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COMISSÃO DE SEGURANÇA PÚBLICA E ASSUNTOS PENITENCIÁRIOS 

BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA. 

29/09/2015 

 

 

O SR. PRESIDENTE – DELEGADO OLIM – PP – Senhoras e senhores, boa 

tarde. 13h:20min. Havendo número regimental, declaro aberta a sexta reunião ordinária da 

Comissão de Segurança Pública e Assuntos Penitenciários da Primeira Sessão Legislativa 

da 18ª Legislatura.  

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

acabou de chegar a este plenário, o Luiz Fernando, Gil Lancaster, Ed Thomas, que depois 

faço questão que venha aqui, com esse vozerão, falar... Coronel Camilo, Fernando Cury e a 

mim, aqui.  

Quero agradecer a presença de todos os vereadores que aqui vieram, do PSDB, PT e 

qual outro partido? Cada um pega seu microfone e pode se apresentar, só para a gente 

saber. Solidariedade.  Qual o seu nome, vereador, por gentileza, de onde o senhor é? Só 

para apresentar aqui e agradeço a presença.  

 

 

O SR. FERRUGEM – Muito obrigado, nobre presidente. Eu sou o Vereador 

Ferrugem, sou do Partido Solidariedade, da cidade de São Vicente.  

 

 

O SR. PRESIDENTE – DELEGADO OLIM – PP – Positivo, muito obrigado. O 

outro? 

 

 

O SR. JUNIOR BOZZELLA – Boa tarde, senhores deputados. Eu sou o vereador 

Junior Bozzella, do PSDB, da cidade de São Vicente. 
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O SR. ALFREDO MARTINS – Boa tarde, senhores deputados. Eu sou Alfredo 

Martins, vereador do Partido dos Trabalhadores, também de São Vicente.  

 

 

O SR. PRESIDENTE – DELEGADO OLIM – PP – E vamos também à presença 

do nobre deputado Rillo, não vou falar nada mais do que isso.  

Solicito ao secretário a leitura da ata da reunião anterior.  

 

 

O SR. – Pela ordem, senhor presidente. Considerar-se lida... 

 

 

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

fica dispensada a leitura da ata, considerando-se esta aprovada.  

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

“Receber uma comitiva de vereadores e munícipes da cidade de São Vicente com o 

objetivo de discutir acerca do excesso de presídios em funcionamento e construção naquela 

cidade”. Passaremos à apreciação da pauta desta reunião.  

Item 1. Projeto de Lei 488/2010, Deputado Bruno Covas. Assegura o direito à visita 

íntima nos estabelecimentos penais de regime fechado e do semiaberto, independentemente 

da orientação sexual do preso. Deputado Luiz Fernando Machado, favorável.  

 

 

O SR. CORONEL CAMILO – PSD – Pela ordem, senhor presidente. Peço vistas 

desse projeto, se ainda tiver.  

 

 

O SR. PRESIDENTE – DELEGADO OLIM – PP – Já pediram vistas. 

Continuando: Deputado Luiz Fernando Machado, favorável. Em discussão.  
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O SR. CORONEL CAMILO – PSD – Pela ordem, senhor presidente. Gostaria só 

de alertar aos nossos nobres deputados... Embora eu respeite muito o direito dos presos, a 

visita íntima já é um problema para o sistema penitenciário. Estabelecer a visita íntima a bel 

prazer, como está sendo colocado, em todo tipo de orientação, está facilitando mais, 

fragilizando mais o nosso sistema penitenciário. Só para deixar bem claro para os nossos 

deputados, como profissional de polícia acho que isso não deveria ser dessa forma. Nós 

temos que trabalhar justamente na linha contrária ao que prevê este projeto. Muito 

obrigado.  

 

 

O SR. PRESIDENTE – DELEGADO OLIM – PP – Só para constar aqui a 

presença do Deputado Jooji Hato, sempre presente, sempre nos apoiando e o Carlão 

Pignatari, líder do PSDB, amigo do governador. O que vocês precisam, é esse o homem 

com quem temos que conversar. Agradeço a presença do senhor.  

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

 

 

O SR. CORONEL TELHADA – PSDB – Pela ordem, senhor presidente. Votação 

nominal.  

 

 

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

Coronel Telhada? 

 

 

O SR. CORONEL TELHADA – PSDB – Eu voto contra, senhor presidente.  

 

 

O SR. PRESIDENTE – DELEGADO OLIM – PP – Como vota o Deputado Luiz 

Fernando? 
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O SR. LUIZ FERNANDO – PT – Eu voto a favor, senhor presidente.  

 

 

O SR. PRESIDENTE – DELEGADO OLIM – PP – Como vota o Deputado Gil 

Lancaster? 

 

 

O SR. GIL LANCASTER – DEM – Contra, senhor presidente.  

 

 

O SR. PRESIDENTE – DELEGADO OLIM – PP – Como vota o Deputado Ed 

Thomas? 

 

 

O SR. ED THOMAS – PSB – Contra, senhor presidente.  

 

 

O SR. PRESIDENTE – DELEGADO OLIM – PP – Como vota o Deputado Jooji 

Hato? 

 

 

O SR. JOOJI HATO – PMDB – Contra.   

 

 

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

Camilo? 

 

 

O SR. CORONEL CAMILO – PSD – Contra, senhor presidente.   
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O SR. PRESIDENTE – DELEGADO OLIM – PP – Como vota o Deputado 

Fernando Cury? 

 

 

O SR. FERNANDO CURY – PPS – Contra, senhor presidente.  

 

 

O SR. PRESIDENTE – DELEGADO OLIM – PP – Rejeitado o parecer.  

Item 2. Projeto de Lei... Coronel Camilo, vamos indicar o senhor para fazer o parecer do 

voto vencido, por gentileza? 

 

 

 O SR. CORONEL CAMILO – PSD – Sem problemas. De acordo.  

 

 

O SR. PRESIDENTE – DELEGADO OLIM – PP – Item 2. Projeto de Lei 

1071/2014. Deputado Fernando Capez. Dispõe sobre o procedimento de utilização de 

veículos apreendidos, removidos para os pátios do Detran e delegacias da Polícia do 

Estado. Deputado Coronel Telhada, favorável ao projeto na forma do substitutivo.  

 

 

O SR. LUIZ FERNANDO – PT – Presidente, nobres pares, meu caro Deputado 

Coronel Telhada: esse projeto do Deputado Fernando Capez, como foi dito, permite que a 

delegacia de polícia do estado e que a polícia civil possam, efetivamente, utilizar os 

veículos apreendidos. O nobre Deputado Coronel Telhada propõe o substitutivo estendendo 

também à possibilidade da polícia militar utilizar também esses veículos.  

Eu não veria qualquer problema, Deputado Coronel telhada, senão pelo fato de a 

polícia militar se propor a fazer um policiamento ostensivo. Portanto, não é um carro à 

paisana, um carro civil, mas o carro da polícia é todo feito de forma a identificá-lo como da 

polícia militar em virtude da origem, da natureza do policiamento ostensivo. Por isso, 
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senhor presidente e nobres pares, eu, particularmente, depois de ouvir a nossa assessoria, 

nós entendemos que esse projeto deva ser aprovado, mas defenderemos que seja aprovado 

na forma original, tal qual fez o Deputado Fernando Capez, em virtude de entendermos que 

a polícia militar, a quem nós devemos aparelhar com carros personalizados e tal, por fazer 

um policiamento ostensivo e não entendemos que seja um carro de alguém que possa ser 

utilizado pela polícia.  

 

 

O SR. – Pela ordem, senhor presidente. Cabe vista nesse projeto? 

 

 

O SR. PRESIDENTE – DELEGADO OLIM – PP – Por favor, vistas, então.  

 

 

O SR. CORONEL TELHADA – PSDB – Só como orientação aqui ao prezado 

Deputado Luiz Fernando. Na polícia militar, Luiz, nós temos os setores de investigação 

também, não só na corregedoria, como em todos os batalhões nós temos o chamado P2 e o 

chamado velado, que é o pessoal que também participa... Inclusive, na tropa de choque, nós 

temos muito forte um trabalho contra o crime organizado. E são usados veículos 

descaracterizados. Então, é justamente para esse tipo de serviço. Realmente, a polícia 

militar trabalha com carros caracterizados, mas nosso velado e a nossa corregedoria 

trabalham com carros descaracterizados. Muito obrigado, senhor presidente.  

