de peroba. Nós estamos pedindo para 

que mantenham a fachada, onde é a administração, e que nos permitam remodelar os 

pavilhões habitacionais. Nossa ideia é restaurar e melhorar a segurança, e manter aquilo 

com a população que tinha originariamente. E também pensamos que temos que manter 

aquilo porque se desativar, todas as famílias de funcionários serão prejudicadas e 

remanejadas para outros locais, tendo esse desconforto. 

Com relação a Franco da Rocha, é o programa que fazemos com o Judiciário de 

Campinas para fazer nossas jornadas e deixar um ambiente bom para o funcionário 

trabalhar, para que o preso possa cumprir sua pena. O que estamos tentando evoluir, e 

isso é uma coisa que queremos e seria muito bom para a Polícia Militar, é evoluir no 

que diz respeito às salas de tele audiência. Graças ao trabalho que está sendo feito pelo 

presidente do Tribunal de Justiça e pelo corregedor-geral de Justiça, estamos 

implantando. Mais recentemente colocamos em Araçatuba, Assis, Botucatu e Taubaté. 

 

O SR. PRESIDENTE - DELEGADO OLIM - PP - Com a palavra, deputado Ed 

Thomas. 

 

O SR. ED THOMAS - PPS - Presidente, satisfeitíssimos como sempre. Toda vez 

que o secretário vem aqui nós nos enriquecemos e aprendemos um pouco mais sobre 

segurança. A transparência dada não só pelo secretário, mas todos os trabalhadores e 

trabalhadoras da secretaria é de excelência. Sabemos das dificuldades e problemas, que 

há muitas situações para se resolver, mas trabalhamos com gente e nossa função é 

cuidar de gente.  

Secretário, preciso fazer uma colocação. Num mar de tantas notícias ruins, sejam 

elas políticas, econômicas, falta de vergonha ou nenhuma, recebemos dados que não nos 

provocam simplesmente a sensação de segurança, mas a verdadeira segurança. São 

números frios, mas eles existem e são verdadeiros. Eu preciso registrar que a região de 

onde venho, a 10ª região administrativa hoje, é a área mais segura do estado, e é a área 

que mais presídios recebeu.  

 

O SR. LOURIVAL GOMES - E ainda é a área que mais pede prisões.  

 

O SR. ED THOMAS - PPS - Sim, pelos prefeitos e vereadores, e aí já sou 

contra. Acho que já demos nossa colaboração Medina, chega. E o secretário sabe que 
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não faço segredo de forma nenhuma disso, eu sempre coloco e não vou em inauguração 

de presídio. 

 

O SR. LOURIVAL GOMES - Mas se nós fizemos mais presídios lá, 

transferimos mais funcionários para a região. 

 

O SR. ED THOMAS - PPS - Essa é a parte boa. Eu fiz questão de registrar isso 

porque é um agradecimento não somente ao secretário Lourival e aos trabalhadores da 

Secretaria de Segurança, mas envolvo também a Secretaria de Justiça e o Ministério 

Público nessa situação, e as dignas Polícia Militar e Civil do Estado de São Paulo. É 

esse trabalho em conjunto que tem feito da nossa região segura. E com a permissão do 

senhor e abraçando o Medina, que vi logo depois da citação, falar do trabalho que é 

realizado por ele. 

 

O SR. LOURIVAL GOMES - Ele vai ser secretário logo, logo. 

 

O SR. ED THOMAS - PPS - O Medina é de uma transparência dentro daquilo 

que ele pode informar, e falo isso também como trabalhador da informação e da 

imprensa. Dentro da segurança ele fornece aquilo que a imprensa gostaria de saber, 

porque informação é direito do cidadão. Transmite segurança quando é realmente bem 

informado. Fica aqui esse registro. Já fui atendido, o senhor citou o caso de Tupi 

Paulista, da agente Estela, que foi agredida por esse estilete. Mas o marido que é policial 

militar em Presidente Venceslau fez uma solicitação e encaminhamos. Gostaria que 

você visse com carinho dentro daquilo que é lei e regimento.  

Faço esse agradecimento publicamente, porque é muito importante. Nós temos 

sim uma secretaria muito digna, e um secretário muito transparente, um caboclo muito 

trabalhador e simples. Da mesma forma que faço essa colocação para o senhor, faço a 

todos os funcionários e funcionárias. Muito satisfeito sempre. Estamos à disposição 

naquilo que pudermos corroborar para a segurança na forma de votação, projetos e 

solicitações. Podem contar conosco. Muito obrigado.  

 

O SR. LOURIVAL GOMES - Muito obrigado ao senhor. 
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O SR. PRESIDENTE - DELEGADO OLIM - PP - Parabéns. Com a palavra, o 

nobre deputado Capez. 

