
COMISSÃO DE DEFESA DOS DIREITOS DA PESSOA HUMANA, DA CIDADANIA, DA
PARTICIPAÇÃO E DAS QUESTÕES SOCIAIS

7ª Reunião Ordinária 14 de Dezembro de 2016 às 15:00 horas no Auditório Teotônio Vilela.

Presidente: Deputado Carlos Bezerra Jr.

Para deliberação:
 
Item 1 - Requerimento do Deputado Carlos Bezerra Jr. - Solicita a CONVOCAÇÃO dos representantes da Boykos Impercolor, empresa responsável pela realização de
reforma no Hospital das Clínicas, para que prestem esclarecimentos sobre contratação de mão de obra de haitianos, de acordo com o que foi noticiado, relativo à
fiscalização do Ministério do Trabalho e do Emprego que identificou situação de trabalho análogo à escravidão; o excelentíssimo senhor presidente do Conselho
Deliberativo do Hospital das Clínicas, Prof. Dr. José Otávio Costa Auler Júnior, para esclarecer termos de contratação, procedimentos de vistoria e auditoria de
empresas que prestam serviço à instituição, bem como de ações tomadas a partir do flagrante do Ministério do Trabalho que resgatou haitianos, em novembro do ano
corrente, mantidos em condições análogas à de escravo durante realização de reformas no prédio do HC pela empresa Boykos Impercolor; o coordenador da fiscalização
realizada no Hospital das Clínicas, Luís Alexandre de Faria, auditor fiscal do MTE, para que possa prestar esclarecimentos a respeito da referida auditoria; e os
representantes do Ministério Público do Trabalho, a fim de que coloquem esta Comissão a par deste episódio específico e de outras possíveis ações de combate e
prevenção ao trabalho escravo.
 
Item 2 - Requerimento do Deputado Carlos Giannazi - Solicita a CONVOCAÇÃO do Magnífico Senhor Reitor da Universidade de São Paulo, Marco Antônio Zago,
para que esclareça: i) o desmonte da estrutura da Universidade de São Paulo; ii) o fechamento de vagas de atendimento nas unidades das Creches e Pré-Escolas da USP,
bem como dos Hospitais Universitários; iii) o corte ilegal do ponto dos trabalhadores em greve, sem julgamento pelas instâncias judiciais competentes. (H.N., A.R.,
B.S., C.G.)
 
Item 3 - Requerimento do Deputado Carlos Giannazi - Solicita a CONVOCAÇÃO de: 1) o Senhor Reitor da Universidade de São Paulo, Marco Antonio Zago; 2) o
Senhor Secretário de Estado da Segurança Pública, Mágino Alves Barbosa Filho; e 3) o Senhor Comandante-Geral da Polícia Militar do Estado, Cel. PM Ricardo
Gambaroni, para que esclareçam a repressão e a criminalização ao movimento estudantil que reivindicava a adoção de cotas raciais pela Reitoria da USP, que culminou
com a perseguição aos alunos, com violência policial pelo uso de bombas de efeito moral e detenção de alunos. (H.N., M.L., B.S., C.G.)
 
Item 4 - Requerimento do Deputado Luiz Fernando Teixeira - Solicita o CONVITE ao Sr. Corregedor da Polícia Militar, Cel. PM. Levi Anastácio Felix e o Sr.
Corregedor da Polícia Civil, Dr. Domingos Paulo Neto, para prestarem esclarecimentos acerca da possível existência, no Estado de São Paulo, de grupos de extermínio,
conforme matéria jornalística publicada no jornal Folha de São Paulo, caderno Cotidiano, edição de 15/09/2015, com a manchete "Ações de Policiais apontam para
grupo de extermínio, diz ouvidor". (A.R., B.S., H.N., M.L., B.S., C.G.)
 