 

 

O SR. PRESIDENTE – DELEGADO OLIM – PP – Vamos então para o Item 3. 

Mais alguém? 

 

 

O SR. – Pela ordem, senhor presidente. No projeto original eu gostaria que 

pudéssemos incluir... (Falas ininteligíveis) 
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O SR. PRESIDENTE – DELEGADO OLIM – PP – Item 3. Projeto de Lei 

455/2015. Aliás, também quero anunciar a presença do Dr. Marzagão, nosso delegado aqui 

da Assembleia Legislativa. Muito obrigado e parabéns pelo seu dia ontem (ininteligível) 

polícia civil. Dr. (nome ininteligível), que eu esqueci aqui, sempre parceiro e comparece em 

todas as reuniões prestigiando essa comissão.   

O projeto de lei 455/2015, tramitação de urgência, Deputado Coronel Camilo. 

Dispõe sobre emissão de ruídos sonoros provenientes de aparelhos de som portáteis ou 

instalados em veículos automotores estacionados. Deputado Luiz Fernando Machado é 

favorável. 

 

 

O SR. CORONEL CAMILO – PSD – Pela ordem, senhor presidente. Só para dar 

uma explicação a todos aqueles que estão presentes, que estão nos assistindo, a intenção é 

coibir aquelas festas que viram bagunça nas ruas de São Paulo e agora no estado todo, 

dando a possibilidade da polícia agir preventivamente multando e apreendendo veículos, se 

for o caso. Nesse caso, agora, valendo para todo o território do estado de São Paulo. É a 

chamada Lei do Pancadão. Agradeço a colaboração dos nobres pares deputados.  

 

 

O SR. PRESIDENTE – DELEGADO OLIM – PP – Em discussão. Não havendo 

oradores inscritos, está encerrada a discussão. Em votação. Os deputados que forem 

favoráveis ao voto do relator, permaneçam como se encontram. Aprovado com o parecer do 

voto do relator.  

Item 4. Projeto de Lei 490/2015. Deputado Celso Giglio. Cria, no âmbito do 

governo do estado, cadastro de registro de identificação do registro e identificação de  

drone,  também conhecido  como  vant  (veículo  aéreo  não tripulado). Deputado Gil 

Lancaster, favorável. Em discussão. Não havendo oradores inscritos, está encerrada a 

discussão. Em votação. Os deputados que forem favoráveis ao voto do relator, permaneçam 

como se encontram. Aprovado como parecer o voto do relator.  
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Item 5. Projeto de Lei 497/2015, Deputado Cezinha da Madureira. Regulamenta a 

realizações de festas com músicas eletrônicas ou músicas ao vivo, conhecidas como 

“pancadões” no estado. Deputado Coronel Camilo, favorável.  

 

 

O SR. – Pela ordem, senhor presidente. Só para orientarmos os nossos deputados, o 

meu, que ele cria o projeto inicial que foi votado, ele permite a apreensão e a multa, no caso 

dos shows não autorizados. E, nesse caso, o projeto do nosso nobre Deputado Cezinha 

complementa, porque agora ele está dando formas de regulamentar para que os shows 

possam ser autorizados em via pública.  

 

 

O SR. PRESIDENTE – DELEGADO OLIM – PP – Em discussão. Não havendo 

oradores inscritos, está encerrada a discussão. Em votação. Os deputados que forem 

favoráveis ao voto do relator, permaneçam como se encontram. Aprovado como parecer o 

voto do relator.  

Vamos para o Item 6. Projeto de Lei 605/2015. Deputado Coronel Telhada. 

Acrescenta o inciso VII no artigo 2º e altera o "caput" do artigo 3º da Lei 11.265, de 2002, 

que dispõe sobre a obrigatoriedade de cobertura de seguro de acidentes pessoais coletivos 

em eventos artísticos, desportivos, culturais e recreativos com renda resultante de cobrança 

de ingressos. Deputado Coronel Camilo, favorável. Voto em separado. Deputado Luiz 

Fernando, favorável ao projeto com emenda.  

 

 

O SR. LUIZ FERNANDO – PT – Peço a palavra, senhor presidente. Nobre 

Coronel Telhada, mais uma vez, e nobres deputados, a nossa emenda vem no seguinte 

sentido: o projeto proposto é que todas as raves e outros tipos de manifestação cultural 

fosse obrigatório contratar a cobertura de seguro de acidentes pessoais coletivos. Perfeita a 

ideia. O problema que nós vimos nesse projeto é que existem leis que pegam, existem leis 

que não pegam. Não pegam porque não foram muito discutidas. Na proposta do nobre 

Coronel Telhada, que eu, particularmente, voto favorável a ela, prevê uma multa de R$ 
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1.062.500. Quer dizer, se vêem uma coisa pequena, R$ 1.062.500. Eu creio que isso possa 

ser, inclusive, objeto de corrupção. Porque aí o fiscal vai lá extorquir se tem, não tem, não 

sei o quê e dá uma multa de um milhão. Agora, a nossa proposta é tornar algo um pouco 

menor. A nossa proposta é que, ao invés de 50.000 UFESPS, passasse a 10.000 UFESPS, 

que equivaleria, mais ou menos, a R$ 106.410. Foi a ideia de tornar algo mais palpável para 

que a lei de V. Exa. possa, de fato, pegar. Porque isso, fatalmente, no judiciário, seria 

derrubado pela desproporcionalidade. Então, a ideia foi tornar um pouco mais proporcional. 

Se o senhor entender que é isso mesmo... 

 

 

O SR. PRESIDENTE – DELEGADO OLIM – PP – Só queria agradecer a 

presença do Deputado Luiz Fernando Machado, que acabou de chegar. Estamos juntos.  

 

 

O SR. CORONEL TELHADA – PSDB – Pela ordem, senhor presidente. Eu 

agradeço o apoio do Deputado Luiz Fernando e não vejo problema nenhum, acho que ok, 

muito bem colocado, o senhor me ajudou muito nisso aí. Acho interessante, porque a ideia 

é justamente fazer com que aconteça essa lei, porque quando as pessoas sofrem um 

acidente em evento, normalmente a pessoa fica totalmente desguarnecida, a família passa 

uma aflição para cuidar daquela pessoa, ninguém se responsabiliza. A hora que nós 

tivermos uma obrigatoriedade de cobertura de seguro, com certeza o assunto vai passar a 

ser mais interessante no sentido dessa pessoa possivelmente ferida, como foi o caso lá em 

Santa Maria, na Boate Kiss, até hoje a família não recebeu, é aquela briga judicial. Então, 

acho que seria interessante. Eu agradeço, Deputado Luiz Fernando. Muito obrigado. 

 

 

O SR. PRESIDENTE – DELEGADO OLIM – PP –  Em discussão.  Não 

havendo oradores inscritos, está encerrada a discussão. Em votação. Voto em separado. Os 

deputados que forem favoráveis ao voto em separado, permaneçam como se encontram. 

Aprovado o parecer do voto em separado.  
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Item 7. Moção 42/2015, Deputado Luiz Carlos Gondim. (CONCLUSIVA) Apelo 

para os Srs. Presidentes do Senado Federal e da Câmara dos Deputados, bem como para os 

Líderes Partidários, a fim de que empreendam todos os esforços necessários visando a 

alteração de dispositivos de nosso Código Penal (Decreto-Lei nº 2.848, de 1940), 

aumentando o rigor  das  penas,  inclusive estabelecendo a aplicação do Regime Disciplinar 

Diferenciado  (RDD),  para  os  bandidos  que praticam crimes com emprego de armamento 

pesado ou de grosso calibre, além de granadas e outros artefatos explosivos. Deputado 

Orlando Morando, favorável. 

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

votação a moção. Os deputados que forem favoráveis permaneçam como se encontram. 

Aprovada a moção.  

