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COMISSÃO DE SEGURANÇA PÚBLICA E ASSUNTOS PENITENCIÁRIOS 

 

BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA. 

27/10/2015 

 

O SR. PRESIDENTE – DELEGADO OLIM – PP – Havendo número 

regimental, declaro aberta a 7ª Reunião Ordinária da Comissão de Segurança Pública e 

Assuntos Penitenciários da 1ª Sessão Legislativa, da 18ª Legislatura. 

Registro, com satisfação, as presenças dos senhores deputados Coronel Telhada, 

meu grande amigo Coronel Telhada, Orlando Morando, Ed Thomas, Jooji Hato, 

também o Cezinha da Madureira, agradeço aqui pela presença, e também quero 

agradecer, além do senhor secretário, que é uma honra tê-lo aqui, secretário Lourival, 

também o seu adjunto, o Sr. Luiz Carlos Cartise. Quero agradecer também a presença 

do Dr. Laerte Marzagão, da Ciência Policial da Alesp, outras autoridades presentes, 

diretores, que vi vários diretores que vieram da sua Secretaria. Muito bem-vindo, senhor 

secretário 

Solicito ao secretário que proceda à leitura da Ata da reunião anterior. 

 

O SR. ORLANDO MORANDO – PSDB – Pela ordem, senhor presidente. 

 

O SR. PRESIDENTE – DELEGADO OLIM – PP – Pela ordem, tem a 

palavra o nobre deputado Orlando Morando. 

 

O SR. ORLANDO MORANDO – PSDB – Solicitar a dispensa da leitura da 

Ata. 

 

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

está dispensada a leitura da Ata, considerando-se aprovada. 

A presente reunião foi convocada com a finalidade de apreciar a pauta anexa, 

ouvir o Sr. Lourival Gomes, Secretário de Estado da Administração Penitenciária, que 

prestará contas hoje aqui da sua pasta conforme o art. 52A da Constituição Estadual. 

Passemos à apreciação da pauta desta reunião. 

 

O SR. ORLANDO MORANDO – PSDB – Pela ordem, Sr. Presidente. 
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O SR. PRESIDENTE – DELEGADO OLIM – PP – Pela ordem, tem a 

palavra o nobre deputado Orlando Morando. 

 

O SR. ORLANDO MORANDO – PSDB – Requerer vistas ao Item 1 da pauta, 

requerer vistas ao Item 7 da pauta. 

 

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

 

O SR. PRESIDENTE – DELEGADO OLIM – PP – Pela ordem, tem a 

palavra o deputado Coronel Telhada. 

 

O SR. CORONEL TELHADA – PSDB – Só conversando com o deputado 

Orlando Morando, o Item 1, tudo bem que ele pediu vistas, mas eu já ia pedir que ele 

não prosperasse por conta de que nós estamos com o Dr. Lourival Gomes aqui, que é o 

presidente, é o secretário da SAP, e ele já poderia nos esclarecer esse primeiro assunto 

aqui ao invés de nós convocarmos o Sr. Hugo Berni Neto. Não sei. O que o senhor 

acha? 

 

O SR. PRESIDENTE – DELEGADO OLIM – PP – Já pediu vistas, vamos 

deixar com vistas. 

 

O SR. ORLANDO MORANDO – PSDB – Primeiro porque o autor do 

requerimento não está presente. 

 

O SR. PRESIDENTE – DELEGADO OLIM – PP – Não está presente, que é 

o deputado Cury. Ele que pediu. 

 

O SR. ORLANDO MORANDO – PSDB – É até um ato de formalidade. A 

gente, via de regra, não derruba o requerimento sem a ausência do mesmo, apesar de ser 

regimental. Segundo, que vai ter o contra-argumento de que ele queria ouvir o Hugo e 

não o secretário, caso contrário ele teria apresentado o requerimento ao secretário. 
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O SR. CORONEL TELHADA – PSDB – Estando o secretário aqui, que é 

maior, não vejo por quê. 

 

O SR. ORLANDO MORANDO – PSDB – Eu concordo, mas para não ser 

pego no contrapé. Depois de alguns anos aqui a gente, no mínimo, vai buscando 

habilidade para não ser traído. 

 

O SR. CORONEL TELHADA – PSDB – Está certo, não vou contra vossa 

experiência. 

 

O SR. PRESIDENTE – DELEGADO OLIM – PP – É regimental o pedido de 

V. Exa. Fica concedida vistas do Item 1 ao senhor deputado Orlando Morando, Itens 1 e 

7. 

 

O SR. ORLANDO MORANDO – PSDB – Pela ordem, Sr. Presidente. 

 

O SR. PRESIDENTE – DELEGADO OLIM – PP – Pela ordem, tem a 

palavra o deputado Orlando Morando. 

 

O SR. ORLANDO MORANDO – PSDB – Adiantar ao Coronel Telhada que 

vou votar para a derrubada do requerimento Item 1. Pode ter certeza disso. Só 

cumprindo aqui uma formalidade. 

 

O SR. PRESIDENTE – DELEGADO OLIM – PP – Vamos para o Item 2. 

Requerimento do Deputado Coronel Telhada, solicitando que a realização de Audiência 

Pública para debater sobre a instalação e funcionamento dos estandes de tiros, públicos 

e privados, localizados no Estado. 

Em discussão. (Pausa.) Não havendo oradores inscritos, está encerrada a 

discussão. Em votação o requerimento. Os deputados que forem favoráveis permaneçam 

como se encontram. (Pausa.) Aprovado o requerimento. 

Vamos para o Item 3. Requerimento do Deputado Luiz Fernando, solicitando 

que a Comissão convide o Sr. Comandante Geral da Polícia Militar, Cel. PM. Ricardo 

Gambaroni, para prestar esclarecimentos acerca das ações da Polícia Militar ocorridas 

no último dia 06 de outubro nas cidades de Indaiatuba e Bragança Paulista, consistentes 
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em cumprimento de mandados de busca e apreensão na residência dos respectivos 

prefeitos municipais entre outros, haja vista que, pela natureza, há ao menos aparente 

desproporção no emprego de helicópteros, grande contingente policial e cachorros para 

o cumprimento dos mesmos, posto que não se verifica emprego de tamanho arsenal no 

enfrentamento da criminalidade. 

Em discussão. (Pausa.) 

 

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

 

O SR. PRESIDENTE – DELEGADO OLIM – PP – Pela ordem, tem a 

palavra o deputado Coronel Telhada. 

 

O SR. CORONEL TELHADA – PSDB – Em que pese o deputado Luiz 

Fernando não estar presente, eu vejo com interesse este requerimento porque é a única 

vez que vejo que a pessoa está preocupada porque foram empregados muitos meios para 

executar a missão. Acho muito interessante isso. 

Ao invés de estar preocupado que não foi executada a missão, está preocupado 

que foram empregados muitos meios. Não entendo o problema aqui. 

Até queria cumprimentar a Polícia Militar e o comandante geral pela missão 

executada nas cidades de Indaiatuba e Bragança Paulista, e creio que foi com emprego 

suficiente de tropa e meios para executar a missão, tanto que a missão foi um sucesso. 

 

O SR. CEZINHA DE MADUREIRA – DEM – Pela ordem, Sr. Presidente. 

 

O SR. PRESIDENTE – DELEGADO OLIM – PP – Pela ordem, tem a 

palavra o deputado Cezinha de Madureira. 

 

O SR. CEZINHA DE MADUREIRA – DEM – Nós temos dois deputados 

Luiz Fernando aqui. É o Luiz Fernando Machado? 

 

O SR. CORONEL TELHADA – PSDB – É o Luiz Fernando, do PT. 

 

O SR. PRESIDENTE – DELEGADO OLIM – PP – Teixeira. 
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Em discussão. (Pausa.) Não havendo oradores inscritos, está encerrada a 

discussão. Em votação o requerimento. 

 

O SR. CORONEL TELHADA – PSDB – Votação nominal, Sr. Presidente. 

 

O SR. PRESIDENTE – DELEGADO OLIM – PP – Como vota o Coronel 

Telhada? 

 

O SR. CORONEL TELHADA – PSDB – Voto contra, Sr. Presidente. 

 

O SR. PRESIDENTE – DELEGADO OLIM – PP – Como vota o nobre 

deputado Orlando Morando? 

 

O SR. ORLANDO MORANDO – PSDB – Como se trata de um convite, voto 

favorável. 

 

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

Jooji Hato. (Pausa.) 

Como vota o deputado Cezinha de Madureira? 

 

O SR. CEZINHA DE MADUREIRA – DEM – Eu voto junto com o deputado 

Orlando Morando. 

 

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

Ed Thomas? 

 

O SR. ED THOMAS – PSB – Favorável, Sr. Presidente. 

 

O SR. PRESIDENTE – DELEGADO OLIM – PP – Vou fazer meu voto aqui 

também favorável. Acho que foi empregada muita polícia para desmoralizar os dois 

prefeitos. Eu também voto a favor. 

 

O SR. CORONEL TELHADA – PSDB – Pela ordem, Sr. Presidente. 
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O SR. PRESIDENTE – DELEGADO OLIM – PP – Pela ordem, tem a 

palavra o deputado Coronel Telhada. 

 

O SR. CORONEL TELHADA – PSDB – Nós temos de solicitar aqui o 

Ministério Público, não o comandante geral da Polícia Militar, porque o comandante só 

executou a missão. 

 

O SR. JOOJI HATO – PMDB – Pela ordem, Sr. Presidente. 

 

O SR. PRESIDENTE – DELEGADO OLIM – PP – Deixa o deputado acabar. 

 

O SR. CORONEL TELHADA – PSDB – Porque precisa ver aqui, no caso, a 

Polícia Militar só executou a missão. Usou os meios necessários para que fosse 

executada a missão. Então, seria interessante nós solicitarmos o Ministério Público, não 

o comandante da Polícia Militar, porque ele vai falar que recebeu a missão, usou os 

meios que tinha às mãos para que fosse feito todo o provimento necessário e não vi 

ilegalidade nenhuma no ato para nós chamarmos aqui a pessoa. Isso é interessante. 

 

O SR. ORLANDO MORANDO – PSDB – Pela ordem, Sr. Presidente. 

 

O SR. PRESIDENTE – DELEGADO OLIM – PP – Pela ordem, tem a 

palavra o deputado Jooji Hato. 

 

O SR. ORLANDO MORANDO – PSDB – Precisamos concluir a votação. 

 

O SR. PRESIDENTE – DELEGADO OLIM – PP – Como o senhor vota? 

 

O SR. JOOJI HATO – PMDB – Meu voto é abstenção. 

 

O SR. PRESIDENTE – DELEGADO OLIM – PP – Aprovado o 

requerimento. 

 

O SR. ORLANDO MORANDO – PSDB – Pela ordem, Sr. Presidente, para 

declaração de voto. 
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O SR. PRESIDENTE – DELEGADO OLIM – PP – Pela ordem, tem a 

palavra o deputado Orlando Morando. Quatro a um e uma abstenção. 

 

O SR. ORLANDO MORANDO – PSDB – É para justificar o meu voto. 

Primeiro, porque se trata de um convite, pelo qual o comandante escolherá, em comum 

acordo com V. Exa., o dia em que virá. 

Segundo, acho extremamente pertinente a proposição do Coronel Telhada, pode 

ser feito, na conveniência inclusive de V. Exa., um pedido convidando ou convocando o 

promotor do caso para que ele o explique. 

 

O SR. PRESIDENTE – DELEGADO OLIM – PP – É Campinas? 

 

O SR. ORLANDO MORANDO – PSDB – Porém, aí o senhor pode falar, 

porque eu não conheço, o cumprimento é dado por um juiz, aonde aqui foi feito um 

cumprimento para busca e apreensão de depoimentos e, provavelmente, uma condução 

coercitiva. Quem determina os meios não é o Ministério Público, é o comandante da 

PM local, quantidade de policial, se usa helicóptero, cachorro ou coisa que o valha. 

Razão pela qual, com muita isenção, primeiro tem de parabenizar a polícia, que 

fez o cumprimento da ordem judicial, agora eu acho que é válido perguntar ao 

comandante da PM se para apreender documento precisa de cachorro, entra na casa das 

pessoas. 

Por isso acho que o convite é esclarecedor, até para que ele possa dar 

explicações. Segundo informações, e foram vistas imagens de televisão, um helicóptero 

Águia, da Polícia Militar, sobrevoava a casa dos prefeitos no dia da apreensão também. 

Quer dizer, não foi feita a prisão de ninguém, só busca e apreensão de 

documentos. Então acho que é válido, até porque hoje, e mais do que nunca, a sociedade 

quer a execração pública de homens públicos, aqueles que não prestam não só têm de 

ser execrados, presos e expulsos da vida pública. 

Agora, precisamos tomar cuidado para que também não sejam cometidos 

abusos, do próprio Ministério Público, da própria Justiça, e se existiu, da polícia. Porque 

hoje se vê muita pirotecnia. 

Eu, quando fui candidato a prefeito, Coronel Telhada, tive um médico que era 

candidato a vereador na minha chapa, e sob a acusação de fraude no INSS, eu pouco o 
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conhecia, ele foi preso pela Polícia Federal. É óbvio que a matéria foi parar no “SPTV”, 

“candidato a vereador na chapa do Orlando Morando é preso”. Faz oito anos. Ele nunca 

mais foi chamado para depor. 

 

O SR. CORONEL TELHADA – PSDB – E ficou o nome. 

 

O SR. ORLANDO MORANDO – PSDB – Nunca mais foi chamado para 

depor. Estou dando um caso. 

Então, nós temos de tomar cuidado, e eu vou dar a minha opinião, acho que 

cachorro, aí o senhor pode ajudar, usa em estádio, controle de multidões, para ter 

controle da ordem pública. Agora, usar cachorro para entrar na casa de um ex-prefeito, 

de um prefeito, aliás, dois, para fazer apreensão de documentos? As informações que 

chegaram, de que existiam mais de 100 policiais na ação. E não se prendeu ninguém, 

era só para fazer apreensão. 

Então, acho que é importante porque o lado contrário, ainda ontem eu estive 

numa companhia da Polícia Militar em São Bernardo pedindo apoio, e aliás tenho de 

agradecer, porque a distinção que é dada, não apenas a mim, mas aos demais, em apoio 

à polícia nas comunidades, é sempre muito fraternal. 

Quer dizer, a sociedade quer ver a polícia na rua, dando proteção, e até acaba 

sendo uma discrepância, porque o dia que tem de ir a um prefeito, é um verdadeiro 

exército. Acho que é apenas esquisito, e aqui o comandante terá toda a oportunidade de 

apresentar, tecnicamente, a justificativa, razão pela qual o meu voto foi favorável. 

 

O SR. CORONEL TELHADA – PSDB – Me dobro perante a maioria. 

 

O SR. CEZINHA DE MADUREIRA – DEM – Pela ordem, Sr. Presidente. 

 

O SR. PRESIDENTE – DELEGADO OLIM – PP – Pela ordem, tem a 

palavra o deputado Coronel Telhada. (Pausa.) Desculpe, Cezinha de Madureira. 

 

O SR. CEZINHA DE MADUREIRA – DEM – Só para justificar aqui meu 

voto. 
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O Coronel Telhada sabe disso, eu sou um grande defensor da Polícia Militar, 

assim mesmo como da Polícia Civil. Entretanto, o deputado Luiz Fernando aqui foi 

muito feliz em convidar o comandante. 

Eu quero aqui fazer, em parte, coro com a palavra do deputado Orlando 

Morando. Acho que existem casos e casos. Quem conhece um pouco mais sabe quanto 

custa uma hora de voo de helicóptero, simplesmente para apreender documentos de um 

prefeito, de uma cidade que, inclusive, é bem avaliada no estado. 

