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O SR. PRESIDENTE DELEGADO OLIM – PP – Senhores, bom dia. 

Primeira vez que nos reunimos aqui em uma reunião extraordinária. Comissão de 

Segurança e Assuntos Penitenciários. 18
a
 Legislatura. Registro com satisfação a 

presença dos senhores deputados que aqui se encontram, o deputado, meu vice, o 

Coronel Camilo, Luís Fernando Machado. Luís Fernando que aqui se encontra. Jooji 

Hato, uma honra tê-lo aqui também; o meu amigo Carlão Pignatari. Está aqui também 

a deputada Ana do Carmo. Queria também falar do Fernando Cury, meu irmão que 

está aqui. Agradecer o Dr. Aires, da Comissão de Segurança da OAB. Dr. Cristiano 

que aqui se encontra. O Marzagão, que eu vi ele aí. E meu louvado, o Dr. Ascu, uma 

pessoa na qual, muito obrigado ali com o empenho com a gente, com a sua boa 

vontade de largar a polícia e vir nos ajudar. E todos senhores e senhoras que estão por 

aqui. 

Vamos dar abertura a este trabalho, essa reunião. Não tem ata para falar, nada, 

porque é a primeira. Vamos começar aonde? Iniciamos o trabalho com a ordem de 

discutir os assuntos de interesse da Comissão, primeiro definir o horário. Nós já 

vimos aqui, eu e o Coronel Camilo, para todo mundo ficou bom, a cada dia, uma 

terça-feira, no horário das 14 horas. Por quê? Porque quem tem Colégio de Líderes 

não atrapalha. E geralmente os deputados, de quinta-feira, acho meio difícil, tem 

compromissos. Então terça-feira para todos, tudo bem? Não tem problema nenhum? 

O que os senhores acham? 

 

O SR. – Ok, presidente.  
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O SR. PRESIDENTE DELEGADO OLIM – PP – Tranquilo. Então 

faremos a cada 15 dias, eu acho que fica bom para todo mundo.  

Eu conversando com o Dr. Capez, ele nos cobrou, se pudéssemos mandar um 

ofício para o diretor do Deic, tem uma lei dos desmanches feita por essa casa, para 

que a gente pudesse oficializar a Divecar, eu já falei até com o divisionário, que ele 

mandasse uma relação de todos os desmanches de São Paulo. E fizemos uma ligação 

para a Secretaria da Fazenda, ela também nos receberia lá, com a relação que eles têm 

para ver as notas fiscais que estão sendo elaboradas por esses desmanches, para ver se 

eles estão trabalhando ilicitamente ou não. Pelo movimento a gente vai saber se 

realmente eles continuam a trabalhar errado e continuam vendendo peças a não ser 

com notas fiscais, dá para fiscalizar melhor. 

Todos concordam com isso? Há algum problema da gente fazer isso aí? Eu 

acho que seria bom para gente poder fiscalizar um pouco essas peças, se estão indo 

certas, se estão cumprindo aquela lei. 

 

O SR. – Pela ordem, senhor presidente. 

 

O SR. PRESIDENTE DELEGADO OLIM – PP – Pela ordem. 

 

O SR. – Eu queria, se pudesse acrescentar também, que nesse pedido nós 

queremos saber sobre a procedência das peças. Porque tem as codificações agora que 

por celular você consegue identificar. E essa peça, por exemplo, um câmbio, vem de 

qual veículo?  

 

O SR. PRESIDENTE DELEGADO OLIM – PP – Certo. 

 

O SR. – Arrematado em qual leilão. Então isso é o que a nossa Comissão 

trabalhou muito nisso aí, a procedência. Pelo código você consegue identificar se essa 

peça veio de tal carro, tal dia. A procedência. É muito importante, evita roubos e 

duplicação, venda das mesmas peças. Por exemplo, o câmbio que tinha sido roubado 

em outro lugar, vendido como se fosse aquela. 
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O SR. PRESIDENTE DELEGADO OLIM – PP – Com certeza. Em cima 

das notas fiscais nós conseguimos fiscalizar até onde eles estão, hoje, trabalhando 

certo ou errado.  

Tudo de mandar? Não há problema nenhum de mandar esse ofício e a gente dá 

prosseguimento? 

 

O SR. – Sem problemas. 

 

O SR. PRESIDENTE DELEGADO OLIM – PP – Ok. Outra pessoa que 

nos visitou aqui ontem foi o presidente da Sindicato de Empresas de Transportes de 

Carga, Setcesp. Eles estão muito preocupados, ontem veio até um coronel junto que 

trabalha com eles. 

 

O SR. – Coronel Souza. 

 

O SR. PRESIDENTE DELEGADO OLIM – PP – É muito bom esse 

coronel. Ele me deu uma aulinha ali mais ou menos. Eu já tinha ido lá, convidou a 

Comissão, quando marcar eu marco para os senhores para almoçar lá, fica na Dutra, 

não é? 

 

O SR – No final da Dutra. 

 

O SR. PRESIDENTE DELEGADO OLIM – PP – Isso. Eu fui uma vez lá, 

mas eu não me recordo aonde que é. Fui há muitos anos atrás quando eu trabalhava no 

Garra. Ele quer vir expor o que está acontecendo. Tem uma lei que foi feita, mas ele 

queria mostrar que tem algumas coisinhas que podiam ser colocadas para melhorar e 

ficar mais difícil esses roubos de cargas. Principalmente roubo de cargas de aparelhos 

eletrônicos que eles estão todos os dias. 