Item 8. Requerimento do Deputado Luiz Fernando, solicitando a CONVOCAÇÃO 

do Sr. Alexandre de Moraes, Secretário de Estado da Segurança Pública, para prestar 

informações sobre o andamento da investigação do atentado a bomba contra o Instituto 

Lula ocorrido na noite do dia 30/07/2015 e sobre o andamento da investigação acerca da 

chacina ocorrida em Osasco e Barueri que deixou 18 mortos e 6 feridos na noite do dia 

13/08/2015. 

 

 

O SR. CORONEL CAMILO – PSD – Pela ordem, senhor presidente. Eu faço uma 

sugestão ao nosso Deputado Luiz Fernando e a todos da comissão para que não seja 

convocação, tendo em vista que o secretário nunca se recusou a vir nesta comissão, que isso 

seja transformado em convite.  

 

 

O SR. LUIZ FERNANDO – PT – Eu quero dizer ao presidente e ao nobre 

Deputado Coronel Camilo que, da nossa parte, se é convocação ou convite... Convocação é 

um termo técnico. Mas, para nós, o importante realmente... (Falas ininteligíveis) Eu queria 

ver a possibilidade de transformar isso em convite.  
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O SR. PRESIDENTE – DELEGADO OLIM – PP –  Em discussão.  

 

 

O SR. – Presidente, acredito que seja absolutamente razoável a posição do Coronel 

Camilo na substituição do termo convocação para a palavra convite. Nós já tivemos 

oportunidade, na convocação de direitos humanos, e muitos daqueles que estão aqui 

também lá participaram, na última vinda do nosso secretário Alexandre Moraes, e acredito 

que o caso da chacina efetivamente deva ser ainda esclarecido a todos nós. Todos 

comungamos da mesma tese de que é necessário avançar no esclarecimento desses crimes, 

mas o termo convocação, efetivamente, não é o mais oportuno aqui. Transformando em 

convite, daríamos a flexibilidade de horário, a flexibilidade de data para que o secretário 

estivesse presente conosco. Então, faço, assim como já ouvi do Coronel Camilo, coro a essa 

oportunidade de convidá-lo para que, num momento oportuno, venha falar sobre os 

atentados, o atentado no Instituto Lula, e também a chacina de Osasco, Barueri.  

 

 

O SR. PRESIDENTE – DELEGADO OLIM – PP –  Só lembrando a todos os 

senhores que dia 13, às 14 horas, o secretário estará aqui a convite para prestar... Na 

verdade ele vem para prestação de contas. Então, ele estará aqui no dia 13 às 14 horas, já 

confirmado.   

 

 

O SR. – Acredito, senhor presidente, que com essa informação que o senhor nos 

traz, nós poderíamos, se não houver resistência por parte do secretário, formatar neste 

próprio dia 13, não só a oitiva com relação ao plano que ele tem, mas também, 

especificamente, com os dois pontos que aqui interessam ao Deputado Luiz Fernando 

Teixeira.  

 

 

O SR. – Mas também, se me permite um aparte, Deputado Luiz Fernando, meu 

xará... Quando ele vem para prestar contas, pelo que me consta, acho que eu ouvi da 



      12 
 
 

secretaria, não caberia outro tema. É só prestação de contas, não é isso? Então, dia 13 ele 

viria para prestar conta, mas aí será que ele estaria disponível para uma sessão...? 

 

 

O SR. – Na verdade, ele está vindo mais para responder o que for perguntado. Vou 

dar uns cinco minutos para ele falar sobre os problemas.  

 

 

O SR. – Senhor presidente Delegado Olim. Se V. Exa. me permitir, como o senhor 

é o condutor aqui dos nossos trabalhos e o faz com muita qualidade, nós poderíamos até, 

em razão da racionalidade da vinda do secretário, sugerir a ele, antecipadamente, que já se 

prepare para esses dois questionamentos que estão na pauta deste requerimento. E aí sim, 

acredito que com a soberania que este plenário pode exercer sobre as decisões aqui da 

comissão, nós iríamos inserir, dentro desse contexto da vinda do dia 13 mais os dois ou 

demais questionamentos que porventura tenham. Esse seria, na minha avaliação, um ponto 

razoável... 

 

 

O SR. PRESIDENTE – DELEGADO OLIM – PP –   E inteligente. Eu acho que 

seria mais inteligente.  

 

 

O SR. CORONEL CAMILO – PSD – Pela ordem, senhor presidente. 

(Ininteligível) totalmente com o nosso Deputado Luiz Fernando Machado... E outra coisa: 

eu aproveitaria, não sei como é o andamento dos trabalhos, mas puxar para essa mesma 

linha o Item nº 12, que trata da mesma coisa, que é a convocação do secretário, da mesma 

forma transformando em convite e unindo os dois convites num só ao secretário e, 

preferencialmente, no mesmo dia.  
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O SR. PRESIDENTE – DELEGADO OLIM – PP –   Então, (ininteligível) a 

gente faz isso e já passa para convite.  

 

 

O SR. – Senhor presidente, então, pelo que eu aqui depreendi das falas, tudo aquilo 

que disser respeito ao secretário de segurança pública e os dois específicos requerimentos 

que aqui foram colocados, nós avaliaríamos todos do dia 13 e os demais sim vamos discutir 

separadamente. Mas, no dia 13, ficaria então a convergência para que o requerimento de nº 

8 e o requerimento... 

 

 

O SR. PRESIDENTE – DELEGADO OLIM – PP –   Acho que ele não vai se 

opor. Ele vem aqui para ouvir e para falar.  

 

 

O SR. – É até mais racional para nós. O oito e 12 então faríamos todos no dia 13? 

 

 

O SR. PRESIDENTE – DELEGADO OLIM – PP – Acho que não há problema, 

né? 

 

 

O SR. – Senhor presidente, nessa mesma linha, ficaria para o próprio dia 13 

também a convocação do Item 12, do comandante-geral, já viria junto.  

 

 

O SR. – Mas, será que daria tempo? 
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O SR. PRESIDENTE – DELEGADO OLIM – PP – Eu acho que não daria 

tempo. Vamos fazer só o secretário, depois a gente traz só o coronel. Ele é capaz de 

acompanhá-lo aqui, né?  

 

 

O SR. – Ele virá acompanhando o secretário.  

 

 

O SR. PRESIDENTE – DELEGADO OLIM – PP – Mas, aí eu acho que fica 

muita coisa para falar. Vamos deixar para a próxima vez, só ele. Também terá que vir aqui 

o ouvidor, o Lourival também será chamado aqui. O Secretário Lourival, de assuntos 

penitenciários.  

 

 

O SR. JOÃO PAULO RILLO – PT – Pela ordem, senhor presidente. Eu gostaria 

que a gente refletisse a proposta do Deputado Camilo. Se houver um acordo aqui, uma 

combinação com o presidente da casa, não teria problema o comandante da polícia também 

fazer a exposição, desde que tenha um acordo entre nós que não pode ser quebrado. E que a 

gente tem que ter uma tolerância maior no tempo. Se tiver esse acordo a gente pode fazer. 

Do contrário, o senhor tem razão. Aí ficaria... 

 

 

O SR. PRESIDENTE – DELEGADO OLIM – PP – É que, geralmente, até por 

hierarquia, pelo que eu sei pela polícia militar, como o secretário vem, eu não sei se o 

comandante gostaria também de falar, entendeu? O que o senhor acha, Coronel? 

 

 

O SR. – A intenção do requerimento do Item 12 é fazer a convocação dos dois 

sobre o mesmo assunto. Acredito que no dia, talvez o comandante só complemente alguma 

coisa que o secretário falar, e também se esvazia a necessidade dele vir numa próxima 

oportunidade. 
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O SR. PRESIDENTE – DELEGADO OLIM – PP – Vamos trazer um de cada 

vez, acho que é melhor, com calma, tranquilo. E se todos concordarem, lógico.  

 

 

O SR. – Dia 13 qual horário?  

 

 

O SR. PRESIDENTE – DELEGADO OLIM – PP – 14 horas. Agora, se por 

acaso o secretário colocar o comandante aqui para falar também e se quiserem fazer as 

perguntas... Mas vai ficar a critério dele, né? O problema todo é que a pessoa vai vir para 

uma coisa e a gente vai tentar fazer outra, né? 