Então, acho que vale a pena o diálogo, não aqui interrogatório, mas o senhor foi 

muito feliz em fazer o convite, não convocação, do comandante, para que possamos 

entender um pouco mais e ir deixando as coisas um pouco mais claras, tanto para a 

população, e até ir mais fundo, saber por que chegou a tanto. 

Era essa a minha justificativa de voto, nobre Presidente. Obrigado. 

 

O SR. PRESIDENTE – DELEGADO OLIM – PP – Positivo. 

Vamos dar prosseguimento aqui. Queria contar com a presença do nobre 

deputado Gil Lancaster e do nobre deputado Luiz Fernando. 

 

O SR. CEZINHA DE MADUREIRA – DEM – Pela ordem, Sr. Presidente. 

 

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

 

O SR. CEZINHA DE MADUREIRA – DEM – Eu estava aqui substituindo o 

deputado Gil Lancaster, eu tenho alguns outros assuntos. 

 

O SR. PRESIDENTE – DELEGADO OLIM – PP – Agradeço, de antemão, 

sempre pela ajuda a esta Comissão. 

 

O SR. CEZINHA DE MADUREIRA – DEM – O Gil Lancaster liga um dia 

antes e fala assim: Você está convocado a me obedecer. Eu corro lá. 

 

O SR. PRESIDENTE – DELEGADO OLIM – PP – Aproveita, Telhada, pega 

o microfone e fica para você, à sua vontade. 

O senhor vai sair? Obrigado. 
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Vamos dar prosseguimento ao Item 4. Requerimento do Deputado Celso 

Nascimento, solicitando informações à Presidente da Fundação Centro de Atendimento 

Socioeducativo do Adolescente, Fundação Casa, Sra. Berenice Giannella, sobre a real 

situação no sistema de vigilância de todas as unidades da entidade, visto que a empresa 

terceirizada que fazia o patrulhamento faliu por má gestão, forçando o governo rescindir 

o contrato, razão pela qual a exposição dessa fragilidade vem contribuir para o aumento 

de fugas de menores infratores nos últimos dias. Solicita, ainda, informações sobre o 

andamento do convênio a ser celebrado entre a Fundação Casa e a Secretaria de Estado 

da Segurança Pública, para que policiais militares de folga possam fazer a segurança 

externa de suas unidades. 

Em discussão. (Pausa.) Não havendo oradores inscritos, está encerrada a 

discussão. Em votação o requerimento. Os deputados que forem favoráveis permaneçam 

como se encontram. (Pausa.) Aprovado o requerimento. 

Item 5. Requerimento do Deputado Raul Marcelo, solicitando que sejam 

fiscalizadas e controladas as atividades relacionadas ao Concurso Público de Peritos 

Criminais (PC-1/2013), que teve início em 03 de dezembro de 2013, por meio da 

publicação do Edital de abertura de inscrições, porém até o presente momento não teve 

nenhuma vaga preenchida. 

Em discussão. (Pausa.) 

 

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

 

O SR. PRESIDENTE – DELEGADO OLIM – PP – Pela ordem, tem a 

palavra o deputado Coronel Telhada. 

 

O SR. CORONEL TELHADA – PSDB – Eu acho que o deputado Raul 

Marcelo foi feliz neste requerimento e deveria até ser subscrito por todos os deputados 

desta Comissão, porque nós sabemos a dificuldade da parte da Polícia Técnico-

Científica, e realmente esse edital, que está aberto desde dezembro de 2013, até agora 

não chamou nenhuma, nós estamos sabendo que tem 400 vagas, são 400 vagas a serem 

preenchidas. 

Eu acho que seria até interessante a Comissão se dobrar sobre isso também, Sr. 

Presidente. Muito obrigado. 
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O SR. PRESIDENTE – DELEGADO OLIM – PP – Em discussão. (Pausa.) 

 

O SR. ORLANDO MORANDO – PSDB – Pela ordem, Sr. Presidente. 

 

O SR. PRESIDENTE – DELEGADO OLIM – PP – Pela ordem, tem a 

palavra o deputado Orlando Morando. 

 

O SR. ORLANDO MORANDO – PSDB – No momento oportuno, já que a 

sugestão é subscrever, acho que é mais fácil declarar o voto para saber como cada um 

pensa. Então, solicito a votação nominal deste requerimento. 

 

O SR. PRESIDENTE – DELEGADO OLIM – PP – Positivo. É regimental. O 

pedido de V. Exa. fica concedido. 

Como vota o deputado Gil Lancaster? 

 

O SR. GIL LANCASTER – DEM – Voto favorável. 

 

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

Coronel Telhada? 

 

O SR. CORONEL TELHADA – PSDB – Favorável, Sr. Presidente. 

 

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

Orlando Morando? 

 

O SR. ORLANDO MORANDO – PSDB – Favorável. 

 

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

Jooji Hato? 

 

O SR. JOOJI HATO – PMDB – Favorável. 

 

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

Ed Thomas? 
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O SR. ED THOMAS – PSB – Favorável, Sr. Presidente. 

 

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

Luiz Fernando? 

 

O SR. LUIZ FERNANDO – PT – Favorável. 

 

O SR. PRESIDENTE – DELEGADO OLIM – PP – Aprovado o 

requerimento. 

Vamos para o Item 6. Requerimento do Deputado Raul Marcelo, solicitando que 

sejam fiscalizadas e controladas as atividades relacionadas ao Concurso Público de 

Desenhista Técnico-Pericial (DTP-1/2013), que teve início em 03 de dezembro de 2013, 

por meio da publicação do Edital de abertura de inscrições, porém até o presente 

momento não teve nenhuma vaga preenchida. 

O mesmo problema dos peritos. Em discussão. (Pausa.) Não havendo oradores 

inscritos, está encerrada a discussão. Em votação o requerimento. Os deputados que 

forem favoráveis permaneçam como se encontram. (Pausa.) Aprovado o requerimento. 

Agora vamos para o Item 8. Requerimento do Deputado Celso Nascimento, 

solicitando que a Comissão encaminhe um documento ao Doutor Alexandre de Moraes, 

grande Secretário Estadual de Segurança Pública do Estado de São Paulo, pedindo que 

adote as devidas providências junto ao Comando da Polícia Militar do Estado de São 

Paulo para realizar o policiamento ostensivo e emergencial nas aldeias do Jaraguá, na 

Zona Oeste desta capital, onde têm ocorrido diversos tipos de ilícitos. 

Em discussão. (Pausa.) 

 

O SR. LUIZ FERNANDO – PT – Pela ordem, Sr. Presidente. 

 

O SR. PRESIDENTE – DELEGADO OLIM – PP – Pela ordem, tem a 

palavra o deputado Luiz Fernando. 

 

O SR. LUIZ FERNANDO – PT – Eu acho oportuno este requerimento do 

nobre deputado Celso Nascimento, mas eu creio que uma das possíveis respostas do 

Exmo. Sr. Alexandre de Moraes seja de que o efetivo está fazendo essas parafernálias, 
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80 viaturas, 40 cães, então não dá para fazer policiamento. Foram buscar alguns 

documentos aqui e ali. 

Então, acho extremamente oportuno, quero aproveitar, Sr. Presidente, para 

cumprimentar todos os agentes penitenciários que aqui estão, numa luta salarial. 

(Palmas.) E tenho certeza que todos os deputados desta Comissão apoiam essa luta de 

vocês e queremos estar junto com vocês a todo momento nessa luta de vocês. 

 

O SR. PRESIDENTE – DELEGADO OLIM – PP – Em discussão. (Pausa.) 

Não havendo oradores inscritos, está encerrada a discussão. Em votação o requerimento. 

Os deputados que forem favoráveis permaneçam como se encontram. (Pausa.) 

Aprovado o requerimento. 

Passemos ao segundo item desta reunião. Vamos ouvir o Sr. Lourival Gomes, 

Secretário de Estado da Administração Penitenciária, que prestará contas da sua Pasta, 

conforme o art. 52A da Constituição Estadual. 

Por gentileza, Sr. Secretário, fique à vontade, venha até aqui e o senhor tem o 

prazo que o senhor achar por bem. 

 

O SR. LOURIVAL GOMES – Caro deputado Delegado Olim, Presidente desta 

Comissão, caro deputado Orlando Morando, caro deputado Coronel Telhada, caro 

deputado Gil Lancaster, caro deputado Ed Thomas, caro deputado Luiz Fernando, caro 

deputado Jooji Hato, tão logo recebi o convite formulado pelo Presidente desta 

Comissão mais que rapidamente solicitei que colocasse na minha agenda, e que eu só 

faltaria a este compromisso se tivesse algo mais importante. E o mais importante para 

um secretário é prestar contas, rebater eventuais críticas feitas em momentos de 

empolgação. 

A Secretaria da Administração Penitenciária, senhoras e senhores, é a secretaria 

que mais possui presos neste país, portanto é a maior secretaria existente no Brasil, e ela 

é melhor que todas as secretarias do país porque a grande maioria dos funcionários que 

trabalham no sistema penitenciário paulista são funcionários dedicados, corajosos. 

Para se ter uma ideia do tamanho de São Paulo no cenário nacional, em nível de 

sistema carcerário, eu queria, Sr. Presidente, com a sua permissão, fazer uma 

demonstração do cenário mundial em nível de quantidade de presos. 

O país que mais tem presos no mundo são os Estados Unidos, com 2.228.424. 

São dados colhidos junto ao Departamento Penitenciário Nacional. O segundo país, que 
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também tem pena de morte, é a Rússia, com 1.657.812. Perdão, o segundo país é a 

China. O terceiro país que mais tem presos no mundo é a Rússia, com 673.818 presos. 

Em quarto lugar vem o Brasil, com 607.731 presos. E vem também em quinto lugar a 

Índia, com 411.992. 

Mas, antes, deputado Olim, caros deputados, eu gostaria de dizer que aqui estão 

sete coordenadores regionais de unidades prisionais, e aqui estão diretores das unidades 

prisionais da região metropolitana de São Paulo. Aqui estão representantes de 

sindicatos, que eu os vejo. Mas eu gostaria, com a sua permissão, que cada coordenador 

que aqui estivesse levantasse e se apresentasse, porque às vezes dizem que nós temos 

cara de bandido. Gostaria que vocês fizessem essa avaliação. Por favor. 

 

(Manifestações fora do microfone.) 

 

O SR. LOURIVAL GOMES – O Cartirse, que é secretário adjunto, responde 

cumulativamente, como secretário adjunto e pela coordenadoria da região metropolitana 

de São Paulo, em razão do afastamento do coordenador Hugo, pelas razões que a mídia 

divulgou, e a pedido que ele nos fez, para que responda a essa acusação fora do trabalho 

para que não prejudique as investigações. 

 

O SR. PRESIDENTE – DELEGADO OLIM – PP – Queria já agradecer a 

presença de todos os senhores aqui, em nome de todos os deputados desta Comissão. 

 

O SR. LOURIVAL GOMES – Como eu disse, o Brasil tem 607 mil presos, 

agora traduzindo isso para o cenário nacional, em primeiro lugar, no contexto nacional, 

mais presos, é São Paulo, com 226.400. São números que eu estou arredondando porque 

a população carcerária de São Paulo sobe e desce. Recentemente cerca de 650 presos 

não retornaram na saída temporária, logo a polícia foi e prendeu 800. Então, tem a 

reposição automática quase que imediatamente. São 226 mil presos em São Paulo, 

226.400. 

Minas Gerais vem em segundo lugar, com 65 mil presos. Em quarto, Rio de 

Janeiro, com 40 mil presos, Pernambuco, com 32 mil presos, Paraná, com 29 mil, Rio 

Grande do Sul, com 28 mil. Somando esses classificados de segundo a sexto não 

atingem a população carcerária de São Paulo. 
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E o crescimento da população carcerária, caro amigo e deputado Delegado Olim, 

caro amigo deputado Telhada, amigos que aqui estão à Mesa, em 1994, portanto há 21 

anos, São Paulo tinha 55 mil presos. Dez anos depois, em 2004, São Paulo tinha 123 mil 

presos. Dez anos depois, 226 mil presos. 

Vamos focar o crescimento da população carcerária nos últimos cinco anos 

apenas. Nós tínhamos, em 1º de janeiro de 2011, 170.800 presos, 170.829 presos. Hoje, 

como eu disse, 226.400 presos. O crescimento, em um ano, aliás, em quatro anos e 10 

meses, portanto, em 58 meses, foi de 55.600 presos mais ou menos, o que representa um 

crescimento mensal de 950 presos. Ou seja, necessidade de se construir uma prisão por 

mês. E um crescimento por dia da ordem de 31,7 presidiários. 

E digo uma coisa para os senhores que não há fuga graças aos nossos 

funcionários, que não há rebeliões graças aos nossos funcionários e aos nossos 

parceiros. Temos parceria com a Polícia Militar, com a Polícia Civil, com o Gaeco, com 

o Poder Judiciário, com a Polícia Federal, e alguns ainda dizem que São Paulo não tem 

fuga porque tem acordo com o crime organizado. 

Isso dói para cada um de nós que estamos sentados aqui, independente de 

sindicato A, B, C ou D, ou se gostam do Corinthians, do São Paulo ou do Flamengo. 

Em São Paulo se trabalha combatendo o crime organizado. 

E São Paulo, senhores deputados, não precisa de prisão federal para evitar os 

problemas, embora o Governo Federal, através do José Eduardo Cardozo, tem sido 

muito parceiro de São Paulo. Tudo que eu preciso dele, menos dinheiro, é lógico, ele 

está sempre à disposição. 

O que nós incluímos de presos em São Paulo por mês? No ano de 2011 nós 

incluímos 109.241 presos, o que vale dizer 9.103 presos. Em 2015, isso até setembro, a 

média foi para 10.867, e às vezes, Coronel Telhada, deputado Gil Lancaster, Delegado 

Olim, escuto o cara falar que a polícia não trabalha. 

Se tem um que torce para a polícia não trabalhar sou eu, porque o sistema 

prisional está assim. Ela trabalha dia e noite, trabalha noite e dia, e os números, por si 

só, dizem o que ela produz. 

Eu quero abreviar, porque não adianta dados, mas São Paulo tem 1.319 presos 

estrangeiros e 357 mulheres estrangeiras. Eu sempre achei, sempre entendi que esses 

1.319 homens e essas 357 mulheres deveriam estar sob a custódia do Governo Federal, 

não por falta de competência de São Paulo para administrar as prisões, é que a 
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necessidade desse público, as necessidades desse público teriam melhor atendimento se, 

eventualmente, estivessem em prisões que fossem do Governo Federal. 

O primeiro problema que se tem, logo quando entra, é o passaporte, que fica ou 

na Polícia Federal ou em algum órgão federal. O segundo é a língua. O terceiro seria o 

contato com o país de onde os presos e as presas são originários. O quarto, que teria um 

atendimento, a maior parte tem atendimento pela justiça federal. Os processos de 

expulsão passam pelos segmentos do Governo Federal. 

Nós temos aqui em São Paulo 145 prisões para homens e 18 prisões para 

mulheres. É lógico que temos muito mais prisões para homens, porque de homens em 

São Paulo nós temos 212.500 homens e temos 13.134 mulheres, portanto a proporção 

de mulheres é em torno de 6% em relação à quantidade de homens. 

Há necessidade de construir prisões? Há, sim. Se falta casa para o povo, tem de 

construir casa, se falta prisão, tem de construir prisão. Mas, as dificuldades que 

encontramos para construir prisão em São Paulo, senhores, são enormes. Porque parece 

que entendem que as pessoas que delinquem têm de ficar presas, mas não podem ficar 

presas perto de mim, e para não ficar presa perto de mim terá de ficar, um dia, presa 

perto de alguém. 