Item 5 - Requerimento do Deputado Carlos Giannazi - Solicita a CONVOCAÇÃO do Exmo. Sr. Secretário de Segurança Pública do Estado de São Paulo, para que



preste esclarecimentos sobre a reintegração de posse, sem ordem judicial, de escolas ocupadas por alunos, amparada unicamente por mera orientação da Procuradoria
Geral do Estado. (R.M., H.N., B.S., C.G.)
 
Item 6 - Requerimento conjunto do Deputado José Zico Prado e das Deputadas Beth Sahão e Márcia Lia - Solicita a CONVOCAÇÃO do Secretário da Segurança
Pública, Senhor Mágino Alves Barbosa Filho, para prestar esclarecimentos sobre a violência praticada pela Polícia Militar contra manifestantes, especialmente para
explicar quem autorizou o uso de violência durante a manifestação pacífica e democrática ocorrida no último dia 04 de setembro. (H.N., M.L., B.S., C.G.)
 
Item 7 - Requerimento conjunto do Deputado José Zico Prado e das Deputadas Beth Sahão e Márcia Lia - Solicita a CONVOCAÇÃO do Secretário de Segurança
Pública, Senhor Mágino Alves Barbosa Filho, para prestar esclarecimentos sobre a atitude de uma viatura da Polícia Militar ter avançado sobre um manifestante no dia
1ª de setembro de 2016 na rua João Adolfo, no bairro República na cidade de São Paulo. (H.N., M.L., B.S., C.G.)
 
Item 8 - Requerimento do Deputado Carlos Giannazi - Solicita a CONVOCAÇÃO do Senhor Comandante-Geral da Polícia Militar do Estado, Coronel PM Ricardo
Gambaroni, para que esclareça sobre a ação da Polícia Militar, ocorrida no último dia 18/09/2016, contra uma trabalhadora ambulante durante um protesto que ocorria
na Avenida Paulista, contra a retirada de direitos trabalhistas, o que gerou tumulto entre os manifestantes. (H.N., M.L., B.S., C.G.)
 
Item 9 - Requerimento do Deputado João Paulo Rillo - Solicita o CONVITE à fotógrafa Marlene Bergamo, para relatar a esta Comissão a agressão por bala de borracha,
sofrida no dia 2 de novembro de 2016, na área central de São Paulo, enquanto fazia a cobertura de desocupação no local. (B.S., C.G.)
 
Item 10 - Requerimento do Deputado Luiz Fernando Teixeira - Solicita o CONVITE ao Sr. Ouvidor da Polícia do Estado de São Paulo, Dr. Julio César Fernandes
Neves, ao Sr. Corregedor da Polícia Militar, Cel. PM. Levi Anastácio Felix e ao Sr. Corregedor da Polícia Civil, Dr. Domingos Paulo Neto, para prestarem
esclarecimentos acerca dos corpos encontrados em uma área rural de Mogi das Cruzes, na Grande São Paulo, em 6 de novembro de 2016, os quais seriam de cinco
jovens desaparecidos na Zona Leste de São Paulo, conforme matéria jornalística publicada no jornal Folha de São Paulo, caderno Cotidiano, edição de 07/11/2015, com
a manchete "Corpos encontrados na Grande SP são de jovens desaparecidos, diz ouvidor". (B.S., C.G.)
 
Item 11 - Requerimento da Deputada Márcia Lia - Solicita que seja aprovada a proposta da "Subcomissão de Participação dos Movimentos Sociais e Organizações da
Sociedade Civil nos temas afetos às minorias", de realização de um Seminário, no dia 13/02/2017, com o objetivo de apresentar a ideia da construção do Sistema de
Direitos Humanos, a revisão do Programa Estadual de Direitos Humanos e a metodologia de plenárias para discussões das propostas para ambos.
 
Decisão sobre a 3ª Edição do Prêmio Beth Lobo de Direitos Humanos das Mulheres, conforme Resolução nº 881 de 2012.
As indicações recebidas na Secretaria da Comissão foram:
- Jornalista Laura Capriglione
- Marcha Mundial das Mulheres, representada pela coordenadora Sra. Sônia Coelho
- Coronel PM Helena dos Santos Reis