 

 

O SR. – Não, nós estamos acertando que ele virá aqui também para falar da outra, 

porque o requerimento do nosso deputado e a Lia  são os dois: secretário e comandante-

geral para falar sobre o caso do Butantan. Agora, se eu chamei o secretário e deixei o 

comandante de fora, duas coisas vão acontecer: não vai se completar ou vai se esvaziar a 

necessidade do comandante-geral vir depois.  

 

 

O SR. PRESIDENTE – DELEGADO OLIM – PP – Aí eu acho que o melhor, 

depende dos senhores, é ele vir depois, é mais tranquilo ele falar tranquilamente, fica até 

mais à vontade do que junto com o secretário.  

Vamos fazer o seguinte: vamos aprovar esse requerimento e, se for possível, no dia 

que o secretário vier, a gente resolve. Tudo bem aqui? Essa é uma democracia plena e tudo 

bem se a gente chamar ele de novo, novamente. Pode ser? 
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O SR.  – Senhor presidente, só para um esclarecimento. A finalidade do Item 12, 

pelo que tem expresso aqui no requerimento, é único item: esclarecer as providências 

adotadas em relação aos homicídios ocorridos no dia sete de setembro envolvendo policiais 

militares, no bairro Butantan. Então, essa é uma pergunta específica. Eu não sei se nós 

poderíamos, antes, consultar o comandante-geral da polícia militar se ele se sentiria à 

vontade, porque é um único item. É um único questionamento... Em 10, 15 minutos... 

(Falas ininteligíveis) 

 

 

O SR. PRESIDENTE – DELEGADO OLIM – PP – Maravilhoso. Ele vem, fala... 

Deputado Rillo.  

 

 

O SR. JOÃO PAULO RILLO – PT – Eu não vejo problema, desde que a gente 

tenha esse acordo entre nós, que nós vamos garantir aqui a... É obvio que a pergunta, 

embora seja objetiva, pode ter desdobramentos por ter interrogação de outros deputados... 

Então, tendo essa tranqüilidade entre nós que vamos concluir o debate, não vejo nenhum 

problema.  

 

 

O SR. PRESIDENTE – DELEGADO OLIM – PP – Essa comissão é tranqüila. 

Quero aqui cumprimentar o nosso grande Deputado Celso Nascimento por sua presença. 

Você vê que aqui nessa comissão vem todo mundo. Acho que o plenário inteiro está aqui. 

Só falta o Orlando Morando. Vamos depois catar ele pelo laço. Vamos dar prosseguimento.  

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

votação o requerimento. Os deputados que forem favoráveis permaneçam como se 

encontram. Aprovado o requerimento. Vamos para o próximo.  

Item 9... 

 

 

O SR. – Aprovado como convite ou convocação? 
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O SR. PRESIDENTE – DELEGADO OLIM – PP – Aprovado como convite. 

Requerimento do Deputado Coronel Camilo, solicitando que a Comissão convide o Sr. 

Julio Cesar Fernandes Neves, Ouvidor da Polícia de São Paulo, a prestar esclarecimentos 

sobre as declarações dadas ao Jornal Folha de São Paulo em 15/09/15, onde afirmou a 

existência de grupos de extermínio na Polícia Militar do Estado de São Paulo. 

 

 

O SR. CORONEL CAMILO – PSD – Pela ordem, senhor presidente. Nós já 

conversamos aqui, eu, o nobre Deputado Rillo e a Deputada Márcia Lia. Esses dois, nove e 

12, devem ser fundidos num único e ser convite. Nove e 10. E ser convite também.  

 

 

O SR. PRESIDENTE – DELEGADO OLIM – PP – Ok. Concorda, deputado 

(nome ininteligível)? Pode ser convite? Em votação. Os deputados que forem favoráveis 

permaneçam como se encontram. Então, está aprovado o requerimento. 

Item 10. Requerimento dos Deputados João Paulo Rillo e Márcia Lia, solicitando o 

convite do Sr. Julio Cesar Fernandes Neves, Ouvidor da Polícia de São Paulo a prestar 

informações detalhadas sobre a possível a existência de grupos de extermínio na Polícia 

Militar do Estado de São Paulo, conforme declarações dadas ao Jornal Folha de São Paulo, 

em 15/09/15.  

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

votação. Os deputados que forem favoráveis, permaneçam como se encontram. Aprovado o 

requerimento.  

 

 

O SR. – Pela ordem, senhor presidente. Os dois serão numa única convocação? 

Perdão, convite! 
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O SR. PRESIDENTE – DELEGADO OLIM – PP – Sim, convite. Agora, o 

grande assessor do Deputado Campos Machado auxiliando aqui também, junto conosco 

prestigiando essa comissão.  

Item 11. Requerimento do Deputado Carlos Neder, solicitando que a Comissão 

realize uma Audiência Pública conjunta com a Comissão de Assuntos Metropolitanos e 

Municipais, a fim de tratar do tema Critérios para a instalação de unidades prisionais e 

centros de detenção provisórios no Estado de São Paulo. 

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

votação o requerimento. Os deputados que forem favoráveis, permaneçam como se 

encontram. Aprovado o requerimento.  

Vamos para o item 12, requerimento do Deputado João Paulo Rillo e Márcia Lia. 

 

 

O SR. – Esse já foi. 

 

 

O SR. PRESIDENTE – DELEGADO OLIM – PP – Fazer de novo. Melhor fazer 

completo.  

Item 12. (...) solicitando a convocação do Secretário de Segurança Pública Dr. 

Alexandre de Moraes e o Comandante Geral da Polícia Militar de São Paulo, Coronel 

Ricardo Gambaroni para esclarecer providências adotadas em relação aos homicídios 

ocorridos no dia 7 de setembro envolvendo policiais militares no bairro Butantã em São 

Paulo.  

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

votação o requerimento. Os deputados que forem favoráveis, permaneçam como se 

encontram. Aprovado o requerimento.  

Coronel Camilo, por favor, o senhor poderia ler o Item 13? 

 

 

*   *   * 

Assume a presidência o Sr.Coronel Camilo – PSD 

*  *   * 
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O SR. PRESIDENTE – CORONEL CAMILO – PSD – Item 13. Requerimento 

do nobre Deputado Delegado Olim, em atendimento ao ofício da Câmara Municipal de 

Ituverava, solicitando que a Comissão receba os representantes da Comissão de Assuntos 

Relevantes Presídio, composta pelos Vereadores Srs. José Sérgio Cerqueira, Daniel Ramos 

da Silva e João Batista Nogueira, com o objetivo de discutir a instalação de um presídio 

naquela cidade. 

A palavra está aberta aos nobres deputados.  

 

 

O SR. – Peço a palavra, senhor presidente. Quero cumprimentar o Deputado 

Delegado Olim por esse requerimento e dizer que sou favorável a ele. Mas, só para dizer ao 

senhor, presidente e nobres e pares, que nós, em maio, protocolamos uma solicitação de 

audiência, pedimos uma solicitação de audiência ao secretário de assuntos penitenciários, 

Sr. Lourival. Depois, nós reiteramos isso em julho. Depois, reiteramos isso em setembro, 

esse pedido, para tratar, à época, desse assunto de Ituverava. Um determinado vereador de 

Ituverava trouxe-nos ao pleito e nós protocolamos por esse período todo. Isso a comissão 

de prerrogativas da casa está ciente e, inclusive, nós tiramos, na última reunião, que seria 

convocado o secretário Lourival, pela comissão de prerrogativas, pelo conselho de 

prerrogativas para, inclusive, explicar-se, porque foi com o Deputado Luiz Fernando, mas 

poderia ser com qualquer um outro deputado dessa casa. Uma falta de respeito muito 

grande do secretário e a comissão de prerrogativas, que é formada, na sua totalidade, quase, 

por deputados governistas, entenderam que desrespeitou, de fato, as insistências muitas... E 

aí eu quero me somar ao senhor, nobre presidente, para dizer da preocupação também com 

Ituverava. Hoje, os nobres vereadores de São Vicente que aqui estão e farão uso da palavra 

trazem mais ou menos a mesma preocupação e, só para contar a vocês o que aconteceu no 

conselho de prerrogativas, o Coronel Camilo faz parte.  
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O SR. DELEGADO OLIM – PP – Na próxima, o Deputado Capez fez um 

processo, o mesmo assunto que vai entrar na pauta. Só para o senhor saber, é a mesma 

coisa.  