Às vezes eu recebo ofício assim, por que se constrói prisão na região da Baixada 

Santista, ou por que se constrói prisão na região de Campinas, ou por que se constrói 

prisão na região de Presidente Prudente? Eu queria aproveitar este momento até para 

responder essas questões de onde se constrói, porque se constrói prisão. 

São Paulo, por longos anos, não construiu prisão própria para mulheres. Para 

onde iam as mulheres? Se retirava os homens de um presídio e lá se colocavam as 

mulheres. Se pegava um local e transformava numa prisão feminina. 

Portanto, durante algum tempo a política carcerária para mulher, no que diz 

respeito a projeto arquitetônico de prisões, ficou relegado a segundo plano. 

Não é culpa dos governos que passaram, é que hoje temos uma realidade 

diferente, porque 72% das mulheres presas no sistema prisional são por tráfico de 

drogas. Essa é a realidade. 

Às vezes, desse grupo de mulheres que está presa, ou de homens presos, por 

tráfico de drogas, o problema não é nem da polícia nem é nosso, às vezes o problema é 

da saúde pública. É mais ou menos igual a gente vê no supermercado, compre três 

pastas de dente e pague duas. No mundo do vício é assim, você pega seis, vende cinco e 
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fica com uma. Esse é o traficante que nós temos hoje, lamentavelmente, que estão 

entupindo as prisões. 

Nós, nesse período que lá estamos, construímos 19 prisões, sendo sete centros de 

detenção provisória, cinco prisões masculinas, quatro prisões femininas, um centro de 

progressão penitenciária. Estamos construindo mais três penitenciárias. Nós temos 18 

prontas e estamos construindo mais 20, sendo 15 CDPs e três penitenciárias femininas. 

Penitenciárias femininas, como estamos construindo? Não dá para construir 

todas as penitenciárias femininas em São Paulo, ou construir todas as penitenciárias 

femininas em Campinas, ou Presidente Prudente, ou Rio Preto, em Ribeirão Preto, ou 

Santos, ou Taubaté. 

As mulheres não são visitadas nas prisões. A primeira coisa que acontece com 

uma mulher, quando ela é presa, principalmente quando ela leva droga para o preso, é 

ser excluída. Não por nós. Primeiro porque ela é presa, segundo porque o preso põe 

outra no lugar dela. Essa é a realidade carcerária que nós não escondemos. 

Então, nós construímos uma prisão feminina em Tupi Paulista. Por que lá, 

deputados? Para atender aquela região, Presidente Prudente, Araçatuba, não é para 

colocar lá presas aqui de São Paulo. 

Nós construímos uma prisão feminina na cidade de Pirajuí, para atender toda a 

demanda de Bauru. Nós construímos uma prisão feminina em Mogi Guaçu para atender 

a demanda da região de Campinas. Construímos uma em Tremembé, para atender a 

demanda do Vale do Paraíba. Estamos construindo uma em Guariba, para atender a 

demanda de Ribeirão Preto, uma em Votorantim, para atender a demanda de Sorocaba, 

uma em São Vicente, para atender a demanda da Baixada Santista. Então, tudo isso é 

pensado, é planejado, não é uma questão de chute. Grande parte das prisões que 

construímos hoje são principalmente centros de detenção provisória. Os pleitos foram 

feitos pelos prefeitos. 

Então, essa questão da construção da prisão é muito importante, mas não basta 

construir prisão, nós temos também de investir em penas alternativas. O que é pena 

alternativa? Pena alternativa é pegar o estuprador e colocar na rua? Não. Pega-se o 

estuprador, coloca na prisão, e pega aquele que praticou um delito de menor potencial 

ofensivo, em vez de colocá-lo na prisão, coloque-o prestando serviços à comunidade. 

Nós temos prisões específicas? Para o crime organizado. Recentemente saiu uma 

lei federal que diz que tanto o preso provisório como o preso condenado, eles têm de ser 

separados. Como São Paulo vai separar, do dia para a noite, 10 mil pessoas que entram 
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no sistema prisional. Nós vamos separando aos poucos. Nós separamos de acordo com o 

crime organizado, uma penitenciária em Venceslau recebe crime organizado, uma das 

facções, Avaré recebe parte dessa mesma facção. 

Temos o RDD único do país, e aqui quando esteve a Comissão Parlamentar de 

Inquérito composta pelo deputado Alberto Fraga, os que estiveram em São Paulo, 

Alberto Fraga, do Distrito Federal, Major Rocha, do Acre, Major Olímpio, de São 

Paulo, nós pedimos, deixe a internação de presos no RDD ser realizada pelo Executivo, 

tire do Judiciário, porque é o Executivo quem tem premência, rapidez de internar um 

delinquente perigoso e é ele quem sabe o porquê está sendo internado. 

Temos prisões para estrangeiros, só para homens estrangeiros. Chegamos a ter 

97 nacionalidades, pessoas presas de 97 nacionalidades. Temos prisões para aqueles que 

praticam delitos sexuais. Para jovens na idade compreendida entre 18 e 21 anos de idade 

que praticaram crimes cujas penas não chegam a 10 anos e que não tenham vinculação a 

facção criminosa. Nós temos, para aqueles que têm risco de conviver naturalmente em 

presídios comuns, que se forem colocados em presídios comuns poderão ser mortos ou 

extorquidos. Nós temos prisão para aqueles que agridem nossos colegas, nossos 

funcionários, isso quando não conseguimos colocar no RDD. Temos prisões para 

homicidas, temos várias prisões. 

Combater o crime organizado não é uma coisa para um homem ou para uma 

secretaria só. Combater o crime organizado é selecionar um grupo de parceiros. Que 

parceiros são esses? Aqueles que se dispõem, porque nem todos têm coragem para 

combater o crime organizado. Aqueles que se dispõem têm coragem de combater o 

crime organizado. 

Quando se fala que São Paulo tem 163 prisões e instalaram apenas 23 

bloqueadores de celulares, por que não instala em todas? É bem verdade que não 

podemos ficar, a segurança é assim, não se pode ficar falando pelas esquinas, ou para 

amigos, ou nos bares, porque tem 23 apenas. Se for preciso ter 25, 27, 28, amanhã ou 

depois terá, mas hoje tem nas 23 prisões que abrigam elementos do crime organizado, e 

em prisões que abrigam presos de alta periculosidade. 

Automatização de portas de celas. Essa iniciativa não é nem minha, essa 

iniciativa é de um funcionário da região oeste. Hoje nós temos 37 unidades 

automatizadas, nove sendo instaladas a automatização, e 16 que serão as próximas, 

depois dessas. É um serviço barato, é um serviço eficiente, e é o funcionário fazendo 

aquilo que ele acha que tem de ser feito para a segurança dele. 
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Como combater a superlotação carcerária sem construir prisões? Eu acho que 

tem alguma coisa a ser feita também, paralela, paralela à construção de prisões. A 

Defensoria Pública Estadual tem de trabalhar junto conosco, para atender o preso que 

chega nas penitenciárias. Aliás, se não soltar, pelo menos o preso sabe que foi atendido 

por alguém. Via de regra o preso era levado para nós, ele nem sabia por que estava 

preso, isso acontecia muito. 

Mutirões do Tribunal de Justiça. Não é para soltar preso, não. Eu acho que a 

justiça, o preso pediu, responda logo, se vai embora ou não vai. 

Audiências de custódia. Aqui será avaliado no futuro, não dá para fazer uma 

avaliação hoje. Eu digo no futuro porque nós não sabemos se esses que estão sendo 

soltos hoje não vão praticar delitos amanhã. 

As centrais de penas, que eu disse, que são exatamente para aquelas pessoas que 

não praticam delitos graves e que podem ficar na comunidade prestando serviços. 

Eu só queria dizer que nós fizemos um levantamento recentemente, isso em 18 

de junho, de toda a população carcerária nossa, primeiro para saber o que tínhamos, 

segundo para saber o que fazermos. Nós temos, pela primeira vez, o tráfico de drogas e 

o roubo, no caso dos homens, tecnicamente empatados. 

Quem trabalha na polícia, quem está na rua policiando, quem está no sistema 

prisional trabalhando, sempre sabe que o roubo estava lá em cima e o tráfico de drogas 

estava numa posição intermediária, podia estar em segundo lugar. Hoje, no caso dos 

homens, 37,2% tráfico de drogas e afins, 36,43% roubo. No caso das mulheres, 72,03% 

das mulheres tráfico de drogas e afins e 10,06%, roubo. 

Então, caro presidente desta Comissão, eu gostaria, essas são as primeiras falas e 

eu ficaria, me sentiria até melhor em responder os questionamentos. 

 

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

 

O SR. PRESIDENTE – DELEGADO OLIM – PP – Rapidamente, 

primeiramente queria agradecer ao senhor mais uma vez, e fazer até um elogio ao 

senhor e aos seus coordenadores, que a paz reina no sistema penitenciário graças a V. 

Exa., que pelo seu trabalho de tantos anos consegue conduzir muito bem as cadeias, e os 

senhores que trabalham junto com o secretário, com o secretário adjunto, queria 

parabenizá-lo porque, com certeza, o senhor mantém a casa em ordem e a competência 

é muito grande. 
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Pela ordem, tem a palavra o deputado Coronel Telhada. 

 

O SR. CORONEL TELHADA – PSDB – Senhor Presidente, em primeiro 

lugar queria cumprimentar o secretário Lourival Gomes, parabeniza-lo pelo trabalho à 

frente da Secretaria de Administração Penitenciária, parabenizar a todos os presentes os 

presentes aqui, dentro das suas funções, porquanto em todos os nossos discursos, em 

todas as nossas proposições, nós que somos da segurança pública, sempre falamos da 

Polícia Civil, da Polícia Militar, da Polícia Técnico-Científica, mas sempre falamos 

também da assistência penitenciária porquanto sabemos da importância da função de 

todos os senhores para o sistema de segurança pública. 

Sabemos da dificuldade, e digo mais, eu acho muito mais fácil ser policial 

militar do que assumir a função dos senhores, uma função difícil, uma função sofrida, 

uma função não reconhecida. Então, tenham certeza que sempre terão o nosso 

reconhecimento aqui e o que pudermos fazer para ajudar a todos os senhores, tenham 

certeza que não só eu como os demais deputados aqui também o farão. 

Nós sabemos da dificuldade da reposição salarial, que é um absurdo o Estado 

não estar dando atenção à segurança pública no geral, e à assistência penitenciária, 

sabemos da dificuldade, senhor secretário, deste ano em termos algum reajuste, mas eu 

queria aqui, antes de iniciar as minhas perguntas, fazer um apelo a V. Exa. que comece 

a trabalhar já pelo início do ano que vem. 

Sabemos do problema de responsabilidade fiscal, que o governador sempre 

alega, mas janeiro já está aí, e é a hora de rever os salários, não só da SAP, se eu tivesse 

a liberdade e a amizade que tenho com o senhor, se eu tivesse com o secretário eu 

também falaria o mesmo para ele, mas é complicado. 

Mas, pela amizade que tenho com V. Exa. eu peço que V. Exa. se dobre sobre o 

assunto salário da categoria, porquanto é necessário não só um reajuste, como um 

aumento salarial para toda essa classe, para evitar uma greve, evitar problemas, porque 

nós sabemos que não é só isso que o funcionário quer, porque os que estão aqui, todos, 

o fazem porque gostam da missão, gostam da carreira e não querem, com certeza, partir 

para algo mais contundente. Tenho certeza disso. 

Então, que V. Exa. se dobre sobre esse assunto também para que nós possamos 

continuar a paz que nós temos, pelo menos um pouco de paz, nos presídios. 

Salário é uma preocupação de todos nós, mas nós temos recebido muita 

reclamação aqui, senhor secretário, muitos têm nos procurado pessoalmente, pelo 
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Facebook, pelo e-mail, alguns problemas que afligem a classe da assistência 

penitenciária, dos nossos AEVPs, do nosso pessoal. 

As principais reclamações, a falta da carga do colete, carga do colete individual, 

que eu vejo como uma necessidade premente para o funcionário. Porque se nós estamos 

na rua enfrentando vagabundos armados, vocês também estão, porque vocês estão numa 

função de guarda do presídio, ou melhor, da guarda do presídio, da escolta do preso, 

mas nós sabemos que vários agentes têm sido mortos no deslocamento para a residência 

ou para o serviço, na sua hora de folga. Isso nos preocupa muito, pois não pode 

acontecer, não pode acontecer. 

É necessário, sim, que cada agente tenha o seu colete, como carga, como é a 

Polícia Militar, para que ele possa ao menos se sentir um pouquinho mais seguro. 

(Palmas.) Obrigado. Nós sabemos que o colete não evita, infelizmente, tudo, mas ajuda 

muito. 

O segundo ponto, senhor secretário, que eu peço para V. Exa. também nos 

informar, é sobre a carga de armamento individual, porquanto o homem da assistência 

penitenciária hoje, sim, ele tem de estar armado, ele tem de estar pronto para a luta, 

porque ele é tão alvo quanto um policial militar, quanto um policial civil, quanto um 

policial técnico-científico, e nós sabemos que o crime, não só o crime organizado, o 

crime no geral, quando ele quer atentar contra o Estado ele atenta contra os homens da 

segurança, e incluo a assistência penitenciária nisso. 

Então, pediria a V. Exa., pela amizade que nós temos, até pela consideração que 

tenho por V. Exa., que sempre nos recebe, tão prestativo, para que, eu sei das 

dificuldades, sei de tudo isso, mas hoje é premente, fora a parte salarial, que nós 

sabemos que vai ficar para o ano que vem, infelizmente, que cada um do sistema, da 

Secretaria da Administração Penitenciária, tenha seu colete como carga individual e o 

armamento também, para que esses homens possam, ao menos, se defender quando 

forem atacados. 

A segunda propositura, senhor secretário, é uma pergunta que nos chegou quanto 

aos scanners corporais. Nós sabemos hoje do problema da visita íntima, o pessoal tem 

entrado com liminar para não sofrer a revista íntima, principalmente as mulheres, e os 

agentes que estão com essa missão estão em papos de aranha, porque não podem 

executar a revista íntima, é obrigado a passar o detector de metais e muita coisa de 

plástico tem passado, faca de plástico, explosivo também não é detectado no detector de 

metais. 



 22 

Então, nós temos os scanners corporais, e pela informação só temos em 

Pinheiros 1 e Pinheiros 4. Então, é premente também a compra desse material, e eu acho 

que nós temos de unir forças no sentido até de exigir do senhor governador esses itens 

que nós aqui relatamos porquanto nós estamos falando de vidas, de vidas de 

profissionais que ganham um salário mísero, mas que gostam do que fazem, e se 

dedicam pelo que fazem. 

Então, acho que o mínimo que nós podemos retornar são condições de trabalho e 

de defesa para esses homens e mulheres. Muito obrigado, senhor secretário. (Palmas.) 

 

O SR. PRESIDENTE – DELEGADO OLIM – PP – Antes do senhor 

secretário responder, queria só agradecer a presença do presidente da comissão de 

segurança da Ordem dos Advogados do Brasil, Dr. Arles, que aqui se encontra. 

Senhor secretário, o senhor tem a palavra para responder rapidamente para a 

gente passar aos demais. 

Ele responde uma por uma, porque falar depois fica difícil. Assim a gente 

consegue ouvir as respostas. 

 

O SR. ED THOMAS – PSB – Pela ordem, Sr. Presidente. 

 

O SR. PRESIDENTE – DELEGADO OLIM – PP – Pela ordem, tem a 

palavra o deputado Ed Thomas. 

 

O SR. ED THOMAS – PSB – Eu ia fazer a troca com o deputado Luiz 

Fernando, porque ele tem uma outra comissão. 

 

O SR. PRESIDENTE – DELEGADO OLIM – PP – Ele responde e o senhor é 

na próxima. 

