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

1ª Reunião Ordinária 28 de Fevereiro de 2018 às 15:00 horas no Plenário Tiradentes.

Presidente: Deputado Carlos Bezerra Jr.

Item Proposição Autor OBJETO Relator Voto Vista

1 Projeto de lei
161/2015

Deputado Carlos
Giannazi

Revoga trechos da Lei 13.549, de 2009, que
declara em regime de extinção a Carteira de
Previdência dos Advogados de São Paulo.

Deputado Coronel
Telhada

favorável

2 Projeto de lei
1313/2015

Deputado
Geraldo Cruz e

outros.

Institui o "Programa Estadual de Acolhimento de
Refugiados no Estado".

Deputado André
Soares

favorável W.M.

3 Projeto de lei
28/2016

Deputada Célia
Leão

Institui o "Cartão Acessibilidade" para pessoas
com deficiência.

Deputada Rita
Passos

favorável. Voto em Separado dos
Deputados Beth Sahão favorável ao

projeto com a emenda ora
apresentada, João Paulo Rillo

favorável ao projeto com a emenda
ora apresentada. 

C.T.,
J.P.R.,
B.S.

4 Projeto de lei
575/2016

Deputado
Cezinha de
Madureira

Dispõe sobre a dispensa da exigência de
apresentação do título de eleitor para os
presidiários que estejam em regime de livramento
condicional ou progressão do regime de
cumprimento de pena, como condição de acesso a
postos de trabalho nas empresas privadas no
Estado.

Deputado André
Soares

favorável C.T.,
R.P.



5 Projeto de lei
635/2016

Deputado Celso
Nascimento

Autoriza o poder Executivo a criar o Fundo
Estadual Antidrogas - FUNEAD.

Deputado João
Paulo Rillo

favorável W.M.

6 Projeto de lei
676/2016

Deputado
Cezinha de
Madureira

Autoriza o Poder Executivo a criar o serviço
"CIDADÃO ON-LINE".

Deputado André
Soares

favorável J.P.R.,
A.R.,
B.S.

7 Projeto de lei
326/2017

Deputado Gil
Lancaster

Cria o Programa de incentivo à admissão de
pessoas da terceira idade no mercado de trabalho.

Deputada Rita
Passos

favorável

8 Projeto de lei
451/2017

Deputado Marco
Vinholi

Dispõe sobre a Lei de Incentivo à Formação
Política e Participação da Juventude Paulista na
elaboração do processo Legislativo Estadual e
Políticas Públicas Estaduais, conforme assevera o
artigo 14 da Magna Carta Brasileira.

Deputado André
Soares

favorável

9 Projeto de lei
469/2017

Deputado
Sebastião Santos

Autoriza o Poder Executivo a implantar
"Restaurante Bom Prato", em Barretos.

Deputado
Wellington Moura

favorável



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

PAUTA PARA DELIBERAÇÃO CONCLUSIVA

1ª Reunião Ordinária 28 de Fevereiro de 2018 às 15:00 horas no Plenário Tiradentes.

Presidente: Deputado Carlos Bezerra Jr.

Item Proposição Autor OBJETO Relator Voto Vista

10 Moção 21/2016 Deputado
Marcos Damasio

(CONCLUSIVA) Aplaude e congratula-se com
toda a diretoria da APAE (Associação Pais e
Amigos dos Excepcionais) de Mogi das Cruzes,
pela celebração de seus 47 anos de existência e
dedicação à comunidade do Alto Tietê.

Deputada Beth
Sahão

contrário J.P.R.,
A.R.,
C.B.J.

11 Moção 24/2017 Deputado Luiz
Carlos Gondim

(CONCLUSIVA) Apela para o Sr. Presidente da
República, a fim de que determine a realização
dos estudos necessários visando à flexibilização
da Lei 13.019/2014, que criou o denominado
"Marco Regulatório das Organizações da
Sociedade Civil", que visa aperfeiçoar o ambiente
jurídico e institucional no campo das parcerias
realizadas entre as organizações da sociedade
civil e todas as esferas do Poder Executivo
Federal, Estadual e Municipal.

Deputado Marco
Vinholi

favorável B.S.



12 Moção 93/2017 Deputada Marta
Costa

(CONCLUSIVA) Apela para os Srs. Presidentes
do Senado Federal e da Câmara dos Deputados,
bem como para os líderes partidários, a fim de
que empreendam esforços no sentido de
fortalecer o empenho de votação de Projetos de
Lei que tratam de questões relativas à misoginia
em nossa sociedade, especialmente no apoio às
propostas de emenda constitucional que tramitam
no Congresso Nacional sobre meios de combate a
esta prática odiosa em nosso país.

Deputada Rita
Passos

favorável

13 Moção 116/2017 Comissão de
Defesa dos
Direitos da

Pessoa Humana,
da Cidadania e

da Participação e
das Questões

Sociais

(CONCLUSIVA) Protesta contra a Portaria do
Ministério do Trabalho nº 1.129, de 2017, que -
sob o manto da reconceituação das expressões
"trabalho forçado",  "jornada exaustiva",
"condição degradante" e "condição análoga à de
escravo" - produziu, ao arrepio da Constituição
Federal e da legislação penal, embaraços
gravemente anacrônicos à prevenção,  à
fiscalização e à repressão contra o trabalho
escravo no País, e apela para o Excelentíssimo
Senhor Presidente da República, a fim de que
determine ao Ministério do Trabalho a imediata
revogação do ato normativo referido.

14 Moção 117/2017 Comissão de
Defesa dos
Direitos da

Pessoa Humana,
da Cidadania e

da Participação e
das Questões

Sociais

(CONCLUSIVA) Aplaude a memória de Mário
Kozel Filho que, em 26 de junho de 1968, aos 18
anos,  morreu tragicamente,  assassinado,
simplesmente por estar a serviço do Exército
Brasileiro.