 

 

O SR. PRESIDENTE – CORONEL CAMILO – PSD – Ainda estamos no Item 

13. Eu acredito que o pronunciamento do nosso Deputado Luiz Fernando não invalida 

ainda que eles possam estar aqui na nossa comissão e eu coloco em votação aos nobres 

Deputados. Não havendo deputados contrários, está aprovado o Item 13 e eu devolvo a 

presidência ao nosso Delegado Olim.  

 

 

*   *   * 

Assume a presidência o Sr.Delegado Olim – PP 

*   *   * 

 

 

O SR. PRESIDENTE – DELEGADO OLIM – PP – Muito obrigado. Então, acho 

que podemos fazer uma coisa só. Na próxima pauta já vai aparecer o... Nosso presidente 

Fernando Capez também está colocando processo.  

Só para informar os senhores que no dia 13 o deputado não terá Colégio de Líderes. 

O Deputado Fernando Capez estará em Brasília. E, aliás, dia 14 acho que todos deveriam ir 

a Brasília, a quem possível for, quanto mais deputados, melhor. Então, nós poderíamos 

ficar com mais horas com o senhor secretário aqui. Vou até trazer um lanchinho para ele e 

teremos horas à vontade aqui para inquiri-lo no dia 13 de outubro.  

Item 14. Requerimento do Deputado Carlos Giannazi, solicitando a convocação do 

Secretário de Administração Penitenciária, Sr. Lourival Gomes, para que esclareça as 

denúncias de que os agentes de segurança penitenciária (ASP) estão sofrendo punições 

administrativas por parte da Secretaria de Administração Penitenciária (SAP), na forma de 

Processos Administrativos Disciplinares (PADs), pela participação nas duas últimas greves 

da categoria, ocorridas em 2014 e 2015. 



      21 
 
 

 

 

O SR. CORONEL CAMILO – PSD – Pela ordem, senhor presidente. Na mesma 

linha que a comissão está seguindo, vamos transformar para convite.   

 

 

 

O SR. PRESIDENTE – DELEGADO OLIM – PP – Então vamos colocar como 

convite, que acho mais elegante, e vamos trazê-lo aqui. Já que ele não lhe atende, ele vai 

lhe atender, com certeza. Em discussão. Não havendo oradores inscritos, está encerrada a 

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

como se encontram. Aprovado o requerimento.  

 

 

O SR. LUIZ FERNANDO – PT – Uma questão de ordem, senhor presidente. É só 

para passar à V. Exa. e os demais pares que aqui é convite, mas no conselho de 

prerrogativas, está convocando. Isso é importante só para deixar frisado. Ele lá será 

convocado e aqui convidado. Acho que uma coisa não invalida a outra, mas ali é porque a 

comissão de prerrogativas o ouvirá, e aqui para discutir esses assuntos.  

 

 

O SR. CORONEL CAMILO – PSD – Só para também corroborar com o nosso 

Deputado Luiz Fernando está comentando, eu pertenço à Comissão de Prerrogativas. Lá 

sim vai ser convocado e precisa ser convocação tendo em vista que lá ele não compareceu 

em outras solicitações. Então, a Comissão de Prerrogativas vai realmente convocá-lo.  

 

 

O SR. PRESIDENTE – DELEGADO OLIM – PP – Aliás, essa comissão é muito 

importante para nós. Os deputados que vão trazer as pessoas que nós convidamos e, às 

vezes, não dão bola para nós, (ininteligível) secretários que não atendem, não retornam... E 

então vamos usar dessas prerrogativas que temos direito. Vamos ler o Item 15.  
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Item 15. Ofício da Associação dos Investigadores de Polícia do Estado de São 

Paulo, endereçado ao Presidente da Assembleia Legislativa, solicitando a inclusão no 

Portal da Transparência, a informação, em ícone próprio, relativa ao número de policiais 

civis e suas respectivas carreiras nos Distritos Policiais, Unidades Especializadas, Unidades 

Administrativas e à disposição de outros Poderes constituídos como a Assembleia 

Legislativa, Poder Judiciário e Secretarias de Estado e Municípios. 

Item 16. Ofício da Câmara Municipal de Embu-Guaçu, endereçado ao Presidente da 

Assembleia, encaminhando cópia da Moção de Apelo ao Secretário de Estado da Segurança 

Pública para que determine ao Comandante Geral da Polícia Militar viabilizar estudos para 

a criação da Companhia de Polícia Militar com a maior brevidade possível para atender os 

municípios de São Lourenço da Serra e Juquitiba. 

Passemos ao segundo item dessa reunião, ouvir a comitiva da cidade de São 

Vicente... 

 

 

O SR. – Presidente, só uma questão rápida de ordem. O Item 11, que é o 

requerimento do Deputado Carlos Neder, solicita a essa comissão uma audiência pública 

em conjunto com a comissão de assuntos metropolitanos... A sugestão que eu queria fazer a 

V. Exa.  é que a gente pudesse marcar isso para esse ano ainda.  

 

 

O SR. PRESIDENTE – DELEGADO OLIM – PP – É a assessoria dele que está 

cuidando. Nós vamos entrar em contato e vamos tomar as providências que têm que ser 

tomadas sobre todos os assuntos pertinentes, pode ser? Vamos lá.  

Passemos aqui agora para o... A gente vai discutir acerca do excesso de presídios em 

funcionamento e em construção naquela cidade.  

Quem vai falar sobre São Vicente aí? Tem algum vereador? Cada um fala, pode ser? 

Não muito longo, porque nós começamos à uma hora, mas os senhores fiquem à vontade. 

Aqui, a casa é dos senhores. Sintam-se lá na sua câmara dos vereadores.  

(Ajustes para composição da mesa) 

Fiquem à vontade, a casa é dos senhores. Sintam-se lá na câmara. O dia que eu for 
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lá os senhores me tratem igual, viu? 

 

 

O SR. ALFREDO MARTINS – Boa tarde senhor deputado, presidente da 

comissão, boa tarde aos deputados... Meu nome é Alfredo Martins, sou vereador na cidade 

de São Vicente. Nós estamos aqui numa comitiva. Nós estamos, na verdade, pedindo 

socorro a Vossas Excelências. Nós temos hoje, na cidade de São Vicente, 330 mil 

habitantes, aproximadamente. Nós temos hoje lá instalados na cidade três unidades 

prisionais fechadas, um semiaberto e uma unidade da Fundação Casa. E, o Estado agora 

começa a instalação de mais uma unidade prisional, que seria a unidade penitenciária 

feminina, a quatro quilômetros. Nós temos nessa região aproximadamente 140 mil pessoas 

que moram naquela área e o Estado hoje, 60% da população carcerária da baixada santista 

está na cidade de São Vicente. 

 

 

O SR. PRESIDENTE – DELEGADO OLIM – PP – Só queria registrar a 

presença da nossa Deputada Analice Fernandes; também o nosso grande secretário da 

Saúde, Dr. David Uip. (Ininteligível) consideração muito grande de todos pelo senhor aqui. 

O senhor está sempre aqui. Toda vez que é chamado o senhor vem e nunca precisamos ficar 

nem convocando. Muito obrigado pela sua atenção dada aos deputados. Fique à vontade, 

aqui a casa é do senhor e a senhora também, deputada. Muito obrigado. Vereador, desculpa. 

Pode dar prosseguimento.  

 

 

O SR. ALFREDO MARTINS – Nós tivemos uma audiência pública na cidade 

(ininteligível) que nós pedimos hoje a paralisação da obra desta unidade, que está na fase de 

terraplanagem. O município entrou com um pedido de embargo da obra por entender que o 

Estado não está respeitando a legislação municipal no sentido de se discutir o aspecto 

urbanístico. Esta noite eu fui tirar foto para saber... As famílias que lá chegam ficam 

acampadas em barracas ao lado do presídio. Lá hoje nós temos 4.600 pessoas e para tirar 

essa fotografia, deparei-me com outro problema, que eu não sabia como funcionava. Tive 
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que pedir autorização. Fui ao delegado, ao diretor da penitenciária e ele falou: “isso não é 

comigo”. E aí a gente fica numa situação complicada porque não são os órgãos de 

segurança que se responsabilizam por essa área que lá está. Então, nós já temos hoje, são 

centenas de famílias que lá ficam acampadas durante a semana. Não há uma estrutura 

mínima do Estado para a recepção dessas famílias. Não há nenhuma intervenção 

urbanística do Estado no sentido de que essas famílias lá chegam – e nós estamos falando 

de mais de 3.000 famílias – e hoje nós estamos colocando mais uma unidade prisional a 

quatro quilômetros dali com todos os impactos que isso acaba gerando para a nossa cidade.  