 

O SR. ED THOMAS – PSB – Eu estou aqui tentando ajudar o deputado, para 

ele não faltar à comissão. 

 

O SR. PRESIDENTE – DELEGADO OLIM – PP – Senhor secretário, por 

gentileza. 
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O SR. LOURIVAL GOMES – Na semana que passou, eu atendi aos quatro 

sindicatos que há no sistema prisional, Sifuspesp, Sindasp, Sindicop e Sindespe. 

O presidente do Sindespe, que aqui está presente, o Sr. Antonio, na frente dele 

eu assinei uma resolução colocando, no primeiro momento, a carga de coletes para os 

agentes que fazem a escolta aqui, porque o grau de risco, o risco é maior, o nível de 

risco é maior. 

É bem verdade que esse foi o primeiro passo, mas o senhor sabe que nós 

perdemos dois da inteligência, um deles era o Bodanese, que tinha tudo na ponta da 

língua e tudo guardado na cabeça, não tinha nada, absolutamente nada no papel, ele não 

era burocrata, ele era técnico, e ele levou, lamentavelmente, Deus o levou e junto com 

ele levou todas as nossas projeções e programações. 

Então, começamos do zero na área de inteligência, estamos lá hoje com o 

coronel Rodrigues, tem outro coronel que atendi esta semana, e nós sempre priorizamos 

a área de inteligência a Polícia Militar, até pela interface que tem no dia a dia com os 

nossos AEVPs e com as nossas escoltas e com a área de segurança das nossas prisões. 

Então, nós já demos um pontapé inicial. Não sei se publicou ontem ou hoje uma 

resolução que já cria essa... (Manifestação fora do microfone.) Não, isso a gente troca. 

Na verdade, nós quisemos fazer... (Manifestação fora do microfone.) Mas não é 

para ir para o bico. É isso que nós queremos dizer. Mas tudo bem, a gente refaz. Tem 

aqui a assessora que preparou a resolução, eu fiz questão que ela fosse assinada na sua 

presença, por isso que acelerei, então ela anota já que em trânsito é permitido, por favor. 

Com relação ao armamento individual, o Exército fixou para a Secretaria da 

Administração Penitenciária, não 100% de armas em relação ao efetivo, ele fixou 60% 

com o total do efetivo. 

Eu estive lá com o general Campos, comandante do sudeste do Exército no 

sentido de que verificasse essa questão e ele também foi substituído pelo coronel Sid, e 

já estou marcando uma audiência com o coronel Sid para resolver essa questão da 100% 

de armas para os nossos funcionários AEVPs. 

 

O SR. CORONEL TELHADA – PSDB – Perfeito. Se V. Exa. me permite um 

aparte, se puder e precisar contar com estes deputados para que estejam juntos de V. 

Exa. contem, creio que posso falar em nome dos demais, contem conosco para que a 

gente ajude a Secretaria nesse aspecto. Acho que tinha de ter 110%, não 100% de 

armas, porque é urgente isso. 
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O SR. PRESIDENTE – DELEGADO OLIM – PP – Queria também contar 

com a presença do deputado Celso Nascimento. Fique à vontade, entre, por gentileza, 

faz parte desta Comissão e fico grato pela sua presença 

Pode continuar, secretário. 

 

O SR. LOURIVAL GOMES – Ainda com relação ao armamento, Coronel 

Telhada, se me permitir, quando nós chegamos, em 2006 com o Ferreira, em 2007, os 

sindicatos vieram pedir que nós autorizássemos o porte de arma para defesa pessoal, 

arma individual para defesa pessoal, cuja autorização fosse assinada pelo secretário. 

E nós tivemos aí nesse momento várias fases a serem superadas, muitas 

autoridades com quem mantínhamos diálogo, e conseguimos que nós pudéssemos, 

lógico, respeitando a lei do Sinarm, autorizar o porte de arma para uso pessoal e defesa 

pessoal aqueles que, de fato, querem. Eu não quero ter arma, eu com arma na mão sou 

igual macaco numa loja de cristal, vou arrebentar tudo facilmente. 

Então, nós temos essa portaria, essa resolução vigente. O que os sindicatos me 

pediram é no sentido de que os aposentados também possam ter a continuação do porte 

de arma, e que possam ter também, possam portar também, por definição legal, armas 

de uso restrito. 

A portaria está pronta, a resolução está pronta, o que falta, já tem o aval da 

Polícia Federal no que diz respeito a armas de uso permitido, pode fazer, Lourival, o 

cara aposenta, continua até a validade do documento dele, depois ele tira, porque nós 

não temos acompanhamento mais, depois ele tira como cidadão. Eu estou aguardando 

uma resposta também do Exército em razão das armas de uso restrito. 

E estamos tendo essa cautela porque não faz muito tempo um funcionário nosso, 

um agente de segurança penitenciário nosso compareceu ao fórum de uma comarca do 

interior, que cidade que é, Bilac, e é bom a gente falar porque se quiser confirmar é só 

ligar para o juiz lá, e lá o juiz viu que ele estava armado, regularmente, com o porte 

legal, e como era uma separação litigiosa o juiz achou por bem tirar a arma dele e 

encaminhou para o delegado. O delegado não reconheceu o porte, ou o juiz que apertou, 

ou o promotor que apertou, não aguentou a arma do cara, e ele foi condenado a cesta 

básica, o diabo a quatro, e nós fomos obrigados a ir ao tribunal e falar que estava tudo 

legal. Se está penalizando o funcionário, tem de penalizar o secretário, que assina. 
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Então, está havendo essa demora em razão disso. Juridicamente, a consultoria 

jurídica nossa acha que não pode ser por resolução, acha que tem de ser por decreto, e 

eu vou assinar por resolução enquanto o decreto não sai, vou propor o decreto sim, mas 

depois, porque se for para o decreto tudo aquilo que eu assinei até hoje está ilegal. 

Então, está demorando um pouco em razão disso. 

Scanner corporal. Nós precisamos de quase 200 scanners corporais para atender 

todo o estado de São Paulo nas prisões que, de fato, precisam de scanner. Como o 

senhor sabe, o dinheiro em São Paulo está minguado, nós começamos 

experimentalmente nos quatro CDPs, 1, 2, 3 e 4, de Pinheiros, não temos recurso para 

instalar em mais locais. Pedimos ao Departamento Penitenciário Nacional, do 

Ministério da Justiça, também disse que não tem recursos. 

Enquanto isso tivemos uma decisão da Penitenciária 2 de Itirapina, que o juiz 

disse que não pode mais fazer aqueles procedimentos de revista convencional manual, 

tem de ser por scanner. Nós não temos scanner lá. O que o pessoal de lá fez? Tudo bem, 

também não somos obrigados a deixar entrar sem revista, pegou um pavilhão, separou e 

faz assim, a visita vai lá, entra, o preso vai no momento de visita íntima, depois ele é 

revistado. 

 

O SR. CORONEL TELHADA – PSDB – O preso? 

 

O SR. LOURIVAL GOMES – O preso. 

Então, nós estamos fazendo isso, mas seria para nós importante se nós 

tivéssemos o scanner. Então, é essa a dificuldade que temos. 

Alguém falou por aí que o scanner, nós iríamos pagar um milhão. Mentira. Nós 

vamos pagar no scanner, se for comprar, é caro, R$550 mil, R$600 mil. Tem estado que 

paga R$20 mil de locação de scanner corporal, e nós pagamos R$10 mil por 

equipamento por mês. Então, só nos quatro CDPs de Pinheiros, onde tem cinco 

scanners, nós pagamos por mês R$50 mil para manter aquele equipamento. 

Comprá-los? Não dá para comprar, não é só pelo preço, é mais pela manutenção. 

Se o senhor comprar um scanner corporal hoje, colocar lá, daqui um ano e meio, um ano 

e três meses, passa a garantia, ele é um elefante branco, qualquer peça de reposição dele 

custa R$50 mil, R$60 mil, R$70 mil. E sabe-se que todo equipamento do Estado, o 

problema é manutenção. Então, para evitar esse risco nós não compramos e sim 

preferimos a locação. 
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O SR. CORONEL TELHADA – PSDB – Obrigado, Secretário. 

 

O SR. PRESIDENTE – DELEGADO OLIM – PP – Vamos agora passar a 

palavra, para perguntas, ao senhor deputado Luiz Fernando, que tem a palavra. 

 

O SR. LUIZ FERNANDO – PT – Queria cumprimentar o nosso presidente, 

Delegado Olim, queria agradecer a sua presença, ilustríssimo secretário Lourival, quero 

cumprimentar todos os diretores, funcionários, servidores, agentes penitenciários, 

agentes de escolta aqui, e primeiramente, senhor secretário, eu uma vez precisei falar 

com o senhor logo que tomei posse, o senhor foi extremamente muito gentil em me 

atender, mas logo na sequência eu pedi uma audiência a V. Exa. e quero dizer para o 

senhor que depois de maio, só esta semana foi agendada. 

Hoje, o Conselho de Prerrogativas da Assembleia, da qual eu faço parte, tomou 

isso como um grande desrespeito à Casa. Inclusive há uma proposta, não minha, mas do 

próprio Conselho, de convocá-lo, não convidá-lo, porque se fosse um caso de vida ou 

morte a Casa teria sido desrespeitada, seja por não me atender, seja por atender a 

qualquer um dos membros desta Casa. 

Então, queria, da mesma forma que o senhor me atendem com muita gentileza e 

presteza, lembrar ao senhor que nós somos demandados diariamente, tivemos muitos 

votos para estar aqui, somos parte de um poder importante no nosso Estado e quero lhe 

agradecer por agora me atender. Estarei com o senhor ainda esta semana. 

Mas queria deixar aqui, nobre secretário, algumas questões que a nós são muito 

importantes. Em 2014, quando houve aquela questão da greve, a Secretaria fez um 

acordo com os sindicatos e assinaram um acordo que previa a não punição dos 

servidores. E é verdade, nobre secretário, que nas unidades de Franca, Jundiaí, Iperó, 

Marabá Paulista, Tupi Paulista, Lucélia e Caiuá vários servidores estão respondendo 

processo administrativo disciplinar por conta daquela greve. 

Se é um acordo assinado pelo secretário, eu tenho certeza secretário que é 

humanamente impossível para o secretário saber o que está acontecendo ao longo de 

todas as suas, é humanamente impossível, ninguém daria conta de tocar isso, mas eu 

queria que o senhor saísse daqui com essa, talvez, informação. 

Em várias unidades, vários servidores respondendo esses processos 

administrativos, sendo que V. Exa. assinou com o sindicato um acordo que previa a não 
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punição. Mas essa é uma questão que eu queria pedir ao senhor uma análise especial em 

relação a isso. 

Ainda em relação a esse mesmo acordo, ao final da greve de 2014, foi também 

firmada a questão de um bônus, e lembrar ao senhor que isso é muito complicado, 

secretário. O senhor sabe melhor que eu, a sua vivência é muito maior que a minha, a 

sua experiência é muito maior que a minha, que a sua assinatura tem um valor 

inestimável, e essas duas questões estão em aberto. 

Primeiro foi combinado não ter punição, e estão acontecendo os processos 

administrativos. E, por último, foi combinado um bônus e esse bônus ainda não foi 

implantado. 

Eu lhe pergunto, em relação ainda a esse bônus, se a ideia é que esse bônus seja 

retroativo, quando pago, a 2014. 

A terceira pergunta. Há um grande déficit na Secretaria, tanto de agentes 

penitenciários como agentes de escolta. Nós estamos falando um pouco também sobre 

armamentos, coletes e tal, mas nós sabemos que há esse déficit grande, apoios técnicos, 

e estimaram esse número em torno de 30% de déficit. 

Queria lhe perguntar o seguinte. Existem alguns concursos em aberto, e existe 

previsão de chamada ainda este ano desses servidores aprovados nesses concursos? 

Esses concursos de ASP, agentes penitenciários e agentes de escolta, que possuem 

remanescentes, serão todos chamados ou não, e qual a previsão para o encerramento 

desse concurso? 

Por último, Sr. Presidente, penúltimo, nobre secretário, eu queria lhe passar em 

mãos um convite. Nós estaremos realizando, nobre secretário, uma audiência pública, 

queria convidar todos os membros desta Comissão, nós recebemos, esta Comissão 

recebeu uma comissão de São Vicente e, óbvio, é aquela grande reclamação, tem 

município que quer receber, tem município que paga para não ter o presídio. 

No caso de São Vicente, chama a atenção um pouco a lógica da falta de 

preparação, o Estado vai lá, constrói o presídio e não está nem aí com o trânsito, com as 

interferências, com as licenças. 

Parece que no caso de São Vicente o problema é um pouco mais grave, parece 

que a área onde se fez uma grande movimentação de terra há a possibilidade dessa área 

ser contaminada, inclusive nós estamos requerendo algumas informações da SAP, da 

Cetesb, porque nós queremos saber se aquela área é contaminada, e se é contaminada, 

para onde levar aquela terra. 
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Mas, de qualquer forma, senhor secretário, nós queríamos também estar 

discutindo nessa audiência pública questões do gênero os familiares do preso chegam na 

cidade, acampam em barracas, foram mostradas até fotos a cada um de nós membros, 

não tem toalete para eles, ou seja, virou, a família do preso vem, mas não foi lembrada 

pelo Estado a forma de recepcionar. 

Então, a gente gostaria de reiterar o pedido a V. Exa., a possibilidade de estar 

conosco, ou pedir ao seu chefe de gabinete, ao secretário adjunto, que pudesse estar nos 

acompanhando. A ideia não é fazer um enfrentamento, a ideia é a gente debater e 

conhecer melhor o assunto, e eu gostaria de deixar esse convite a V. Exa. 

Eu teria outras questões que deveria tratar com o senhor, mas posto que terei 

uma agenda com V. Exa. eu tratarei pessoalmente. Muito obrigado. 

 

O SR. PRESIDENTE – DELEGADO OLIM – PP – Tem a palavra o senhor 

secretário. 

 

O SR. LOURIVAL GOMES – Deputado Luiz Fernando, quero pedir desculpas 

por esse atraso, eu vou verificar por quê. Creio que quase todos que aqui estão e 

quiseram falar comigo não demorei, a resposta vai em dois ou três dias. 

 

O SR. LUIZ FERNANDO – PT – Quando lhe liguei, o senhor me retornou na 

hora, quando entrei em contato com o senhor o senhor imediatamente me ligou. Por isso 

que estranhei demais. 

 

O SR. LOURIVAL GOMES – Não tem nada, o senhor pode achar que tem 

alguma coisa pessoal, ou política. Não, só lhe peço desculpas. É lógico, se quiser me 

convocar também eu virei com o maior prazer. Só peço, às vezes o senhor pode achar 

que foi discriminado, mas não foi, pelo amor de Deus. Não quero isso. Primeiro que eu 

não sou filiado a nenhum partido político, exatamente para ter essa tranquilidade de 

lidar com todos. 

Greve. A única coisa que ficou para trás na greve é o bônus. Eu sou filho de uma 

família pobre, honrada e de palavra. Ninguém disse, ninguém assinou, ou tem papel 

assinado, que não teria processo. Ninguém disse. 
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Há um termo, creio que é o último termo dessa Ata, que lá diz claramente não 

haverá punição decorrente dos atos normais da greve. Eventuais excessos serão 

penalizados nos termos da lei. 

 

(Manifestação fora do microfone.) 

 

O SR. PRESIDENTE – DELEGADO OLIM – PP – Tem a palavra só o 

secretário, senhor, por gentileza, senhor. 

 

O SR. LOURIVAL GOMES – Teve excesso até na greve de 2015, quando 

alguém estimulou os agentes a brigar com Polícia Militar... (Manifestação fora do 

microfone.) Eu tenho essa gravação aqui. 