Para deliberação:
 



15) Requerimento CDD nº 49 de 2017 - de autoria do Senhor Deputado Carlos Bezerra Jr. para que seja encaminhado convite aos representantes da Superintendência
Regional do Trabalho de São Paulo, ao auditor fiscal senhor Luiz Alexandre de Faria, representante da Receita Federal, e a um representante da ONG Repórter Brasil,
com o objetivo de prestarem esclarecimentos sobre os flagrantes de casos de trabalhadores do setor têxtil encontrados em condições análogas à escravidão, na linha de
produção das grifes Animale e A. Brand.
 
16) Requerimento CDD nº 2  de 2018 - de autoria do Senhor Deputado Carlos Bezerra Jr. para para convocação do Sr. Américo Sampaio, da Rede Nossa São Paulo,
para apresentação do relatório 'Mapa da Desigualdade da Primeira Infância'.
 
17) Requerimento CDD nº 36 de 2017 - de autoria do Senhor Deputado Carlos Giannazi, para que seja convocado a comparecer perante a Comissão o responsável pelo
Comando do 39º Batalhão da Polícia Militar do Interior, em São Vicente (39º BPM/I), objetivando esclarecimentos sobre a denúncia de assédio moral, preconceito e
tortura física e psicológica, sofridos pelo soldado PM Adriell Rodrigues Alves Costa, divulgado pela imprensa recentemente. (vista: Deputados(as) Marco Vinholi, João
Paulo Rillo, Clélia Gomes, Beth Sahão)
 
18) Requerimento CDD nº 39 de 2017 - de autoria da Senhora Deputada Beth Sahão para que seja convidado o Secretário estadual de Saúde, senhor David Everson Uip,
e um representante do Ministério da Saúde, a fim de que compareçam para prestar esclarecimentos acerca dos problemas que vêm ocorrendo na distribuição do
medicamento tacrolimo pela rede pública de saúde do Estado, situação esta que representa uma grave violação dos direitos humanos dos pacientes transplantados, que
correm o risco de morrer em decorrência de uma rejeição, por conta da falta dessa substancia essencial que deveria ser fornecida pelo poder público. (vista:
Deputados(as) Marco Vinholi, Coronel Telhada, Deputada Beth Sahão, Sebastião Santos )
 
19) Requerimento CDD nº 46 de 2017 - de autoria do Senhor Deputado Carlos Giannazi para a convocação do Diretor da Escola Superior de Agricultura Luiz de
Queiroz, Sr. Luiz Gustavo Nussio, para que esclareça sobre a abertura de procedimento sindicante contra o professor Marcos Sorrentino, para investigar a atividade
acadêmica organizada em conjunto com o Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra (MST), devido a 'boato' de que o MST estaria promovendo uma invasão do
campus. (vista: Deputado Coronel Telhada)
 
20) Requerimento CDD nº 47 de 2017 - de autoria do Senhor Deputado Geraldo Cruz que requer providencias da Comissão em relação à denúncia sobre a situação do
carteiro, morador da cidade de Embu das Artes, que está preso após ter sido convocado pela justiça para reconhecer os assaltantes de um veículo que ele dirigia e foi
acusado de ser o mentor do crime, sendo levado a cárcere sem direito à plana defesa, segundo denúncia de familiares. (vista: Deputado João Paulo Rillo)
 
21) Requerimento CDD nº 48 de 2017 - de autoria do Senhor Deputado Carlos Giannazi para que sejam convocados representantes das seguintes entidades:
Concessionária Ecovias, Agência de Transportes de São Paulo (Artesp), Departamento de Estradas e Rodagem (Der), Comando da Polícia Militar em São Bernardo do
Campo, a fim de que esclareçam sobre a repressão aos ciclistas no último dia 10 de dezembro, que interrompeu de forma violenta a tradicional descida a Santos, na
altura do km 40, sentido litoral, da Rodovia Anchieta.
 
 
22) Requerimento CDD nº 01 de 2018 - de autoria do Senhor Deputado João Paulo Rillo para a convocação do Reitor da Universidade Estadual de São Paulo, Prof. Dr.



Vahan Agopyan, para que preste esclarecimentos sobre suas declarações acerca da fundação da Universidade perante os alunos que necessitam de apoio para seus
estudos e sobre a política de permanência da Universidade para o período de sua gestão.
 
Para ciência:
 
23) Audiências públicas aprovadas com data a definir.
 
24) Ofício SEDPCD/CG nº 206/2017 da Secretaria de Estado dos Direitos da Pessoa com Deficiência encaminhando o Relatório da Comissão de Avaliação das
Organizações Sociais de Atendimento ou Promoção dos Direitos da Pessoa com Deficiência, relativa à análise da execução do segundo trimestre de 2017, dos contratos
de gestão da Pasta, para conhecimento dessa Casa.
 
25) Ofício 2/2018 da Associação de Amparo ao Autista - TriA solicitando modificação ou revogação do edital de Credenciamento  nº 01/2018 para prestações de
serviços contínuos em atendimento a alunos com Transtorno do Espectro Autista, ETA. O edital determinou que além dos serviços executados nos anos anteriores, as
escolas conveniadas também deverão oferecer transporte adaptado para cadeirantes, uniformes, alimentação, material, etc. Desta forma, a maioria das escolas não
renovou o contrato, devido à majoração dos custos operacionais.
 
26) Carta do Senhor José R.A. manifestando-se contra o PL 20/91 da Câmara dos Deputados e qualquer outro projeto de cunho abortista.