Então, nós queríamos hoje o apoio de Vs. Exas. para a gente poder discutir, ter um 

bom encaminhamento nessa situação, porque para nós está ficando somente o problema. 

Nós estamos resolvendo um problema que é do Estado. Nós entendemos que nós temos a 

nossa participação na questão da política metropolitana, mas não podemos ficar só com o 

ônus da solução desse problema. É o que tem acontecido em nossa cidade.  

Então, passo agora também aqui para o vereador Junior... 

 

 

O SR. JUNIOR BOZZELLA – Boa tarde senhor presidente, senhores deputados. 

Agradecer a oportunidade de estar aqui nessa tão respeitada comissão e saudar também 

aqui a presença de pessoas da comunidade da nossa cidade, a primeira cidade do Brasil, 

São Vicente, e reforçar o pedido do nosso presidente, companheiro Vereador Alfredo 

Martins. Eu estou muito à vontade de falar aqui nessa comissão, não só por ser vereador do 

PSDB, mas também por ter sido candidato a deputado estadual pelo partido do Governador 

Geraldo Alckmin, ser suplente de deputado e esse é um tema que não é político, não é uma 

discussão política eleitoral, esse é um tema que a gente traz aqui com muita preocupação 

porque nós estamos defendendo o interesse não só daquela população local, a área 

continental de São Vicente.  

São Vicente é uma ilha dividida entre a área insular e a área continental, onde 45% 

da nossa população reside na área continental do município. Lá praticamente está se 

transformando num novo complexo penitenciário no estado de São Paulo. Eu acho que o 

planejamento com relação às penitenciárias, aos presídios, é necessário para todo estado. 

Nós sabemos que o estado de São Paulo hoje abriga grande parte da população carcerária 
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do nosso país, mas nós não podemos... Só a nossa cidade. E eu digo que não há cidade no 

estado hoje melhor representada do que a cidade de São Vicente perante o governo do 

estado, por ser a cidade do vice-governador. Nós estamos fazendo esse apelo não só ao 

vice-governador, mas principalmente aos senhores deputados de tão respeitada comissão 

para que São Vicente não fique, como assim dito pelo nobre companheiro, com o ônus. Nós 

precisamos também discutir o bônus, a contrapartida. Uma cidade sofrida, com uma baixa 

arrecadação, problema de orçamento muito sério e o único pólo de desenvolvimento que 

nós temos hoje em São Vicente é a área continental. Então, essa é a nossa maior 

preocupação, porque a paralisação do presídio é a nossa primeira discussão. Mas, 

precisamos pensar também, senhor presidente, senhores deputados, na contrapartida que a 

cidade poderá ter com relação a abrigar mais um plano que é necessário, nós entendemos 

que é necessário para o estado de São Paulo, mas nós não podemos, de sobremaneira,  

prejudicar aquela população local e o desenvolvimento do nosso município. 

Então, ficam aqui nossos agradecimentos ao Deputado Luiz Fernando por ter estado 

presente na audiência pública na câmara municipal, por estar nos abrindo a porta perante 

essa comissão, a todos os senhores deputados a oportunidade de falar e, com certeza, na 

próxima audiência pública a ser realizada aqui nesta casa de leis, onde estaremos presentes 

também, todos nós reivindicando o apoio de Vossas Excelências. Muito obrigado.  

 

 

O SR. FERRUGEM – Boa tarde nobre presidente, senhores deputados, senhoras e 

senhores. Eu sou o vereador Ferrugem, do Partido Solidariedade, da cidade de São Vicente. 

Faço parte da comissão especial de vereadores que discute esse tema de tão alta relevância 

na nossa cidade. Só para reforçar a fala aqui dos nossos companheiros, São Vicente, na 

verdade, hoje está agonizando com essa questão da construção do presídio no distrito da 

área continental da cidade. É uma área onde hoje poderia ser muito bem aproveitada para 

que pudesse haver investimentos empresariais e que trouxessem empregos para os nossos 

jovens, que qualificasse os trabalhadores e que pudesse, desta forma, fazer com que uma 

área seja usada a serviço, realmente, da população e das pessoas que residem na cidade de 

São Vicente. Então, a minha fala é no sentido de reforçar o pedido do embargo, da 

paralisação daquela obra, que tanto assusta as pessoas, especialmente as pessoas que lá 
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residem e que têm uma condição de vida muito precária por falta de estrutura do governo 

estadual, do governo federal, inclusive do governo municipal nessa questão.  

Nós estamos trazendo para essa casa a nossa preocupação e solicitando aos senhores 

deputados a presença aqui do nobre presidente para que possa realmente fazer com que esse 

nosso pleito siga avante, porque é uma luta realmente daquela cidade, daquelas pessoas e 

muito obrigado pela oportunidade.  

 

 

O SR. LUIZ FERNANDO – PT – Peço a palavra, senhor presidente. Eu queria 

destacar aos nobres pares que essa comissão foi uma comissão tirada para vir aqui. São 

inúmeros vereadores que fazem parte dessa comissão. Quando nós fizemos ali uma 

audiência pública, o número de vereadores que estavam e que estão nessa luta é um número 

grande. A população tem aqui hoje entre nós também dois representantes da população, de 

associações dali, que estão lutando para que seja visto e a obra não está iniciada. Foi feita 

uma terraplanagem numa área industrial e o pleito da cidade, não é dos vereadores... O 

pleito da cidade, o próprio prefeito envolvido tentou judicialmente embargar porque, 

embora o Estado de aprovar a planta, mas você precisa de ver impactos que se tem. Aí você 

tem a Lei de Zoneamento da cidade e isso precisa ser respeitado. Mas, de qualquer forma, 

um pleito que ele nos traz é também, senhor presidente, que nós pudéssemos, não o Luiz 

Fernando, mas o Luiz Fernando xará e todos nós participar dessa audiência pública no dia 

sete. Até então, está comprovada a participação do Caio, que é o deputado da cidade e até 

então está comprovada a participação do vice-governador, também. Dia sete de outubro, 

agora. Semana que vem, quarta-feira, se não me engano. Vai ser aqui, no Franco Montoro. 

 

 

O SR. – Pela ordem, senhor presidente. Quero saudar o Alfredo Martins, que é 

presidente da câmara de São Vicente e todos os vereadores e eu gostaria de fazer uma 

proposta aqui nessa comissão e se a comissão pudesse abraçar a minha proposta seria 

interessante, a nossa proposta.  

A cidade que abriga os presídios sempre não querem. Não querem porque surgem 

vários problemas e tal. E, mais um presídio lá em São Vicente, vai haver mais 
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complicações. Já aborrece a cidade e tem locais que deveriam abrigar esses presídios, 

porque os presídios têm que ser construídos. Eu acho até errado também... Essa comissão 

ficou de visitar o presídio lá de Epitácio, né? Presidente Bernardes e depois nós íamos lá 

para o presídio agrícola industrial de Bauru. Nós não tivemos oportunidade ainda. Mas, tem 

que se construir presídios agrícola-industrial para que faça laborterapia e resgate essas 

pessoas que roubaram, por exemplo, algo não muito valoroso, um crime mais leve, e 

recuperasse para que ele pudesse voltar ao trabalho . Resgatasse essas pessoas para a 

sociedade.  