 

O SR. PRESIDENTE – DELEGADO OLIM – PP – Por gentileza, senhor. 

 

O SR. LOURIVAL GOMES – Só há um cidadão na face da terra que diz isso, 

porque ele prometeu ao mundo e ao fundo que ninguém seria punido. Nos termos da lei 

eu não posso prevaricar, deputado. 

 

(Manifestação fora do microfone.) 

 

O SR. LOURIVAL GOMES – Iperó. Eu pedi um resumo agora, houve 

impedimento para remoção de nove presos para atendimento de diversas requisições 

judiciais. O diretor da unidade foi alvo de enunciação caluniosa, chamaram ele de 

bêbado. Os presos, por ação dos diretores, foram transferidos para a inclusão. Os 

agentes pegaram as chaves das celas de inclusão e retiraram os presos e levaram para o 

pavilhão. Se isso não der sindicância, bater na mãe vai dar, um dia, prêmio. 

Eu faço isso com a maior dificuldade. Tem lugar, deputado, que os funcionários 

são estágio probatório. Eu podia mandar embora, não fiz e não vou fazer. Eu não sou 

tirano, mas não gosto de ser chamado de tratante. 

Não é culpa do senhor, o senhor está mal informado. Eu não estou 

desinformado. Isso é em Iperó. 

Jundiaí. Se trancaram no interior da carceragem pedindo a inclusão de 66 presos. 

Recusaram-se a entregar as chaves. A força policial dirigiu-se à portaria, os servidores 
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confrontaram o diretor não entregando as chaves. Foi necessário estourar os portões. 

Novamente os servidores se trancaram no interior da carceragem. 

Franca. (Manifestação fora do microfone.) Depois eu ponho aqui no ar uma 

mensagem sua. Esse que mente para todo mundo. 

Franca. Oficial de justiça e escrivão de política, apresentações judiciais, inclusão 

de presos, abandono de posto. As câmeras, senhores deputados, do presídio, foram 

cobertas. Abandonaram as chaves. A porta de entrada da unidade foi trancada 

impedindo a entrada dos presos. 

Isso aqui é falta grave no conceito de qualquer lei, por mais branda, por mais 

simples que seja. Prometeram para os funcionários que eles não seriam punidos, mas 

não fui eu. Aliás, eu não quis punir. 

Todo mundo neste país tem o direito da ampla defesa e do contraditório. Está lá 

o processo. Se, eventualmente, eles forem inocentes, serão absolvidos. Lá eles vão com 

advogados, vão eles próprios, eles vão apresentar. 

Eu não gosto de punir funcionário, deputado. Me dói. Eu tenho cada funcionário 

como um colega. Tem exceções, mas cada funcionário é um colega meu. 

Quando eu os chamo de heróis, que chamo de corajosos, de abnegados, não 

tenho intenção nenhuma de ter candidato a deputado estadual nem federal amanhã. 

O bônus. Sim, o bônus está atrasado. Bônus não é assim como pediram. O bônus 

vai ser por frequência. Aquele que tiver 100% de frequência tem bônus. Isso é dever. 

Frequência é dever. A não frequência é irregularidade funcional. 

Nós tivemos, está aqui a secretária Eliana, e outros tantos aqui, nós tivemos de 

rever como vai se conquistar o bônus, e o bônus não é só para o agente de segurança 

penitenciário, não é só para o agente de escolta e vigilância penitenciária. A prisão tem 

psicólogo, tem motorista, tem assistente social, tem tudo. 

Nós fechamos e definimos o bônus, expliquei para eles na última reunião agora 

como foi definido. 

Na área de segurança, fuga zero. Tem de ter meta para ter bônus. Se nós estamos 

bem, eu jamais vou discordar ficar mal para melhorar para ganhar o bônus. Não faço 

isso. Tem de ter meta, bônus, zero de fuga. Zero de fuga é meta dia e noite, noite e dia. 

E conseguimos graças a todos eles. Então, essa meta nós temos de manter. 

Regime semiaberto. Nós não estamos falando do preso que deixa de voltar do 

trabalho, não estou falando do preso que chega na unidade hoje e foge amanhã porque 
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ele tem 10, 12 processos em andamento, não estou falando do preso que está devendo 

da maconha, da droga, que para não pagar dívida foge. 

Saída temporária. Entendo que todos os diretores aqui têm de escolher bem o 

preso que vai sair na saída temporária. Eu quero que, o mínimo, no primeiro momento, 

96%. Esse número nasce da minha cabeça? Não, das estatísticas que a Secretaria tem 

disponíveis. 

Ou seja, 96% ainda é muito. Aliás, se eu fosse preso e me dessem saída 

temporária, não ia pegar nunca. Mas nós temos de fazer com que o preso volte. Se ele 

não voltar, é o pior preso que tem. Ele jamais vai procurar trabalho. O que ele vai fazer? 

Delinquir. 

Na área de serviço social nós queremos atendimento psicossocial, X 

atendimentos em cima dos números atuais e da quantidade de funcionários que tem, 

mas não é só X de atendimentos, X atendimentos igual a X número de presos 

atendendo. Senão, aquela assistente social que tem o preso que vira o corredor, cada vez 

que ela passa marca um, dois, três. Não é isso que queremos. 

Na área de saúde, o que nós queremos é que todas as vacinas sejam feitas nas 

prisões, em todos os presos. É lógico que não vamos obrigar ninguém a tomar vacina, 

mas temos os dados e queremos melhorar. E buscas. Prisão tem tuberculose, prisão tem 

AIDS, prisão tem um monte de coisas. 

E queremos números para poder ter direito ao bônus. Está atrasado, e digo para o 

senhor, uma das coisas que tenho vergonha é do uniforme nosso. Está feio? Está. 

Nomeei uma comissão com agentes de cinco regiões do estado, e tem gente por aí que 

fala que eu quero zoar o uniforme, colocar um bolso, colocar meio bolso. Mentira. 

Mentira. 

 

(Manifestação fora do microfone.) 

 

O SR. PRESIDENTE – DELEGADO OLIM – PP – O senhor aguarde, por 

gentileza. 

 

O SR. LOURIVAL GOMES – Eu vou pôr um vídeo só para vocês verem como 

é a conveniência. 
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O SR. PRESIDENTE – DELEGADO OLIM – PP – O senhor está sendo 

inconveniente. 

 

O SR. LOURIVAL GOMES – É difícil. Tratava como se fosse meu filho. 

Como se fosse meu filho. E olha o que eu levo hoje. 

 

(Manifestação fora do microfone.) 

 

O SR. PRESIDENTE – DELEGADO OLIM – PP – A Comissão é séria e o 

senhor aguarde. 

 

*       *        * 

 

Apresentação do vídeo. 

 

*       *        * 

 

O SR. LOURIVAL GOMES – Não vou nem pôr isso, porque isso é 

vergonhoso. 

 

O SR. PRESIDENTE – DELEGADO OLIM – PP – Responda ao deputado. 

 

O SR. LOURIVAL GOMES – São Vicente. Nós tivemos uma audiência 

pública em 1998. O decreto de utilidade pública de São Vicente é antigo, ninguém nos 

questionou. São vários decretos. 

 

(Manifestação fora do microfone.) 

 

O SR. LUIZ FERNANDO – PT – Só um aparte? 

 

O SR. LOURIVAL GOMES – E esse presídio lá não é para atender, não é para 

falar que será em São Vicente, escolhemos São Vicente. Não é. É para atender uma 

demanda da Baixada, como eu disse agora há pouco. 
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O SR. LUIZ FERNANDO – PT – O senhor permite um aparte bem rápido, 

secretário? 

Essa audiência pública foi realizada em São Paulo, não em São Vicente, em São 

Paulo, e tinha menos de duas dezenas de cidadãos e ninguém da cidade de São Vicente, 

nenhuma autoridade da cidade. 

Então, é uma das questões que inclusive buscam trabalhar a ilegalidade do 

processo, porque ele teria de ser precedido de audiência pública, e ela foi realizada aqui, 

não lá. 

 

O SR. LOURIVAL GOMES – O que se buscava era construir 49 prisões, 49 

municípios. Era impossível de se construir, de se fazer audiências em cada local. 

Nós respeitamos o meio ambiente. Não tenho informação, e tenho certeza que 

não há problema ambiental. Se houver algum problema lá, vamos recuperar esse 

problema. 

Banheiros, acho que o senhor está certo. Eu anotei isso aqui, nós temos de fazer. 

Pouco tempo atrás o presidente do Sindicato dos Agentes de Escolta e Vigilância 

Penitenciária disse que não tinha banheiro para os AEVPs nas muralhas. Mandamos 

fazer onde podia fazer, e está fazendo onde não foi feito ainda. 

Então, isso aqui eu agradeço ao senhor, deputado, como uma proposta muito 

positiva para nós implantarmos, para nós colocarmos, para nós fazermos. Nós não 

tratamos a visita do preso como bandida, de forma alguma. 

Na última reunião nossa eu cobrei de todos os coordenadores para que cobrem 

de todos os diretores, lembrem-se, todo dia tem de fazer lembrar. Não é porque 10, 12 

mulheres levam drogas nas prisões que todas elas são bandidas. É o que nós fazemos, 

pedi para cada coordenador: olha, minha gente, vai em cima disso, vamos tratá-las bem, 

vamos tratá-las dignamente. É o que estamos fazendo, vamos melhorar a cada dia que 

passa. Dos banheiros, eu prometo para o senhor que em todos os presídios do estado 

será revisto. 

 

O SR. PRESIDENTE – DELEGADO OLIM – PP – Vamos agora passar a 

palavra... 

 

O SR. LUIZ FERNANDO – PT – Senhor presidente, só peço ao senhor a 

licença para poder sair porque eu tenho uma outra Comissão e eu precisava fazer, quero 
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agradecer ao secretário, a todos os membros desta Comissão e a todos os servidores 

aqui. 

 

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

Agradeço a sua presença, como sempre brilhante. 

Tem a palavra o deputado Ed Thomas, por gentileza. Vamos tentar fazer 

perguntas rápidas para a gente não ficar um tempo muito longo. 

 

O SR. ED THOMAS – PSB – Senhor Presidente Delegado Olim, 

objetivamente, para mim algumas já foram respondidas, Sr. Presidente, o secretário, na 

sua transparência, já respondeu algumas situações e perguntas que faríamos. 

Cumprimento os deputados, cumprimento a todos e a todas, na pessoa do 

Medina cumprimentar a todos os trabalhadores e trabalhadoras do sistema penitenciário 

do Estado. 

Quero cumprimentar com muito carinho e respeito, na pessoa do Telhada, 

lembrar do comandante Leopoldo, que é o nosso comandante em Presidente Prudente, e 

na pessoa do Delegado Olim, o delegado da Polícia Civil que é o Dr. Walmir Geralde, 

que é da nossa região. 

Por que estou fazendo dessa forma? Porque há uma simetria aí no trabalho 

Polícia Civil, Polícia Militar, como disse o secretário no início, a própria Polícia 

Federal, enfim, é um trabalho de muitas mãos, não é realizado por um. 

Secretário, e cumprimentar, com muito carinho, com muito respeito, dentre esses 

trabalhadores, os agentes, os agentes penitenciários do Estado de São Paulo. Eu gostaria 

de saber quantos agentes nós temos hoje no Estado. Me perdoe, talvez o senhor tenha 

falado e eu recebi aqui algumas perguntas pela rede social, mas quantos agentes nós 

temos hoje no Estado de São Paulo. Em especial, Medina, quantos agentes nós temos 

hoje no oeste paulista? São 8.300 só na 10ª Região Administrativa, que é o oeste 

paulista. 

 

O SR. LOURIVAL GOMES – O Estado de São Paulo tem, o sistema prisional 

paulista tem 36.397 funcionários, mais que a Polícia Civil. Nós temos, de agentes de 

escolta 5.973, agente de segurança penitenciária 24.103, pessoal da área-meio 4.255, e 

da área de saúde 2.066. 
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O SR. ED THOMAS – PSB – Respondido. Obrigado. 

Nesse segmento, eu pude apresentar aqui na Casa, secretário, um projeto que eu 

não gostaria, que é um projeto aonde colocamos o nome de uma pessoa que partiu, em 

especial, num presídio. Eu gostaria de fazer a pergunta sobre mortes de agentes, como 

estão essas investigações, em que pé estão, porque são trabalhadores que perderam a 

vida e eu recebo a visita de familiares, não especialmente na Assembleia, secretário, 

mas no gabinete, em Presidente Prudente, dou apoio do sistema a essas famílias, e 

quantos agentes nós tivemos, foram mortos nesse período, se temos esses números? É 

uma especial preocupação deste deputado. 

Para aqueles que não me conhecem, eu venho, com muito orgulho, com muito 

respeito, da região do oeste paulista, que é a região de Presidente Prudente, onde nós 

temos muitas unidades prisionais. Como disse o nosso secretário, certo, são pedidas por 

agentes políticos. O Estado não vai lá e coloca onde ele quer colocar, não. São agentes 

políticos que fazem essa solicitação. 

Eu, em particular, creio que a minha região já deu a sua parcela de colaboração 

ao Estado, então eu trabalho hoje para uma compensação, seja ela na forma de creche, 

de qualificação profissional, de geração de renda, e tratamos isso com toda a liberdade 

com o governador do estado, e temos lá sempre a presença do secretário. Não há sequer, 

quatro ou cinco vezes ao ano, ou quando é chamado o secretário está lá. 

Agora, a minha preocupação, a preocupação são esses agentes. É claro que a 

forma deles trabalharem, o salário deles, o colete, o porte, mas aqueles que perderam a 

vida e a família. 

 

O SR. LOURIVAL GOMES – O sistema prisional, quando permitiu ao 

servidor público que tivesse o porte de arma para defesa, nós já sabíamos também que 

íamos permitir que o funcionário, fazendo uso dessa arma, pudesse fazer o seu bico. 

Tanto é que nós procuramos a diária, que é o Degem, para tentar segurar mais o 

funcionário no bico da prisão. Nós tivemos mortes, que tudo leva a crer que foi 

promovida pelo crime organizado, pelo fato de ser agente do sistema prisional de São 

Paulo. Creio que tivemos algumas mortes, que a pessoa morreu achando que é um 

roubo, um assalto, mas poderia ser também uma encomenda. Tivemos mortes no bico. 

Em 2013 nós tivemos oito funcionários assassinados. Desses, quatro casos foram 

esclarecidos, quatro não. Eu cobro permanentemente a solução dos casos, tanto é que, 

não sei se o Dr. Nelson está aqui, delegado, é ele quem faz a ponte com todos os 
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delegados, e eu quem faço direto com o secretário Alexandre para esclarecer esses fatos. 

Porque se nós não esclarecermos será um estímulo para matar outros. A impunidade 

serve como tal. 

Em 2014 nós tivemos 10 casos, três esclarecidos, sete não. Este ano nós já 

tivemos sete casos. Desses casos que aconteceram ano passado, que aconteceu um este 

ano, o último por sinal, são casos que nós lamentamos, é o que nós chamamos de fogo 

amigo, a Polícia Militar achando que aquele é o bandido quando na verdade o nosso 

funcionário estava, esse último caso, numa área de verificação, trabalhava para a Vivo, 

fazia bico na Vivo, fazia verificação de uma área onde há alto índice de furto de fios, e 

lá foi confundido como um dos furtadores e houve, lamentavelmente, a morte de um e 

outro agora melhorou, está em Ribeirão Preto, no hospital. 

Teve no ano passado uma morte também em frente de um banco, alguém que 

trabalha para uma empresa de segurança, estava fotografando o banco para falar que 

passou por lá, o soldado viu, achou que era bandido. 