 

O SR. FERNANDO CAPEZ - PSDB - Querido presidente, deputado Delegado 

Olim. Queria em primeiro lugar cumprimentar nosso amigo e secretário Lourival 

Gomes, parabeniza-lo, assim como toda a equipe, pelo belo trabalho. É a única 

secretaria em que o senhor é absolutamente insubstituível, porque não tem ninguém 

primeiro com capacidade, coragem e vontade de assumir. Mas eu gostaria de fazer uma 

pergunta, secretário. Nós temos aproximadamente 227 mil presos em nosso sistema, 

40% poderíamos dizer que são temporários?  

 

O SR. LOURIVAL GOMES - Não. Pegando essa pergunta para dizer que hoje 

nenhum preso ou presa, a não ser aquelas pessoas condenadas por prisão civil, devem 

permanecer em cadeias públicas ou distritos policiais. Todos os homens e mulheres 

presas, o delegado daquela repartição policial sabe para onde tem que encaminhar, e 

está autorizado a encaminhar sem nenhuma documentação de autorização de prisão para 

a unidade penal pré-estabelecida.  

 

O SR. FERNANDO CAPEZ - PSDB - Qual é o percentual? 

 

O SR. LOURIVAL GOMES - Hoje o percentual é em torno de 21%, o mais 

baixo do país. Eu presido o Conselho Nacional de Secretários, e colegas meus do Norte 

e Nordeste pedem mutirão de presos provisórios para que sejam condenados ou 

absolvidos. Eu creio que esse número deva baixar, porque a justiça de São Paulo, com 

exceção dos crimes praticados contra a vida, o resto os julgamentos estão sendo rápidos.   

 

O SR. FERNANDO CAPEZ - PSDB - Minha pergunta era se é possível, e pelo 

visto já está bastante reduzido o percentual. Em nossa última conversa há um ano e 

meio eram 40%, e agora temos 21%. Se ainda existe margem do Art. 319 do Código de 

Processo Penal, e tirar mais pessoas por aquelas medidas alternativas à prisão. Poderia 

haver um esforço maior para reduzir mais dez, 15 mil dentre esses presos? E se também 

ainda há uma quantidade de presos que têm direito a progressão para o semiaberto e 

aberto diante da falta de estabelecimentos adequados, eles permanecem em regime 

fechado gerando problemas. Só para fazer essa análise. 
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O SR. LOURIVAL GOMES - Hoje nós temos 13 mil pessoas que praticaram 

delitos de menor potencial ofensivo, que a justiça aplicou uma pena e não é de 

encarceramento, mas de prestação de serviços à comunidade. Nós temos 70 centrais de 

penas e medidas alternativas e devemos inaugurar mais quatro, 74. Então estamos 

fazendo um trabalho junto ao Poder Judiciário e as prefeituras de ampliar esse leque. 

Eu só acho assim, as pessoas que vão presas devem ser presas por um fato que 

recomenda o encarceramento. No sistema prisional não há pessoas presas que podem 

prestar serviços à comunidade, porque ela já foi julgada e condenada. Essas transações 

de substituições de pena de encarceramento para prestação de serviços ocorrem na vara 

criminal onde está o juiz, o promotor e o defensor. Presos que obtiveram benefício no 

semiaberto e se encontra no regime fechado, eu gostaria de fazer duas afirmações. 

Primeiro que não há nenhuma mulher na fila de espera. Segundo que quando a pena 

imposta pela autoridade judiciária é para que seja cumprida desde o início em regime de 

semiaberto, também não há vagas. Se autoriza imediatamente. 

Como eu disse, nós tivemos problemas em Jardinópolis e Bauru, então tivemos 

uma redução da quantidade de vagas nessas unidades de semiaberto. Estamos 

trabalhando, isso obedecendo a súmula vinculante 56, no Supremo Tribunal Federal, no 

que chamamos de prazo de razoabilidade. Alguém que está cumprindo a pena no regime 

fechado tem a pena convertida ou promovida ao semiaberto, ele está esperando 30 dias 

no fechado. Para nós, em razão do déficit de vagas e da situação econômica em 

comparativo com outros estados, esse prazo é razoável de 30 dias. Não dá para fazer no 

automático. Recebe a decisão judicial hoje para promover ao semiaberto e manda 

amanhã, nós não temos como. 

E dessa forma que trabalhamos, acabou-se os pedidos de habeas corpus para pular 

na frente do outro, então não tem mais como furar a lista. Ela é feita de maneira 

automática. Tudo que é feito manual pode ofertar privilégios ou gerar corrupções. Então 

quando a direção recebe a decisão judicial promovendo o preso do fechado para o 

semiaberto, o funcionário encarregado vai ao computador, é um programa que temos, 

aciona o fulano de tal, matrícula de tal, decisão de tanto. A data de inserção no 

programa é automática. É essa data cronológica que nós respeitamos. Toda sexta-feira - 

semana passada foi quarta por conta do feriado prolongado - nós checamos as vagas e 

autorizamos. Dá uma média de 700, 800 autorizações por semana. Hoje temos cerca de 
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quatro mil presos na fila de espera, de quatro a quatro semanas e meia. Zerado não é 

nunca, porque manda 500, chega 600.  