Existem cidades pequenas, tipo 20 mil habitantes, 25, 30 mil, que têm interesse em 

abrigar esses presídios. Você podia fazer uma descentralização e ver qual prefeito, qual 

cidade que quer esse presídio. Município pequeno não tem recurso. Ele vive o sofrimento 

de não ter recurso. E quando você tem um presídio, ele recebe recursos do próprio Estado, 

pode haver até um pequeno desenvolvimento dessas cidades. Eu cito, por exemplo, a cidade 

que eu nasci. Eu nasci numa cidade pequena, de 20 mil habitantes, na Alta Paulista, 

chamada Pacaembu e houve um pedido de que fosse lá um presídio. Agora, já tem três 

presídios, comandante. Tinham dois, pediram um terceiro. Então, tem cidades que querem, 

porque não têm rendimento, não têm onde buscar recurso. E temos cidades como essas que 

poderíamos estar abrigando esses presídios. É isso aí.  

 

 

O SR. PRESIDENTE – DELEGADO OLIM – PP – Alguém, deputado, tem mais 

alguém que a gente... Acho que os vereadores já falaram, então o senhor fique à vontade. 

 

 

O SR. – Pela ordem, senhor presidente. (Ininteligível) Então, o pleito é a não 

construção do presídio? É esse o pleito? Ok.  

 

 

O SR. – Só colocando. Seria muito importante, coronel, que nós pudéssemos 

participar, até para ouvir a população de lá. Vai ser uma audiência pública aqui no Franco 

Montoro, 17 horas... Eles estão providenciando a vinda de várias pessoas da cidade. Virão 
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vários ônibus de São Vicente. Não é uma questão partidária, é uma questão que envolve 

todos os partidos, tem vereador para burro naquela cidade... E, se nós pudéssemos nos 

somar e ouvi-los e, de repente, ajudá-los nesse pleito, creio eu que fosse de muita valia.  

 

 

O SR. CORONEL CAMILO – PSD – Só para complementá-los, viu, pessoal de 

São Vicente. Senhor presidente, a nossa sugestão é que: o pleito está feito, nós devemos 

analisar isso, concordo, acho que temos construir o presídio onde eles possam ser 

construídos e vamos deixar para o dia sete, então. De lá, a gente ouvindo todo mundo, a 

gente forma uma opinião melhor sobre tudo isso.  

 

 

O SR. PRESIDENTE – DELEGADO OLIM – PP – Terá a minha presença. Dona 

Eurides, a senhora deseja falar alguma coisa? Por gentileza. São pessoas que moram na 

região. Por gentileza, fiquem à vontade. A senhora podia se apresentar? 

 

 

A SRA. MARIA EURIDES PEREIRA – Meu nome é Maria Eurides Pereira, eu 

sou presidente da Sociedade de Melhoramento do Parque das Bandeiras, Gleba II, na área 

continental de São Vicente e faz um ano exatamente que eu estou observando que estava 

sendo feita ali a devastação enorme que estavam fazendo naquela área, tirando toda a 

terra... Porque, para nós, ali era uma área contaminada pela Rhodia. E, de repente, a gente 

vê caminhões e caminhões saindo dali e aquilo chamava nossa atenção, até porque é muito 

próximo do bairro. Atravessa duas avenidas e você tem casas, residências em frente. Aí a 

gente procurou o vereador Alfredo Martins no sentido de mobilizá-lo junto com a gente, o 

governador do estado, para que a gente pudesse dizer o que a gente pensava.  

Ao longo desse tempo houve várias matérias de jornal, a gente não viu 

posicionamento nenhum do governo do estado, nenhum, mesmo do vice-governador, que é 

da região, e isso nos incomodava muito. Colhemos assinatura da população e a população 

era unânime em dizer que não queria o presídio. E aí, o que a gente fez? O Alfredo Martins 

marcou uma audiência pública, a gente agradece ao Deputado Luiz Fernando, que a gente 
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teve presente com você junto, também tem que agradecer... Fizemos uma audiência pública 

e foi tirado que a gente não quer realmente presídio, a gente não quer contrapartida, a gente 

não quer mais presídio. Sâo Vicente está saturado de presídio. Não dá para ter presídio 

numa área de quase dois quilômetros e dali à frente mais outro presídio. E indústria para a 

população trabalhar? E hospital, que São Vicente precisa, almeja tanto? Então, eu queria 

propor: nós podemos aproveitar a terraplanagem que está lá. Estão fazendo casas para os 

trabalhadores fazerem a obra. Que fizessem o nosso tão sonhado hospital. A região da 

baixada santista, como um todo, precisa de um hospital. O Hospital Guilherme Álvaro já 

não suporta, já não atende com eficiência. Sabemos da necessidade de se fazer mais 

presídio, mas gostaríamos muito que tivesse esse olhar, porque a população, a cidade é 

menos habitantes. Nós temos poucas áreas ali e o espaço aumentou muito para habitação. 

Vieram mais famílias de outros locais para lá.  

Nós precisamos realmente melhorar a questão da saúde. Então, eu quero aqui 

pontuar isso: a população, como um todo, quer o hospital em São Vicente, hospital 

regional, que vá atender toda a região, vai atender à rodovia, o turista... Então, nós vamos 

dar um suporte de qualidade e podemos pensar no presídio, que é necessário, numa outra 

cidade, fazer uma leitura melhor, num local mais adequado, mais distante, não tão próximo 

da população, como está ali, da forma que está. Até porque se eu fosse discutir a questão do 

presídio, nós teríamos que pensar um novo modelo, porque não dá também para pôr só 

pessoas e não colher deles outras estruturas para que eles tenham um futuro melhor lá na 

frente.  

Eu acho que, hoje, por exemplo, nós brigamos para não pagar calçamento num 

bairro onde a gente podia estar aproveitando eles em fábricas, em outras coisas. Eu acho 

que deveriam repensar, inclusive, a questão prisional.  

 

 

O SR. JOOJI HATO – PMDB – Pela ordem, senhor presidente. Diante da 

comunicação e essa notícia de que aquela área é contaminada, acho que a nossa comissão 

tem obrigação de acionar a comissão do meio ambiente e irmos juntos, talvez, a comissão 

de segurança, ir lá in loco ver porque essa contaminação da Rhodia lá em São Vicente, 

Cubatão, é muito grave. E aproveitamos a oportunidade para ver como é que anda a 
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remediação... 

 

 

A SRA. MARIA EURIDES PEREIRA – Para onde foi o aterro contaminado que 

tiraram tanto, né, por exemplo? 

 

 

O SR. JOOJI HATO – PMDB – Isso. Eu acho que nós temos aqui muitos locais 

de áreas contaminadas, como até aqui na Vila Carioca, quando eu fui presidente da CPI das 

Áreas Contaminadas em São Paulo e detectei coisas horríveis. Pessoas morrendo com 

câncer, leucemia, doenças gravíssimas. Então, essa comissão já foi noticiada que nesse 

local onde querem construir o presídio é uma aera contaminada. Então, não pode. Não é 

porque é preso, presídio, que tem que conviver com área contaminada.  

 

 

A SRA. MARIA EURIDES PEREIRA – Segundo a Cetesb, já foi aprovado o 

solo. Então, se foi aprovado, queremos hospital e não presídio.  

 

 

O SR. PRESIDENTE – DELEGADO OLIM – PP – Olha, dona Maria Eurides, 

eu agradeço as suas palavras, muito importantes aqui para essa comissão. Dia sete eu com 

certeza estarei aí junto com os senhores nessa frente. O que for possível ser feito aqui por 

esse deputado nós faremos. Com a palavra, o senhor Bodinho, que é lá da área, da região. 

Por gentileza.  

 

 

O SR. FRANCISCO – Boa tarde aos senhores. Agradeço ao nobre deputado, 

presidente da mesa, aos demais deputados. Meu nome é Bodinho, meu apelido é Francisco, 

eu sou o vice-presidente do Cidac, o Comitê Interbairro do Distrito da Área Continental... 
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O SR. PRESIDENTE – DELEGADO OLIM – PP – Qual que é seu nome, só 

para a gente anotar? 

 

 

O SR. FRANCISCO – Francisco. Deputado, a região metropolitana da baixada 

santista é composta por nove cidades, de Bertioga a Peruíbe. Nós somos a sexta cidade em 

área de quilometragem quadrada e a segunda em habitação. Nós só perdemos para Santos. 

Santos tem 422 mil habitantes e nós temos 346, conforme o IBGE. São Vicente é dividido 

em quatro. A ilha, que tem 18km², 71km de preservação da Serra do Mar, seis quilômetros 

de zona rural e em torno de 40km de área urbana. Na ilha, que tem 18km , tem 200 mil 

habitantes. Na nossa região, que é composta de 117km², divididos nessas 

proporcionalidades que eu já falei, tem 150 mil habitantes.  