Tem uns também, o diretor Charles Demitre, que era diretor de segurança lá de 

Praia Grande, morte feia, horrível, que tudo leva a crer que foi encomenda do crime 

organizado, ou dos maus elementos que estão no nosso meio. 

Tem uns que estavam no bico, de fato, mas qualquer morte que seja, deputados, 

para nós é uma morte dolorida. E nós, através do nosso núcleo de saúde, podemos fazer 

de tudo, ou quase tudo, para dar a necessária assistência. 

Ontem o coordenador esteve visitando, lá em Ribeirão Preto, um desses 

funcionários. Um grupo de acolhimento visita aqueles que precisam, que necessitam. E 

eu me coloco à disposição. Preciso de um helicóptero para transportar fulano, de tal  

lugar para outro, eu sei que a gente vai conseguir aqui com o Governo, com a Polícia 

Militar, com a Polícia Civil, nossos parceiros. Precisa de internação urgente no Hospital 

das Clínicas, hospital disso, hospital daquilo. 

Mas, lamentavelmente, o nosso meio, como é o meio da Polícia Militar, da 

Polícia Civil, nós somos vistos como os impeditivos do prosseguimento do crime 

organizado. Se nós não tivéssemos feito, juntos, o que fizemos até hoje, a situação era 

bem mais grave. Mas isso muito nos entristece. Cada funcionário que morre é como se 

perdêssemos um da família desses 36.500. 

 

O SR. ED THOMAS – PSB – Secretário, para encerrar, Sr. Presidente, a minha 

parte, e já agradecendo, eu recebi aqui do Wanderson Denilson, o senhor já fez a 
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resposta até através da pergunta do Coronel Telhada, que é a demora na emissão do 

porte, do porte de arma. O Wanderson Denilson diz aqui que entregou uma cópia no 

mês de setembro, expedida pela Polícia Federal, liguei na SAP e a entrega é só para 

janeiro e dezembro. Existe uma cota por mês, ele disse que já tem um B.O., vários 

B.Os. feitos, que ele vai ficar sem o porte. 

 

O SR. LOURIVAL GOMES – Hoje, isso também me foi levado pelos 

sindicatos, essa demora, mas ela não é de sete meses, como se apregoa. Na verdade, 

hoje me reuni com a Dra. Leda, não consegui me reunir com o coronel Wilson Takao, 

que está de férias, o prazo é para reduzir a 30 dias. Tinha-se uma cota de 380 por mês, 

eu perguntei, se vira, se vira, aumenta a cota reduz o prazo. 

 

O SR. ED THOMAS – PSB – Ele fala aqui da cota também, duas cotas. 

 

O SR. LOURIVAL GOMES – Então, essa cota, nós achamos que ela tem de 

ser revista e já foi revista. 

 

O SR. ED THOMAS – PSB – Está aqui a resposta. Sr. Presidente, quero 

somente agradecer, eu também tenho Comissão e tenho Plenário, e quero agradecer a 

oportunidade e parabenizá-lo, parabenizar o deputado Giannazi, por este momento tão 

esclarecedor, mas eu quero dizer também, não somente da minha sensação de 

segurança, mas da verdadeira segurança. 

A gente sabe que tem dificuldades, nós sabemos que temos problemas, que não 

são poucos, mas nós temos profissionais, nós temos trabalhadores nesse sistema, tenha 

certeza disso. 

Então, eu quero muito agradecer a presença de estar com o senhor, agradecer os 

atendimentos, as respostas por papel, por telefone, ou as agendas, que em muitas eu não 

compareço, mas que peço e sou realmente atendido, e pedir, sabe, Sr. Presidente, muitos 

deputados, eu acredito que todos, Coronel Telhada, Delegado Olim, o Giannazi, nós já 

recebemos um pedido onde o agente, com a amizade que tem com o deputado, aquele 

em quem ele votou, ele solicita a transferência. E a gente sabe que tem tudo, um rito a 

ser cumprido, a gente compreende toda essa situação, mas há casos e casos. 

Outro dia me falaram que eu estava fazendo tráfico de influência, que era 

pedindo. A minha função como legislador é de fazer leis, de fiscalizar, não é, Giannazi, 
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é de atender, de poder atender com humanidade, porque o sistema tem como ser 

humanizado. Há casos e casos. 

Eu gostaria que visse de uma maneira especial, porque há casos realmente do 

casamento estar no final por causa de situações, o marido está trabalhando a uma 

distância de 200, 300, 400... A gente sabe que prestou um concurso, que aquilo estava 

escrito ali, mas é o trabalhar, a pessoa precisa trabalhar, e naquele momento só se pensa 

em trabalhar, não se pensa nas consequências da distância realmente desse trabalho. 

Creio que o trabalho está sendo bem feito, e se o senhor pudesse olhar, olhar 

com esse carinho que o senhor tem, com essa dignidade que o senhor tem, esse lado 

humano, de olhar caso por caso. Com certeza nós vamos preservar aquilo que é o nosso 

maior valor, o nosso maior tesouro por aqui nesta vida, que a gente é de passagem, que 

é a família. 

Muito obrigado, Sr. Presidente, e parabéns pela reunião. 

 

O SR. PRESIDENTE – DELEGADO OLIM – PP – Obrigado. Queria 

comunicar a presença do nobre deputado Carlos Giannazi. Aqui é uma Comissão 

democrática, no final o senhor terá o direito, breve, de fazer a pergunta, visto que a 

todos nós estamos pedindo que sejam breves. No final o senhor, por gentileza, fique à 

vontade. 

Agora tem a palavra o nobre deputado Jooji Hato. 

 

O SR. JOOJI HATO – PMDB – Quero cumprimentar a todos os funcionários 

da Secretaria de Segurança, delegados, agentes penitenciários, na pessoa do nosso 

querido secretário Lourival Gomes, e dizer que, e tem de falar isso, meu caro secretário, 

de que quando solicitei uma audiência eu consegui essa audiência rapidamente e tive 

um tratamento respeitoso, muito bom. Quero, de público, agradecê-lo, e dizer que V. 

Exa. tem uma função, uma tarefa muito difícil. 

Por maior salário que me dessem, eu não iria ao cargo de V. Exa., mas eu 

entendo que é muito importante o seu trabalho e quero parabenizá-lo e dizer que a gente 

conviveu já anteriormente com vários episódios de rebeliões, e que tem menos 

atualmente, mas eu quero dizer que o sistema está errado. 

O problema não é o secretário, não são os agentes, não é a polícia, é o sistema 

que está errado. Tudo isso aqui é uma consequência da violência. Esta reunião, que é 

muito importante no dia de hoje, a consequência vem da violência, e nós, senhor 
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secretário, eu queria dizer que fizemos leis preventivas para a segurança, por exemplo, 

colocação de câmeras de segurança em locais que tivemos incidência, que hoje o 

governador sancionou a nossa lei, aprovada pelos nobres pares aqui, meu caro 

presidente Olim, e quero cumprimentar a todos os membros desta Comissão de 

Segurança, e agradecer e dizer que Projeto Detecta advém desse projeto de lei que foi 

sancionado pelo governador Alckmin. 

E vou mais além. Eu tenho projeto que é de colocação de detector de metais em 

repartições públicas. Dificultar a ação dos marginais, tirar armas de bandidos, de 

marginais, senhor secretário. 

Não sei se estou certo ou não, me corrija, mas queria ouvir a opinião do senhor, 

tirar armas de marginais, que estão usando fuzil, matando empresário em Bertioga, por 

exemplo, na Riviera, e em outros locais que vocês todos sabem, com arma de uso 

restrito do Exército. 

Então, tem de tirar armas de marginais, fazer blitz do desarmamento, estratégica, 

em todos os lugares. 

A segunda coisa é a moto sem garupa. Por que não, em cidades como Cali e 

Medellín, do narcotráfico, Espanha, Itália, já adotam essa medida, México, por causa do 

trânsito morre muita gente, como em São Paulo que morre três pessoas por dia de 

acidente de moto, nós fizemos esse projeto e foi vetado pelo Executivo, mas que eu sou 

teimoso, fico lutando, porque eles usam a moto para assaltar, matar, assassinar pessoas 

de bem, assinar PMs, policiais civis e tantas pessoas, principalmente os menores de 

idade, mulheres inclusive. 

Então, senhor secretário, sei que estou tomando tempo do senhor, mas de 

qualquer forma eu queria tocar num assunto que acho extremamente importante e foi o 

meu primeiro pronunciamento na Câmara Municipal de São Paulo, 33 anos atrás, que eu 

fui vereador durante 28 anos e sou deputado agora há seis anos, mas no meu 

pronunciamento disse o seguinte, que nós temos de construir presídios agrícolas-

industrial, fazer laborterapia. 

Até houve uma proposta da Comissão de Segurança de nós visitarmos Presidente 

Venceslau. Também foi minha proposta, junto com o Comandante Camilo, que nós 

passamos Bauru, não sei como está lá, esse presídio agrícola-industrial de Bauru e de 

outras cidades que têm. Por que nós não fomentamos mais presídios agrícolas-

industriais para fazer uma prevenção, resgatar essas pessoas e colocar de volta na 

sociedade? Porque num presídio de segurança máxima e outras coisas é muito difícil. 
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Tem gente que pode ser resgatado através de laborterapia, começar a ter amor ao 

trabalho e passar a não assaltar mais bicicleta, alguma coisa, par de tênis, celular. 

Então, senhor secretário, eu quero dizer que uma coisa que muito me preocupa, e 

eu sou coordenador do estado em relação às drogas, ao crack e outras drogas ilícitas, o 

álcool, ao lado dessas drogas, é o que mais prejudica, o que mais aumenta a violência. 

Essa violência consome recursos do SUS. Eu sou médico, quantas pessoas não 

recebi, indivíduos que bebem em demasia, acidentam, espancam as mulheres, espancam 

a mãe e o pai, depredam orelhões, os bens públicos, saem e atropelam, ou são 

atropelados, vão parar tudo no PS, e eu era cirurgião lá na Santa Casa, e a lei nasceu lá. 

Eu fiz a lei seca, chamada de lei do silêncio, chamada também lei fecha bar, uma lei 

municipal, depois Diadema seguiu essa lei, tinha uma violência muito grande em 

Diadema, era a quinta cidade mais violenta do país, com uma lei tão simples que nós 

fizemos em São Paulo, seguida por Diadema, houve a diminuição da violência. 

Então, eu sei que estou falando demais, senhor secretário, mas eu quero dizer ao 

senhor que nós temos de fazer a prevenção. Se nós fizermos a prevenção diminuímos a 

violência. Como falei, antes desses mecanismos que nós, as leis que nós temos aqui, 

inclusive os pancadões, Comandante Camilo, que nós temos de aprovar isso 

rapidamente, eu gostaria, senhor secretário, de dizer que com as medidas de segurança 

preventiva nós iremos diminuir essa população presidiária que é tão grande, e 

acontecem tantas coisas e o Governo não tem recursos, porque recursos são consumidos 

pela violência, aí não tem dinheiro para pagar ao agente, aos funcionários públicos da 

segurança e outras secretarias, não tem recurso para comprar os equipamentos. 

Você vai ao hospital, não tem aparelhos, você vai aos hospitais, tem leito, mas 

não tem os aparelhos, não tem médico, não tem enfermeira, não contrata mais policiais, 

não paga direito. Isso é fruto do sistema, que está errado. 

Nós temos de fazer a segurança preventiva para que a gente não gaste. Desarmar 

os marginais, porque o cidadão de bem já está desarmado. Nenhum cidadão de bem 

anda com fuzil derrubando helicóptero, atirando no peito de um comandante da PM e 

coisa assim. 

Então, eu termino nossa fala desejando muita sorte, e vou repetir, não tenho 

inveja do seu cargo. Seu cargo é espinhoso, sua tarefa é muito espinhosa. Sei que o 

senhor leva muito pau aí, mas a gente entende que V. Exa. faz um trabalho, com muita 

crítica, mas quero deixar aqui o meu apoio total e irrestrito ao seu trabalho. Obrigado. 
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O SR. PRESIDENTE – DELEGADO OLIM – PP – Antes do senhor 

secretário responder à pergunta do nobre deputado Jooji Hato, queria aqui mostrar a 

presença do Coronel Camilo, nosso Vice-Presidente desta Comissão, que rapidamente 

fará um agradecimento ao senhor, disse que não tem nenhuma pergunta, veio aqui 

também para somar e vai falar rapidamente. 

Depois voltamos para o senhor dar a resposta ao deputado Jooji Hato. Fique à 

vontade, Coronel Camilo. 

 

O SR. CORONEL CAMILO – PSD – Obrigado, Sr. Presidente, cumprimentar 

todos à Mesa, Nascimento, Gil, Telhada, Jooji Hato, nosso presidente Olim, Giannazi. 

Secretário, é um prazer recebê-lo aqui. Queria já deixar, de público, o 

agradecimento pelo seu trabalho à frente da Secretaria, pelos três anos que eu estive no 

comando da grande parceria que nós fizemos. 

Só para todos saberem, a Polícia Militar de São Paulo, até o comando do 

Coronel Diniz, um antes do meu, encarcerava, encarcerava não, prendia em flagrante 

delito cerca de 80 mil pessoas, mais ou menos 30 mil menores nesse meio, que são os 

apreendidos. No meu comando a média foi 120 mil, e hoje a quantidade que a polícia de 

São Paulo faz de prisão em flagrante é de 160 mil pessoas. Isso sobra tudo lá, vai acabar 

tudo no sistema penitenciário. 

E um número, para que todos passem a se preocupar como sociedade, como eu 

me preocupo, desses 160 mil, de prisões em flagrante, estou considerando tudo junto, 

mas 45 mil são apreensões de menores por crimes graves, cada vez mais o menor 

cometendo crimes. 

Mas, secretário, seja bem-vindo. Eu aqui, como Vice-Presidente, junto com o 

nosso Presidente Olim, e a minha fala hoje é só para colocar à disposição a nossa 

Comissão de Segurança Pública. O que o senhor precisar, o que a gente precisar para 

valorizar os funcionários da Secretaria de Administração Penitenciária, o que precisar e 

que a gente puder fazer, que torne menos árduo, como o nosso veterano Jooji Hato 

falou, que torne menos árduo o seu trabalho, o senhor conte com a gente aqui. 

E aqui dentro a gente está tentando mostrar, em todas as nossas reuniões, que a 

primeira função do sistema penitenciário é pena. Nós temos de voltar a esse conceito, ou 

seja, a primeira função da pena é, realmente, punição, é realmente tirar aquele cidadão 

do convívio da sociedade, fazer com que ele sirva de exemplo. Num segundo momento 

a gente vai se preocupar, sem sombra de dúvida, com ressocialização, vai se preocupar 
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até com trabalho e até com outras coisas. Mas, no primeiro momento, nós precisamos 

parar com essa hipocrisia de, antes de colocar dentro do sistema, já estar preocupado 

com um monte de coisas que eu tenho de fornecer, que eu tenho de fazer, e causam um 

tremendo de um trabalho para a Secretaria de Administração Penitenciária, para a 

Fundação Casa. A primeira função de quem é preso é para cumprir pena. 

Seja bem-vindo. O que eu puder fazer daqui, e o que a nossa Comissão puder 

ajudar, nós estamos à disposição e parabéns pelo seu trabalho. Um grande abraço. 

 

O SR. LOURIVAL GOMES – Respondendo ao nosso amigo deputado Jooji 

Hato, essa de levar pau foi a maior que o senhor podia dar. (Risos.) 

Na verdade, o dia que eu sair da Secretaria eu acho que vai ser o dia mais feliz 

da minha vida, porque eu vou poder viver a minha família. Minha família mora no 

interior, meu filho já chegou a morar em São Paulo, em casas diferentes, ele num lugar 

e eu em outro, por questão de segurança. 