 

O SR. FERNANDO CAPEZ - PSDB - Vou fazer só mais uma pergunta, porque 

não quero ficar alongando, pelo adiantado da hora. Infelizmente fui chamado ao 

gabinete e pedi um aparte das valiosas explicações do secretário. Sabemos que o ideal é 

o preso cumprir sua pena próximo ao local de sua família e região. O que o senhor acha 

de a União fazer um pouco mais a sua parte e ajudar os Estados, criando presídios 

federais em outras regiões, para que o preso cumpra a pena no seu local de origem e 

nascimento? Essa é uma ideia que pode ser desenvolvida? Até porque alguns dos 

deputados aqui estão indo para o Congresso Nacional, e pretendo ser um deles. 

Então para levantarmos essa discussão. Acho que a União faz muito pouco na área 

de segurança, administração penitenciária e educação com a verba que ela retém, e 

deixa muito nas mãos do Estado. Como o senhor vê essa ideia? 

 

O SR. LOURIVAL GOMES - Primeiro acho que tem que mudar o 

funcionamento das prisões federais atuais. Hoje para se colocar um preso na prisão 

federal é muito complicado, tem que passar pelo crivo do Judiciário estadual e federal. 

Na medida que se vence o prazo, se não há uma insistência do Estado que remeteu o 

preso, ele retorna. Então mandar alguém para uma prisão federal significa mandar um 

fusquinha e receber um Boeing. O cara volta mais bandido do que foi.  

Acho que isso tem que mudar, tem que ter prazos maiores e um prazo mínimo, 

nunca máximo. O que propomos, o Rio tem 55 presos na prisão federal, e se todos 

retornarem nesse momento de crise em decorrência da briga que o Nem tem com o 157 

na Rocinha, vai ser um caos para o Rio de Janeiro. Acho que os legisladores deviam 

pensar que as prisões federais têm que trabalhar cheias. Elas trabalham com 70% de 

população e 30% de margem de reserva ou segurança. A primeira coisa é que elas 

devem trabalhar cheias. Segundo, o prazo mínimo de permanência não pode ser de um 

ano, mas no mínimo triplicar para o cara pensar que se for para a federal são três anos. E 

o regime da federal tem que ser mais diferenciado do que é nos estados, porque a 

concentração de presos num só presídio federal nada mais significa do que a 

federalização do crime organizado. Agora construir prisão federal em São Paulo não é 

bom. 
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O SR. FERNANDO CAPEZ - PSDB - E construir prisões federais em pequenas 

cidades do Norte e Nordeste, não precisando ser de segurança máxima, mas para presos 

comuns, só para ele se deslocar. Para a prisão federal deixar de ser uma prisão de 

segurança máxima para crime organizado, e dividir esse ônus com o Estado, passando a 

ser uma prisão normal para condenados comuns, colocando o sujeito espalhado por 

prisões pagas da União e mantidas por ela, no Brasil inteiro. São Paulo tem 20% da 

população e 50% dos presos. 

 

O SR. LOURIVAL GOMES - Sim, mas produz mais prisões porque a polícia de 

São Paulo trabalha muito bem, prende muito.  

 

O SR. FERNANDO CAPEZ - PSDB - Não, mas prisão de criminosos de outras 

regiões que vêm cometer crime aqui.  

 

O SR. LOURIVAL GOMES - Não é tanto isso não. Se trabalharmos com presos 

que vêm de outras regiões praticar delitos aqui, e tivermos que devolvê-los para outros 

estados, tínhamos que pegar metade dos presos que estão no Mato Grosso do Sul, que é 

a rota de tráfico. Muitos dos presos que estão no Mato Grosso do Sul foram presos lá, 

mas naquele percurso Paraguai-São Paulo. Hoje o colega do Mato Grosso do Sul pede 

porque muitos presos que são daqui de São Paulo. 

O que temos muito aqui e estamos acertando com cada Estado são aqueles presos 

de ninguém, o que está na prisão paulista, mas o processo dele em andamento é de outro 

estado. Então estamos acertando isso com os colegas. Quando nos interessa, levamos. 

Quando não nos interessa... Porque às vezes leva um e traz três, então quando levamos 

três e trazemos um, fazemos rapidinho.  

 

O SR. CORONEL TELHADA - PSDB - Pela ordem. 

 

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

Coronel Telhada.  