Nós temos Peruíbe, que tem 324km, tem 62 mil habitantes. Nós temos Bertioga, 

com 490km², 53 mil habitantes. Nós temos Itanhaém, com 600km², 91 mil habitantes. 

Então, são cidades que (ininteligível) Rodovia Pedro Taques, Padre Manoel da Nóbrega. 

Na mesma rodovia, porque ela muda de nome, mas é a mesma rodovia, Domenico Rangoni 

e tal... Nós já temos cinco mil presidiários. Nós já somos maior em população carcerária do 

que a população habitacional de 160 cidades do estado de São Paulo. E nós, com 160 mil 

habitantes, nós somos maiores do que 580 cidades do estado de São Paulo.  

Nos últimos 30 anos que eu moro lá e eu conheço lá, e eu perdi minha esposa com 

câncer de mama, vítima daquilo lá, porque pelas pesquisas da Universidade de Santos, é o 

maior índice de mortalidade por câncer devido a essa contaminação. Então, ali, o governo 

do estado deve muito para nós. Na década de 1980 ele construiu dois bairros, um de um 

lado e outro de outro da Rodovia Pedro Taques, Gleba I e Gleba II. Dia 12 de fevereiro de 

2007 teve uma audiência pública onde ele queria  construir primeiro uma terceira faixa  e 

depois os elevados e nós fizemos aquilo mudar e construir primeiro os elevados. Até então, 

estava registrado na Terceira Delegacia de Rio Branco, no distrito da área continental, 189 

mortes naquele cruzamento. Foi preciso morrerem 189 pessoas para o governo fazer um 

viaduto na nossa região.  

Em 1999, o então governador Mário Covas, sensibilizado com a nossa situação, 

porque a gente saiu do distrito da área continental para ir para São Vicente pela Praia 
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Grande ou por Cubatão, em Santos, para poder chegar, porque não tinha a Ponte dos 

Barreiros e é cinco quilômetros. Não tinha essa estrada e não tinha uma ponte de 60 metros 

de largura. Ele parou o  TIM para construir o VLT. Hoje, depois de 16 anos, nós nem temos 

TIM e nem temos VLT. Nunca construíram um campinho de pelada. Hoje, quando a 

prefeitura termina de asfaltar uma rua, chega no final do dia e a molecada está lá com gol 

caixote para jogar bola. Não tem nenhum campo de futebol feito pela administração 

municipal, estadual ou federal. Esse aí é vereador e tem pleno conhecimento disso. Então, 

nós queremos o seguinte: a paralisação imediata daquelas obras. Já fechamos a Pedro 

Taques, nós já fizemos manifestação e eu falo o seguinte: quero até cumprimentar aqui o 

Coronel Telhada, o deputado. Li algumas matérias do senhor, tenho admiração pelo senhor, 

deputado, pela sua coragem, pela sua bravura e eu acredito que o senhor teve muitos 

momentos difíceis, só que o senhor tinha uma turma de homens treinados, doutrinados, 

preparados para viver ou morrer. O senhor sabia perfeitamente quem daqueles homens seus 

era melhor de tiro, melhor para acomodar uma situação difícil ou ir diplomaticamente 

resolver uma situação.  

Hoje, como líder de bairro, eu tenho muita dificuldade de controlar aquele povo. O 

senhor imagina 150 mil pessoas que a única doutrina que tem é o  desprezo das autoridades 

 Hoje nós já não estamos mais lutando por nós. Eu não penso mais em fazer uma faculdade, 

já estou me aposentando, quero ir embora para o Piauí, mas meus filhos, meus netos, 

porque eu fiquei viúvo com quatro filhos pequenos. Consegui formar três, entendeu? Passei 

mais de 10 anos sem pagar o IPTU. Quando a casa estava para ir para o leilão, eu vendi um 

terreno para pagar o IPTU, paguei o ano passado, 18 mil reais de IPTU, porque ou eu comia 

e cuidava dos meus filhos, ou eu pagava o IPTU. E muita gente não teve essa mesma sorte. 

Perderam os filhos para a delinqüência, para a prostituição, para a roubalheira. Hoje, a 

nossa situação é caótica. Nós temos 40 crianças por sala de aula em três turnos, porque lá 

há 40 anos, há 30 anos atrás eram 40 mil pessoas. Hoje, tem 150. Vários conjuntos 

habitacionais foram para lá. Várias invasões foram para lá, Muita gente se mudou para lá. 

Não foi construído um único ponto de ônibus, não foi colocado um único transformador 

para melhorar. Choveu, não tem energia. Trovejou, não tem energia. Fez sol, não tem 

energia. A água, quando eu cheguei lá, a água subia no terceiro andar. Hoje a água não sobe 

no chuveiro para você tomar banho. Não tem um investimento público de nada. Não existe 
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uma creche construída na cidade. Uma creche construída oficialmente. O que nós temos lá 

é o que eu chamo de presídio mirim. Casas alugadas, em 10m², onde era o quarto de 

dormir, tem 20, 30 crianças se acotovelando ali dentro. Não tem tia no mundo que tenha 

criatividade para interagir com aquelas crianças durante... 

Então, só para concluir: nós temos 150 mil pessoas que a única doutrina, o único 

preparo que aquele pessoal tem é o desprezo. E eu não gostaria que aquele pessoal fosse 

para a rua, porque a situação vai ser complicada. Nós já invertemos muitas coisas. Já 

tomamos muitas decisões complicadas. Se eu disser para o senhor que não vamos tomar 

uma decisão aqui de fazer o rio correr por dentro daquele terreno, o senhor pode até achar 

que eu estou mentindo, estou exagerando, mas a gente pode fazer coisa bem pior.  

 

 

O SR. PRESIDENTE – DELEGADO OLIM – PP – Agradeço o senhor Bodinho. 

Eu conheço bem lá. 15 anos atrás teve uma rebelião nesse presídio aí. Ficamos três dias lá 

negociando para soltarem... (Ininteligível)Para soltar o refém, que era um carcereiro, 

destruíram tudo e eu sei bem o que os senhores passam por lá. E aqui, o que puder depender 

da Assembleia Legislativa o senhor pode ter certeza, o senhor conte conosco.  

 

 

O SR. – Pela ordem, presidente. 30 segundos. Eu recebi esse documento do 

Francisco. Aqui fala em uma incineração do organoclorado, dos contaminantes pela 

empresa que é a Rhodia, que é errado. Eu queria dizer aos nossos pares e colegas que 

sabem e que é uma manobra errada fazer incineração, porque na incineração do 

organoclorado, libera-se o furano, dioxinas que causam cânceres. Então, não pode ser feito 

dessa forma. Então, muitos erros têm acontecido nessa área de contaminação e nós temos 

que começar a ter mais vigilância, fazer com que a Cetesb realmente fiscalize e faça com 

que eles façam a remediação decentemente.  

 

 

O SR. PRESIDENTE – DELEGADO OLIM – PP – (Ininteligível) o prefeito de 

lá é do meu partido. É mole ou quer mais? (Falas ininteligíveis) 
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A SRA. MARIA EURIDES PEREIRA – Eu posso só complementar uma fala, 

porque acho que vai ser importante para toda a discussão: em 2009 houve uma audiência 

pública aqui no estado e nessa audiência participaram 10 pessoas. Eu gostaria de saber 

quem foram as 10 pessoas que decidiram levar um presídio para lá. 

 

 

O SR. PRESIDENTE – DELEGADO OLIM – PP – Está bom. Primeiramente, eu 

queria agradecer a todos, queria agradecer os senhores vereadores, a casa é dos senhores 

aqui, os senhores venham quando quiserem. Aqui, a Assembleia Legislativa de São Paulo, 

Câmara dos Vereadores de qualquer cidade é uma coisa só, todos nós somos eleitos pelo 

povo, então é ao povo que nós damos satisfação. Agradeço a presença dos senhores, 

agradeço a todos que tiveram aqui, agradeço aos deputados presentes. Nada mais havendo a 

tratar, está encerrada a reunião.  

 

 

*  *   * 
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