Eu comecei a trabalhar aos 34 anos, estou com 65, nunca parei, militei no Estado 

do Ceará administrando prisões em Sobral e Fortaleza, fui consultor de empresas, e a 

minha dedicação aqui, deputado, não é para amanhã ou depois ser candidato a deputado 

em lugar nenhum. A minha dedicação aqui é porque Deus fala assim: Alguém tem de 

estar em algum lugar. E ele me reservou esse lugar. 

E pelo tempo que eu estou no sistema prisional, desfrutando de amigos e mais 

amigos, a gente vai se tornando irmãos, uns ficam pelo meio do caminho, outros 

acompanham, eu aprendi que o sistema prisional não mais comporta a prisão agrícola. 

Se o senhor pegar o preso da década de 1970, ele não era bandido, ele era 

infrator, ele tinha família e tinha emprego, tinha uma certa idade. Hoje, se o senhor 

pegar o delinquente de hoje, se tiver família, quando tem, é desestruturada. Às vezes é a 

mãe. 

E sendo católico, indo à missa todos os finais de semana, eu jamais poderia 

pregar aqui o controle de natalidade, mas tem de se evitar os filhos da droga, do álcool e 

da prostituição. A Praça da Sé, a céu aberto, é onde se gera filhos. 

O preso de hoje, drogado, inconsequente, não tem família, não tem apoio, não 

tem trabalho, não tem ninguém, e acima de tudo ele não vai se dar com atividade 

agrícola. Ele é do asfalto. 

Hoje, quando se fala em preso trabalhar, nós não podemos falar que ele vai sair 

de lá e vai vir aqui capinar quintal, limpar a Praça da Sé ou trabalhar em fazenda. 
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O que nós fazemos hoje no sistema prisional é ensinar ele a trabalhar, trabalhar e 

trabalhar para ser profissional liberal, pequenas coisas. Hoje recebi uma mensagem, por 

sinal, da Márcia, a formação de 15 mil presos na área, 10 mil vagas, no sentido de fazer 

com que eles vão trabalhar em consertar as escolas por aí, que estão todas caindo, 

limpar, porque estão todas sujas, nas férias. E também são pedreiros, eletricistas. 

Então, nós temos de formar o homem, o homem sem carteira profissional, 

porque se ele abrir a boca para pedir emprego ele vai ser cortado, ele não vai ser 

admitido. 

Então, nós temos de formar esses homens que, se quiser, saem por aqui com uma 

maletinha na mão, que não seja a maletinha da droga e da arma, com algumas coisinhas, 

e vá fazer serviços em residências, imóveis ou alguma coisa assim. 

Você colocá-lo hoje numa prisão agrícola, o rio vai dar pinga, árvore vai dar 

maconha e assim por diante. Já uns 10 anos atrás o IPA de Bauru vem recebendo 

drogas, armas, celulares, dos caras que saem e voltam, saem e voltam. Recentemente 

acharam lá uma ossada de um ser humano, também se constituía num lugar próximo de 

uma favela que os caras colocam as pessoas, matam e colocam lá dentro. Se vai criar 

animais, porcos, some tudo. 

Eu, particularmente, entendo que a questão agrícola, até porque ela é hoje toda 

mecanizada, não mais comportaria como alguma coisa para profissionalizar o preso para 

trabalhar. 

As duas primeiras perguntas, o senhor me perdoe, se é sobre tirar arma de 

bandido e garupa de moto, também apoio, mas não é a área nossa. Peço desculpas por 

não poder responder. 

 

O SR. PRESIDENTE – DELEGADO OLIM – PP – Agora, agradeço a 

resposta do senhor secretário, agora tem a palavra o nobre deputado Gil Lancaster. O 

senhor tem a palavra. 

 

O SR. GIL LANCASTER – DEM – Obrigado, Sr. Presidente. Muito boa tarde 

a todos. Queria agradecer a presença de todos os senhores, agentes, delegados, 

funcionários, e agradecer ao nosso secretário Lourival Gomes por ter aceitado o nosso 

convite, convite da Comissão de Segurança e Assuntos Penitenciários, para estar aqui. 

Os dados que o senhor nos apresentou aqui foram bem esclarecedores, e ao 

mesmo tempo assustadores, 226 mil presos, creio que até ontem, no final do dia de hoje 



 44 

creio que vai ser mais, nove mil por mês, é um número muito alto, mesmo sem 

condições de trabalho, porque a gente sabe das condições de trabalho dos senhores. 

Cremos que o senhor tem feito, o senhor e a sua equipe, esses 36 mil funcionários que o 

senhor coordena, têm feito um excelente trabalho. Quero dar os parabéns, pouco se 

houve falar no Estado de São Paulo de rebelião como ouvíamos nos anos 1980 e 1990. 

Por que falo isso? Porque esta Comissão é formada por 11 deputados, 11 

deputados que gostam do que fazem, entendem, especialmente quatro, Delegado Olim, 

que é o nosso Presidente, Vice-Presidente o Coronel Camilo, o deputado Telhada e eu já 

fomos policiais, e entendemos do que nós estamos falando e gostamos da nossa 

profissão e está no nosso DNA a segurança pública. 

Nem sempre, falar aos senhores do Sindasp, a greve é o caminho correto. É um 

caminho democrático, mas nem sempre é o caminho correto. Esta Comissão estará à 

disposição dos senhores, antes de o senhor deflagrar uma greve, de ouvir, de 

encaminhar seus pedidos, os seus anseios, ao governador, para que possamos achar, em 

conjunto, uma solução pacífica, para que não prejudiquemos a população do estado de 

São Paulo. 

A minha pergunta para o secretário, são três perguntas que a sociedade nos faz, 

achando que quando vota no deputado, Jooji Hato disse que a profissão do secretário 

realmente é uma profissão muito difícil, eu também acho, também não aceitaria por 

dinheiro nenhum no mundo, mas a profissão de deputado também é uma profissão 

muito difícil, porque a população, a sociedade, quando vota, dá o seu voto para o 

deputado, a população acha que votou num super-herói, e acha que nós vamos dar as 

soluções para todos os anseios da sociedade, e não é assim que funciona. 

A máquina é burocrática, a máquina é lenta, e nós temos muitos caminhos a 

serem trilhados para que possamos conseguir algo. Mas nós estamos aqui para tentar 

ajudá-los, principalmente a categoria dos senhores. Conte conosco. 

A pergunta ao secretário, são três perguntas que a sociedade nos faz por conta 

disso, por conta do nosso mandato. Quais as soluções secretário, a curto prazo, que o 

senhor tem a nos falar para abrigar essa grande demanda de presos que não para de 

crescer no nosso estado? Não só a questão de construção de presídios, mas se construir 

presídios temos de ter equipes, mais agentes, mais funcionários, área de saúde, é um 

complexo bem grande, e o que está sendo feito nesse sentido. 

A segunda pergunta, bem básica também, que a sociedade nos cobra, quais os 

programas de recuperação? O senhor acabou de falar aqui a questão de cursos, 
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eletricista, pedreiro, mas quais programas que têm realmente dado um bom resultado na 

questão da recuperação de presos e qual a porcentagem dessa recuperação, para dar uma 

resposta à sociedade. 

E, para finalizar, a famosa saidinha temporária. Se tiver uma pergunta que o 

deputado ouve sempre, e quem me conhece sabe que eu sou da Comissão de Segurança, 

vai fazer a primeira pergunta: Deputado, por que vocês não acabam com essa saidinha 

temporária? Quero saber o que o senhor tem feito, o que a Secretaria tem feito para 

diminuir esse alto índice de presos que não retornam às cadeias? 

 

O SR. PRESIDENTE – DELEGADO OLIM – PP – Parabéns. A pergunta 

achei que é muito interessante, essa de quantos que são recuperados e o que eles fazem. 

É uma pergunta inteligente, que acho que o Secretaria está procurando aqui, está 

complicado, mas vai achar. 

Fique à vontade, secretário. 

 

O SR. LOURIVAL GOMES – A situação de abrigar a demanda, se nós formos 

buscar a solução do crime dentro das penitenciárias nós estamos começando de trás para 

frente. 

Eu, num dia de divagação, eu moro só em São Paulo, então escrevo que nem 

doido, e coloquei como propostas, que não são só do secretário, nem desse grupo de 

heróis que aqui estão, tem de investir na família para que os filhos tenham educação, 

saúde e habitação. Nós recebemos alguém com mais de 18 anos de idade, tudo que 

aconteceu até 18 anos falhou. Falhou a mãe, falhou o pai, falhou a escola, falhou a 

igreja, que depois nos cobra. Falhou tudo. 

Aí chega no secretário, chegam nos funcionários, chega na equipe e falam: 

Vocês estão falhando. Nós fazemos força dia e noite, noite e dia, para recuperar. 

Amigos meus dizem assim: Quem gosta do preso é só você e a mãe dele. Porque nós 

que ficamos o tempo todo fazendo favor para o preso. 

Tem de ter, deputado, programas sociais lá na periferia, para segurar cada ser 

humano, quando falo periferia é no seu habitat, para segurar o ser humano onde ele 

nasceu, onde ele mora e onde ele vai viver a noite toda. Se não fizer nada, não colocar 

nada lá, prolifera o que não presta. O controle da natalidade, desculpem falar isso mais 

uma vez. 
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Estimular empresários a levar mão de obra para as prisões. E olha que eu, 

enquanto secretário, faço isso, e como cidadão sou cobrado: Está tirando emprego do 

cara honesto, do cara que não furta, do cara que não rouba, do cara que não pratica 

delito. Mas tem de levar trabalho para o preso, não tem outra solução. E nós temos uma 

equipe que são todos os dias batendo nas portas das empresas para pegar alguém para 

levar o trabalho. 

Na crise, o local mais importante é a prisão para se pegar mão de obra. Paga-se 

pouco, três quartos do salário mínimo, não tem absolutamente nada, carteira 

profissional, encargos sociais, não tem isso, não tem aquilo. Então, para nós é até triste 

dizer, enquanto secretário, que esse é o momento para a gente correr atrás das empresas 

e mostrar o que nós temos lá e podemos oferecer. 

Quantas obras têm os Governos Federal, Estadual e Municipal? N. Obras que 

não se coloca ali filósofos, professores, engenheiros. Mão de obra rústica. 

Por que não há uma lei dizendo, lei, tem de ser lei, não dá para fazer por decreto, 

quando o empresário pegar uma obra do Estado ou do Município, do seu efetivo total 

ele tem de ter 5% de mão de obra carcerária, preso do semiaberto ou preso egresso. Se 

não acompanhar o egresso, ele volta. 

Audiência de custódia, volto a dizer, é um belo caminho. Não digo se seja para 

soltar ou não soltar, para ver se o PM bateu ou não bateu. Meu filho é delegado, ele fala: 

Pai, tem hora que a audiência de custódia até é boa para mostrar que nós trabalhamos 

certos. 

Penas substitutivas à pena de encarceramento. Quantas vantagens tem? Isso nós 

temos. Temos cerca de 15, 16 mil pessoas acompanhadas, trabalhando de graça para 

creche, escola, limpando rua, fazendo um monte de coisas. Em vez de ele pagar a pena 

para o Estado ele paga a pena para o próprio cidadão, colega dele, irmão dele, pai dele, 

família dele, para a sociedade dele. Ele não adquire aquele prontuário triste, que jamais 

sai dele, que é de egresso. Jamais. Por pior que seja o egresso, ou por melhor que seja o 

egresso, ele será sempre egresso. Então, acho que temos de ter penas diferentes. A 

dosimetria da pena tem de ser de acordo com a gravidade do delito. Maior gravidade, 

maior pena, menor gravidade, prestação de serviços à comunidade. 

Eu sou contra cesta básica. A cesta básica é uma vergonha. A pessoa está 

viajando, está em Portugal, liga para o amigo: Cara, manda uma cesta básica lá para a 

creche senão eu estou ferrado. É a terceirização da pena. 
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Também acho que tem de se ver quem é traficante neste país e quem é viciado. 

Tem de dividir esse meio. Não é a polícia quem vai dividir, não somos nós quem vamos 

dividir. Quem é traficante, cadeia. Mas para prender traficante tem de ter serviço de 

inteligência. 

Se sairmos nós três, nós quatro, nós todos aqui, formos até a Praça da Sé, dá 10 

flagrantes. Isso não é serviço de inteligência. Serviço de inteligência prende pouca 

gente, muita droga, muita arma, e faz um dano danado para o crime. 

Eu, particularmente, acho que nós temos de separar quem é quem, o viciado ao 

tratamento. Vá ao CDP de Pinheiros e vê lá, o senhor fala: Mas não está limpo isso? O 

cara não limpa o corpo dele, vai limpar um presídio? Então, lá a gente vê essa realidade. 

Eu também acho que processo tem de ser julgado. Se eu estiver sendo 

condenado, que me julgue logo, se eu tiver de sair, que também decida logo. Tem de 

fazer isso muito rápido para não criar os problemas internos nas prisões. Quando 

demora para julgar um benefício, o preso fala para o outro que está na hora de ir embora 

que demora, imagina eu, que daqui três anos vou pedir ainda? Então, isso ajuda na 

manutenção da ordem interna. 

E volto a falar, tem de atender o egresso. Atender o egresso é igual atender um 

traficante, não é só o Estado, tem de ser religião e família. Para recuperar um drogado, e 

eu falo isso porque na família tivemos um problema, para recuperar um drogado não 

basta palavras, tem de ser família e religião, os dois juntos. Se um falhar, falha-se o 

programa. 

E, por último, construir prisões. Dentro das prisões trabalho, dentro das prisões 

educação. Nós conseguimos com o secretário da educação que quem dá aula para os 

nossos presos tem de ser funcionário da Secretaria da Educação e, pasmem, estive em 

Presidente Prudente uma vez, em Caraguatatuba outra vez, locais distantes, distintos, 

perguntei para as professoras lá dentro o que é mais fácil de dar aula, para o preso ou lá 

fora? Ambas responderam: Aqui dentro é melhor. 

Agora, o que fazer para tudo isso é uma fórmula que toda a sociedade tem de 

participar junto, ora criticando para aumentar a pena, ora dando apoio para aquele que 

tem condição de ser recuperado. Esse é meu modo de enxergar essa questão. 

 E o senhor falou dos programas de recuperação. Creio que os coloquei todos no 

meio. E a saída temporária, eu falei agora há pouco que dentro do bônus nós temos de 

reduzir a saída temporária. Pode alguém achar que aquilo não é problema do diretor, 

mas também é, pode achar que aquilo não é problema do juiz, mas também é. 
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Se voltar X por cento, esse X por cento de não retorno tem de ser menor a cada 

ano que passa. Eu não trouxe o dado aqui, até o Delegado Olim brincou, os dados nós 

estamos, de não retorno, cada ano que passa nós estamos atingindo índices positivos. 

Esse último deu três ponto qualquer coisa, não me lembro o decimal. Mas eu acho que 

saída temporária é algo que veio junto com a lei, em 1984, se não me falha a memória, 

1985, veio junto com a visita íntima, e são duas coisas que não se consegue tirar. É uma 

receita para quebrar prisão hoje, tirar visita e tirar saída temporária. 

 

O SR. PRESIDENTE – DELEGADO OLIM – PP – Rapidamente, antes de 

passar a palavra ao deputado Carlos Giannazi, só rapidamente, eu recebi um ofício aqui, 

senhor secretário, a minha pergunta, não é nem pergunta. A sociedade civil dos 

moradores de Ituverava teve o cancelamento do Decreto 61.120, para implantação do 

presídio no município de Ituverava. O senhor sabe quando vai publicar isso, já está tudo 

certo? Está certo? 

 

O SR. LOURIVAL GOMES – Está certo, sim. 