 

O SR. CORONEL TELHADA - PSDB - Antes de fazer minha pergunta, queria 

convidar os deputados e presentes porque amanhã dia 19, às oito horas da manhã, será 
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comemorado no Batalhão Tobias de Aguiar, na Avenida Tiradentes 440, a solenidade 

dos 47 anos da ROTA.  

 

O SR. LOURIVAL GOMES - Estaremos lá.  

 

O SR. CORONEL TELHADA - PSDB - Só queria convidar os demais colegas e 

os presentes que puderem comparecer e prestigiar. Serão muito bem-vindos amanhã, às 

oito da manhã, na ROTA. Senhor secretário, só para fechar, sei que nosso horário já 

passou um pouquinho. Talvez não só eu, mas os demais deputados também somos 

muito procurados por agentes, colegas da administração penitenciária, pelo velho 

problema do armamento para o agente ou funcionário quando de folga.  

Há algum trabalho a respeito disso, está sendo feita alguma coisa no sentido de 

facilitar o porte de arma ou até autorização? Muitas vezes o colega vive num mundo 

terrível do presídio, da proximidade com o crime, quando de folga acaba sofrendo 

ameaças ou até atentados. O senhor tem desenvolvido alguma coisa a respeito disso?  

 

O SR. LOURIVAL GOMES - Pelo sistema de acautelamento ou compra pelo 

próprio servidor?  

 

O SR. CORONEL TELHADA - PSDB - Dos dois jeitos, o pessoal reclama 

muito pela compra do armamento também.  

 

O SR. LOURIVAL GOMES - Não tem problema algum. Nós estamos fazendo o 

acautelamento de armas para os agentes de escolta e vigilância penitenciária. Esse 

agente é o funcionário que trabalha nas prisões de regime fechado, isso na região 

metropolitana de São Paulo, no transporte de presos para delegacias, etcetera. Nós 

recebemos 1.500 pistolas PT100.40 da PM, e estamos acautelando. Não tem restrição 

alguma ao fornecimento de armas para funcionários que querem compra-las, no entanto, 

nós temos regras. Problema psicológico e psiquiátrico, não. Falta disciplinar que mostra 

que o cara não tem certa estabilidade também não. Não há dificuldade. 

Donizete, quantas pistolas estamos comprando? 2.300 pistolas. Então vamos 

poder chegar num patamar de atendimento maior dos funcionários. No entanto, saiba 

que sempre pegamos carona na licitação da Polícia Militar, e a última deu problema. 
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Ganhou uma empresa da Turquia. Então estamos esperando isso para pegar carona 

nesse vácuo.  

 

O SR. CORONEL TELHADA - PSDB - Perfeito secretário, muito obrigado. 

Obrigado, presidente.  

 

O SR. PRESIDENTE - DELEGADO OLIM - PP - Primeiramente quero 

agradecer o secretário Lourival e todas as pessoas que compareceram e prestigiaram 

esta Comissão sempre lotada. O senhor deu uma aula, como disse nossos deputados, 

com uma transparência total e abriu o livro da sua secretaria. Aqui ninguém ficou 

desinformado do que está acontecendo. Não deixou de falar nada do que aconteceu 

durante o ano, e o que está sendo feito.  

Eu mesmo participei de uma inauguração do governador Geraldo Alckmin, todo 

automatizado pelos senhores da sua secretaria e pelos presos. O custo que ficaria em 

milhões para o Estado, o senhor está economizando para o governador. Quero 

parabenizar você e seus diretores, o secretário adjunto, o chefe de gabinete, as pessoas 

que aqui se encontram e vieram consigo. Mostrando que essa Casa é amiga e sempre 

briga pelos senhores e todo o projeto colocado aqui para a Polícia Militar e Civil, para a 

Polícia Científica, as Guardas e o que for. Nós colocamos os guardas e agentes de 

segurança penitenciária. Contem conosco, somos um time só da segurança.  

Como diz o Telhada, são pessoas ligadas com a segurança, então constamos com 

todos. O senhor tem aqui um amigo. Saiba que tudo que foi pedido para o senhor, você 

sempre respondeu prontamente e dentro da lei. E não só nisso, mas com rapidez e 

amizade. Estivemos com o senhor durante duas horas, e primeiro que é um prestígio o 

senhor estar aqui conosco, e segundo que são poucos que deixamos falar por tanto 

tempo. Gostaria que o senhor soubesse que além de tudo é nosso amigo. E todos 

ficaram num silêncio total, vemos quando é bom quando a plateia fica ouvindo atento. 

Quando começa um falatório é bom parar porque ninguém aguenta mais, principalmente 

se for político.  

Parabéns secretário e a todos que vieram aqui. Parabéns a essa Comissão. Nada 

mais havendo a tratar, agradeço os deputados presentes, nosso deputado Helinho que 

não quis fazer pergunta, mas é parceiro de todos os dias. Está encerrada a reunião.  

 

* * * 


