
COMISSÃO DE SEGURANÇA PÚBLICA E ASSUNTOS PENITENCIÁRIOS

8ª Reunião Ordinária 13 de Dezembro de 2017 às 15:00 horas no Plenário Tiradentes.

Presidente: Deputado Delegado Olim

Item Proposição Autor OBJETO Relator Voto Vista

1 Projeto de lei
621/2016

Deputado Raul
Marcelo

Institui o Programa Estadual de Segurança
Pública da Mulher e cria a Patrulha Maria da
Penha no âmbito do território do Estado.

Deputado Coronel
Camilo

favoravel ao projeto na forma do
substitutivo proposto pela CCJR

F.C.

2 Projeto de lei
715/2016

Deputado Luiz
Fernando T.

Ferreira

Obriga o Estado a manter ou estabelecer convênio
com as Federações Esportivas Estaduais no
sentido de veicularem fotos e informações sobre
pessoas desaparecidas em suas páginas da
internet, propagando a informação no início de
seus eventos.

Deputado
Fernando Cury

favorável.

3 Projeto de lei
716/2016

Deputado Luiz
Fernando T.

Ferreira

Obriga o Estado a manter ou estabelecer convênio
com empresas privadas detentoras de locais de
grande circulação no Estado no sentido de
veicularem fotos e informações sobre pessoas
desaparecidas em suas páginas da internet, bem
como divulgando imagens de desaparecidos em
seus telões antes do início de eventos sob sua
organização.

Deputado Luiz
Turco

favorável ao projeto e contrário às
emendas proposta pela CCJR.



4 Projeto de lei
718/2016

Deputado Luiz
Fernando T.

Ferreira

Obriga todos os entes da Administração Direta e
Indireta, todas as Secretarias e todos os Órgãos
Públicos do Estado a veicularem fotos e
informações sobre pessoas desaparecidas em suas
páginas da internet.

Deputado Jorge
Caruso

favorável

5 Projeto de lei
758/2016

Deputado
Orlando Bolçone

Dispõe sobre a venda de arcos e flechas de
competição e balestras e setas.

Deputado Coronel
Telhada

favorável F.C.

6 Projeto de lei
18/2017

Deputado João
Paulo Rillo

Dispõe sobre a divulgação da campanha "Coração
Azul contra o Tráfico de Pessoas" no Estado.

Deputado Luiz
Turco

favorável C.T.,
F.C.

7 Projeto de lei
26/2017

Deputado Paulo
Correa Jr

Dispõe sobre a responsabilização de atos de
vandalismo ou deterioração de bens pertencentes
ao Estado.

Deputado Celso
Nascimento

favorável

8 Projeto de lei
168/2017

Deputado Gil
Lancaster

Institui o "Programa de Conscientização sobre os
Riscos de Dirigir com Sono".

Deputado Celso
Nascimento

favorável.

13 Projeto de lei
825/2017

Deputado
Afonso Lobato

Torna obrigatório aos hospitais públicos e
privados a comunicarem às delegacias de polícia,
quando do atendimento em suas unidades de
pronto atendimento, sobre os casos de idosos,
mulheres, crianças e adolescentes vítimas de
agressões físicas.

Deputado Luiz
Turco

favorável
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Para Deliberação:
 
Item 24 - Requerimento do Deputado Fernando Capez solicitando, na qualidade de relator do PL 867/2016, que a Comissão solicite à Secretaria de Segurança Pública e
à Federação Brasileira de Bancos (FEBRABAN) que procedam a uma análise do referido Projeto, de forma a embasar o posicionamento da Comissão.
 
Para Ciência:
 
- Ofícios das Câmaras de Marília, Taubaté, Itanhaém, Pindamonhangaba, São Pedro do Turvo, Júlio de Mesquita e Santos encaminhando moção de apoio às
reivindicações dos 2º tenentes da Polícia Militar, em razão do tratamento negativo que estão recebendo do Governo do Estado de São Paulo, em relação aos ocupantes
do posto de 1º Tenente vez que desempenham as mesmas funções e com o mesmo grau de responsabilidade, que injustifica a diferença salarial.
 
- Ofício da Câmara de São José do Rio Preto encaminhando cópia de requerimento, solicitando providências para construção do prédio que irá abrigar o Instituto
Médico Legal e Instituto de Criminalística em São José do Rio Preto.
 
- Ofício da Câmara de Presidente Alves encaminhando cópia da moção de apoio aos Agentes de Segurança Penitenciária e Agentes de Escolta e Vigilância
Penitenciária, a fim de serem inclusos na Reforma Previdenciária de forma Especial nos moldes das demais forças especiais.
 
- Ofício da Câmara de Elisário encaminhando cópia da Moção de Apoio ao abaixo assinado contra as "saidinhas" de presos no Natal/ Ano Novo, Páscoa, Dia das Mães,
dia dos Pais e Finados.
 
- Ofício da Câmara Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo e Herculândia encaminhando cópia da moção de apoio ao reajuste do salário dos policiais civis e militares do
Estado de são Paulo, que desde o ano de 2014 não tem ao menos o reajuste mínimo da inflação.
 
- Ofício da Câmara Municipal de Pompeia encaminhando cópia da moção de apoio proposta solidarizando-se às reivindicações dos Policiais Civis e Militares do Estado
de São Paulo que necessitam de maior efetivo, melhores condições de trabalho e melhores salários.
 