 

O SR. PRESIDENTE – DELEGADO OLIM – PP – O senhor lembra, alguém 

lembra para me responder, só para nos ajudar. É a única pergunta, e vou passar para o 

deputado. 

 

O SR. LOURIVAL GOMES – Eu assinei a ida do processo esta semana para o 

Palácio, mas está definido. 

 

O SR. PRESIDENTE – DELEGADO OLIM – PP – Só aguardar o 

governador assinar? 

 

O SR. LOURIVAL GOMES – Só publicar o decreto. 

 

O SR. PRESIDENTE – DELEGADO OLIM – PP – Está respondido. 

Tem a palavra agora o deputado, rápido, uma pergunta, aqui é uma Casa 

democrática, o senhor tem a palavra. 
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O SR. CARLOS GIANNAZI – PSOL – Boa tarde a todos e a todas. Quero, 

primeiramente, cumprimentar todos os servidores da Secretaria de Administração 

Penitenciária, da segurança pública, todos os deputados da Comissão, também os que 

não pertencem à Comissão de Segurança Pública, até porque todo deputado tem o 

direito de fazer intervenções em qualquer comissão aqui, mesmo que ele não seja 

membro. Primeiro, pelo Regimento Interno, o deputado da comissão tem a prioridade, 

depois os que não são da comissão também têm o direito regimental de fazer 

intervenções, perguntas, não só nas comissões, como nas CPIs também. 

Cumprimento todos os deputados, na pessoa do deputado Delegado Olim, e 

cumprimento também o nosso Secretário de Administração Penitenciária, o secretário 

Lourival Gomes, que quero fazer o registro aqui que sempre nos recebeu muito bem na 

Secretaria e sempre encaminhou, na medida do possível, as nossas demandas, as nossas 

reivindicações. 

Eu gostaria de dizer também que acabei de chegar, agora, da Comissão de 

Educação, deputado Olim, estávamos lá, estamos lá com o secretário Herman também, e 

falei agora com o deputado Coronel Camilo, ele falou que sem educação não tem saída 

para o sistema prisional. Nós temos de investir na educação para que não haja tantos 

presos, tanta marginalidade, tantos crimes. 

E a gente vive aqui um paradoxo, porque lá na Comissão de Educação nós 

estamos debatendo agora com o secretário de educação o fechamento de mais de 100 

escolas do Estado de São Paulo, e todos nós sabemos que quando você fecha uma 

escola você abre uma unidade da Fundação Casa, você abre uma nova penitenciária, ou 

vagas nas penitenciárias, no sistema prisional. 

Mas eu quero só fazer uma única pergunta aqui, sei que algumas já foram feitas. 

O nosso mandato tem acompanhado aqui, desde 2007, desde o nosso primeiro mandato, 

já estamos no terceiro mandato aqui na Assembleia Legislativa, a situação dos 

servidores do sistema prisional, que é uma situação gravíssima do ponto de vista 

salarial, são condições precárias salariais, de trabalho, condições precárias do ponto de 

vista funcional, e nós temos várias denúncias que nós recebemos sistematicamente aqui, 

e a questão salarial é uma das mais graves. 

Este ano, por exemplo, a data base dos servidores não foi cumprida, houve uma 

violação, uma agressão à lei que foi aprovada aqui na Assembleia Legislativa, mas não 

é só lá, também em todas as secretarias isso vem acontecendo. O fato é que nós 
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realizamos já muitas audiências públicas aqui com os servidores, colhemos muitas 

denúncias em relação a esse fato. 

Agora, o que eu gostaria de colocar mesmo, secretário, é a questão das 

perseguições, das perseguições políticas, do assédio moral, que nós estamos 

acompanhando, principalmente agora com essa última greve que foi realizada no ano de 

2015, onde foram abertos vários processos administrativos contra servidores que 

ousaram defender as melhores condições de trabalho, melhores condições salariais, 

funcionais. Esses servidores, de uma forma absurda, e há uma agressão também da lei 

aí, estão sendo punidos com processos administrativos. 

Eu quero manifestar a minha perplexidade com isso, na verdade são mais de 200 

servidores que estão sendo, na verdade, punidos. Mesmo que não tenham sido julgados 

ainda, mas o fato de responder um processo administrativo, eu sei o que é isso, sou 

diretor de escola pública, sou um servidor público, eu sei o que é responder um processo 

administrativo por defender a melhoria salarial, a melhoria das condições de trabalho. 

Esses servidores estão sendo injustiçados, já estão sendo punidos e vítimas de 

um verdadeiro terrorismo psicológico, não têm direito a transferência, enfim, sofrem já 

vários prejuízos, vários transtornos nas suas carreiras. 

Então, gostaria de fazer um apelo a V. Exa. para que retirasse essas punições dos 

servidores, porque a greve é um direito garantido pela Constituição Federal. Nenhum 

governo tem o direito de punir servidores que exercem um direito que foi conquistado 

arduamente no Brasil, um direito que nós escrevemos na Constituição Federal de 1988, 

com muito suor e com muito sangue. 

Agora vejo que mais de 200 servidores do sistema prisional estão sendo 

perseguidos porque fizeram greve. 

Então, gostaria de fazer um apelo a V. Exa., que é um homem sensível, para que 

retire essas denúncias contra esse servidores que lutam exatamente para a melhoria do 

sistema prisional. Porque se nós temos servidores mal pagos, trabalhando em condições 

precárias, e são servidores que já são criminalizados pela população, pela mídia, são 

perseguidos pelo crime organizado, pelos crimes organizados nas cadeias, muitos são 

mortos, tem várias execuções que são feitas mensalmente de agentes penitenciários, 

servidores do sistema prisional, e também são perseguidos pela própria Administração, 

por setores, não toda a Administração, não quero generalizar aqui, mas setores da 

Administração, da sua Secretaria, têm perseguido vários servidores. 
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Então, o servidor está adoecendo. Eu frequento muito o Hospital do Servidor 

Público Estadual, em reuniões e fazendo diligências, eu encontro muitos servidores lá 

tirando licença médica, no departamento de perícias médicas também, com síndrome do 

pânico, com depressão, com doenças psíquicas, emocionais, porque eles não aguentam, 

é pressão de todo lado. A sociedade pressiona o servidor, a Administração pressiona, o 

crime organizado pressiona, a mídia pressiona, então o servidor enlouquece e adoece, 

somatizando para o corpo ou para a mente. 

Mas a nossa colocação aqui é essa, secretário, um apelo que nós fazemos a V. 

Exa. para que não, que não haja nenhuma punição aos servidores que estavam 

exercendo o direito constitucional da greve, tanto da de 2014 como da de 2015. 

 

O SR. PRESIDENTE – DELEGADO OLIM – PP – Só queria informar que 

está sendo transmitida ao vivo pela TV Alesp esta Comissão de Segurança, então o 

interior inteiro, onde a TV Alesp pega, está assistindo. 

 

O SR. LOURIVAL GOMES – Deputado, além das perseguições que o senhor 

citou, eu como secretário tenho mais uma agora, a pressão do deputado. Na verdade, 

deputado, a minha vida sempre foi assim, Deus, família e trabalho. Ultimamente está 

tudo invertido, está Deus, trabalho e família. 

Na greve de 2014, tem outros sindicatos aqui que o senhor pode buscar a 

informação, eu lutei por eles como se eu fosse o presidente do sindicato, porque eu 

venho de oficial administrativo, venho de agente de segurança penitenciária, venho de 

encarregado de setor, chefe de seção, diretor de área, diretor de presídio, Avaré, diretor 

do Carandiru, São Paulo, coordenador, um monte de coisa, e não tem como a gente falar 

que nós temos de trabalhar de amor e só de dedicação. Tem de trabalhar de salário 

também. Em 2014 eu fiz tudo isso para eles como se eu estivesse fazendo para mim. 

E as conquistas foram boas, falta decidir a questão do bônus, a dívida que nós 

temos do bônus. Mas, ano passado foi feita uma Ata, assinada por um monte de gente, 

não precisava nem assinar porque o homem que tem palavra morre e a cumpre, e lá 

constou o seguinte, aqueles que, os fatos praticados que não, em razão da greve tudo 

bem, os excessos serão punidos nos termos da lei. Os processos foram instaurados, são 

três processos, ou quatro, não me recordo, e depois colocaram no meu peito a contagem 

regressiva, ou você tira esse treco ou nós fazemos a greve. Assembleia um, dois, três, 

quatro, cinco, e vai assembleia até que a greve iniciou dia 20 de julho, mas eu confesso 
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para o senhor, eu morreria se eu tivesse de descumprir uma palavra minha, e não 

descumpri. 

Eu vou mandar para o senhor esse termo que está assinado, e vou mandar para o 

senhor as portarias que foram instauradas. 

E vou dizer mais, se eu quisesse perseguir, isso não está dentro de mim, porque a 

pior coisa que tem para o ser humano não é falta de dinheiro, a pior coisa que tem 

chama injustiça. E se eu quisesse perseguir eu tinha demitido funcionários que são 

estágio probatório, e não o fiz. Serão julgados, como qualquer um será julgado, dentro 

do princípio constitucional da ampla defesa e do contraditório. 

 

O SR. CARLOS GIANNAZI – PSOL – Pela ordem, Sr. Presidente. 

Secretário, uma pessoa que faz greve não pode ser demitida nem no estágio 

probatório. Tem decisão já do Supremo Tribunal Federal. Greve não é crime, não é 

irregularidade. (Palmas.) 

 

O SR. LOURIVAL GOMES – Não estou falando juridicamente. 

 

O SR. CARLOS GIANNAZI – PSOL – É um direito. Estou querendo dizer 

que a greve é um direito garantido por lei, pela Constituição, independentemente de V. 

Exa. gostar ou não da greve. É uma garantia. Nós estamos num estado democrático de 

direito, nós não podemos... 

 

O SR. LOURIVAL GOMES – Não estou falando que estou perseguindo 

alguém. Se eu quisesse perseguir não ia colocar greve, falaria outra coisa. 

 

O SR. CARLOS GIANNAZI – PSOL – Não é V. Exa. que está perseguindo. 

 

O SR. LOURIVAL GOMES – Aqui fala em perseguições. O que não pode é a 

gente tirar a corda do pescoço alheio para salvar e colocar no pescoço da gente. Eu não 

faço isso nunca. 

A minha admiração e a minha dedicação aos funcionários é tão grande que esse 

logotipo foi feito por eles. Esse hino, que pouca gente conhece, foi dito isso para o 

senhor, foi feito por um funcionário também. Porque é uma maneira de falar que o 

sistema prisional é seu, vamos fazer para vocês, não é meu. 
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Eu fico muito aborrecido, deputado, quando lhe falam que tem, de 2015, 200 

sindicâncias, 150, 140. Eu não sei, não é por omissão, porque os processos não 

chegaram à Secretaria, se é que chegaram. E todos os processos serão vistos, e a lei será 

cumprida. Naqueles casos que o bom senso entrar, tenha certeza, ele entrará. 

A pior coisa é punir. Me recordo até hoje, Coronel Telhada, que um dia eu 

cheguei numa prisão que eu era diretor e o meu motorista teve problema de diarreia, 

todo mundo tem, e ele achou de ter logo no dia que não podia ter, e ele me ligou e falou 

que não podia vir para São Paulo comigo. Eu falei: Deixa que eu vou. Eu cheguei ao 

presídio quinze para as seis, dez para a seis, horário de trocar plantão é seis horas, e eu 

vi um jovem que entrou, havia entrado há pouco tempo no sistema prisional, estava 

sendo revistado por um senhor que estava às vésperas da aposentadoria, e ele disse para 

esse senhor: Todas as vezes que eu vier trabalhar eu vou passar na sua casa para você 

passar a mão em mim, parece que você gosta de passar a mão em homem. Não fiz nada, 

Coronel. Se eu fosse na polícia, o que iam fazer com um cara desses, que desrespeita o 

próprio colega? Não precisa ser da polícia, de qualquer lugar. Vim para São Paulo e 

voltei. 

No outro plantão eu fiz assim, chamei o cara e fiz de conta que não o vi e que 

não ouvi, chamei o cara e disse para ele: Como o Sr. Armando está aposentando, a partir 

do próximo plantão você vai trabalhar com o Sr. Armando para você aprender todas as 

habilidades que ele tem para você substituí-lo. 

Eu não gosto de punir. Não gosto. Nesses casos aqui o senhor tenha certeza que 

a justiça será feita, mas eu gostaria que o senhor estivesse informado dos dados e dos 

números, não por uma fonte só, por outras. 

 

O SR. PRESIDENTE – DELEGADO OLIM – PP – Respondida a pergunta. 

 

O SR. CARLOS GIANNAZI – PSOL – Só concluindo a minha intervenção, é 

que nós fizemos ontem uma audiência pública, ouvimos vários servidores, e antes disso, 

mesmo durante o processo de greve nós tínhamos acompanhado todo esse processo, 

tanto da de 2014 como de 2015, então são muitas as fontes que nós ouvimos dos 

servidores. 

Mas fica registrado aqui o nosso apelo para que V. Exa. faça uma revisão desses 

processos administrativos e que não haja punição a nenhum servidor que exerceu o seu 

direito de greve, como reza a Constituição, o art. 5º da Constituição Federal. 
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O SR. PRESIDENTE – DELEGADO OLIM – PP – Muito bem. 

Primeiramente queria informar aqui ao Sindespe que o senhor secretário disse, como 

está acontecendo com a Polícia Civil, os peritos, escrivães, o governador está sem 

dinheiro e assim que o dinheiro aparecer, é assim que tem de falar, ele vai, com certeza, 

chamá-los para esse concurso público, o secretário disse que vão ser chamados, então 

esse concurso com certeza não vai caducar, os senhores trabalharão na Secretaria 

Penitenciária. 

Gostaria também, desde já, agradecer ao senhor secretário, agradecer a todos os 

senhores que estiveram aqui, coordenadores. 

Gostaria também de deixar aqui com o Sindasp, com o senhor, o senhor tem 

aqui, todos os funcionários que aqui vieram, possam ir lá no meu gabinete. Esta 

Comissão de Segurança, como disse o deputado Gil Lancaster, está à disposição dos 

senhores, os senhores podem vir aqui nas audiências, venham e falem conosco. Como 

Presidente da Comissão de Segurança, e todos aqui pertencem a esta Comissão, todos 

são presidentes, o que eu puder ajudar os senhores, eu sei o que os senhores passam, eu 

sei o que é, além desse, o que é ficar numa muralha. 

Na época que a Polícia Civil tomava conta do presídio da marginal eu era do 

Garra e sei quantas vezes eu fiquei lá negociando carcereiros de refém, por dias, e sei o 

que os presos faziam. Eu sei o que os senhores passam, sei o que essa escolta passa na 

rua hoje, que você vê passando nas estradas, passando pelas marginais em alta 

velocidade, com seus veículos possantes atrás dos caminhões, o risco que os senhores 

correm. Os senhores podem contar com esta Comissão. 

Os senhores coordenadores, parabéns, senhor secretário, o senhor foi muito 

elegante, respondeu a todas as perguntas, o senhor foi democrático aqui, ninguém pode 

falar nada do senhor, ao contrário, parabenizá-lo. 

Como disse no começo, o que seria do sistema penitenciário se não fossem todos 

os funcionários que aqui estão com o senhor, todos os agentes, todos os coordenadores, 

todos os da escolta. Os senhores tenham certeza que os senhores têm aqui nesta 

Comissão todo apoio que os senhores precisarem. 

Agradeço aos senhores deputados, a presença de todos, o encerramento agora, 

agradeço todos os deputados que ficaram aqui, esta Comissão lotada, esta Comissão 

sempre prestigiada. 

Nada mais havendo a tratar, está encerrada esta reunião. (Palmas.) 
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*       *        * 