Ele falou que tudo aumentou e sobrou para eles, eles têm que pôr escolta, as 

escoltas estão difíceis, seguros caríssimos, as pessoas estão roubando. Estão chegando 

de fuzis para roubarem. Então se os senhores autorizarem, deixamos para marcar um 

horário que eles venham aqui e dariam uma explicação para nós sobre como é que 

está funcionando esses roubos que estão acontecendo. 
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O SR – Pela ordem, presidente. 

 

O SR. PRESIDENTE DELEGADO OLIM – PP – Pela ordem. 

 

O SR. – Seria conveniente se ele pudesse passar, antes dele vir, quais as 

alterações que eles queriam para a gente passar para a parte técnica da Casa para 

quando chegar a gente já saber do que se trata. Senão eles vão ter que vir, apresentar 

para gente para depois ter outra. Se ele puder antecipar qual é a alteração que ele 

precisa... 

 

O SR. PRESIDENTE DELEGADO OLIM – PP – Já trazer? 

 

O SR. – Antes deles virem. Antecipa, a gente passa para a PJ aqui da Casa, a 

parte técnica, para saber o que é possível da gente alterar ou não para que na hora que 

chegar já ter uma posição melhor da Comissão em relação a eles. 

 

O SR. PRESIDENTE DELEGADO OLIM – PP – Muito bom. Então eu 

ligo, eu estou com o telefone dele. Aliás, Candinho, temos o telefone dele, o cartão. 

Então faremos isso para adiantar.  

Quero também agradecer a presença do deputado Cezinha Madureira. Estamos 

juntos em todas. Parabéns e obrigado. E o Luís Fernando eu já falei antes. Já deu 

acima do quórum. 

Luís, foi falado aqui que nós vamos fazer uma carta oficializando o diretor do 

Deic para avisar a Divecar para que nos mande todos os desmanches de São Paulo 

para juntamente com a Secretaria da Fazenda a gente levantar o que eles estão 

fazendo de notas fiscais, como é que eles estão fazendo as vendas para gente poder 

fechar o cerco contra os roubos e furtos de veículos que continuam acontecendo em 

São Paulo e as peças estão rodando porque o pessoal continua comprando. Ver se a 

gente consegue fechar um pouco mais o cerco em cima da nossa lei. 

 

O SR. – Presidente, eu não sei na capital. Mas no interior está sendo um 

derrame em cima. Estão fechando desmanche para todo lado. Está tendo uma ação 

muito forte da Polícia Civil junto com os funcionários da Secretaria da Fazenda. 
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O SR. PRESIDENTE DELEGADO OLIM – PP – É que em São Paulo, São 

Paulo é muito grande e são muitos desmanches. É muito. Então precisamos ter uma 

noção do que tem para gente poder ir para cima. E nada melhor do que pegar a 

Secretaria da Fazenda com as notas fiscais e nós vamos saber o movimento da loja, se 

realmente estão trabalhando certo.  

Só esses itens que nós teremos. Tem alguma coisa? 

 

O SR. – Bom dia, presidente. Bom dia a todos. Eu gostaria de colocar, até 

fazer um requerimento verbal aqui, para a Comissão, assim que possível, no primeiro 

momento que for possível, fazer uma visita ao RDD, em Venceslau.  

Eu conheço, como comandante, eu conheço e muitos criticam a penitenciaria. 

Eu acho que a gente teria que ir lá ver como é que está, se tem algum problema ou 

não e como ajudá-los.  

Presídio de Segurança Máxima, todo mundo critica muito o sistema 

penitenciário e nós temos aí, para todos que estão acompanhando a Comissão, que 

esta nos assistindo também, nós temos, em média, fruto do trabalho da Polícia Militar, 

da Polícia Civil, 300 ingressam por dia no sistema penitenciário. Nove mil por mês. 

Então a minha sugestão é uma comissão, não precisa ir todos os deputados, a gente 

poderia ver até com a Polícia Militar a questão de um avião, qualquer coisa, para 

levar, fazer uma visita no RDD e mostrar para os membros da Comissão como é que 

funciona o regime disciplinar.  

 

O SR – Eu estive com o secretário de Segurança de Assuntos Penitenciários 

semana passada. Ele quer mostrar a eficiência e a ineficiência do sistema prisional. 

Ele tem bons números. Eu acho que é bem-visto. Ele fala que prende nove mil, a Civil 

e a Militar e sai, mais ou menos, seis mil, que vão cumprindo pena. São três mil novos 

presos por mês.  

É impressionante de família de presos ou avô está no presídio, ou o pai, ou o 

tio. É uma coisa... 

 

O SR. – Sem citar, uma experiência minha de comandante geral. Eu não vou 

citar a região do estado, mas tem uma região que é quarta ou quinta geração de 

infratores da lei em uma mesma família. Infelizmente.  
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Se todos concordarem, eu gostaria de colocar essa sugestão de fazermos uma 

visita ao RDD e conhecermos melhor o sistema. 

 

O SR. –Eu gostaria de acrescentar o pedido do comandante deputado Camilo, 

uma visita também a um presídio, Presídio Agrícola Industrial. Se nós vamos visitar o 

presídio de alta segurança, talvez fosse um modelo importante para o nosso país que 

tivesse, ou que nós aumentássemos mais presídios agrícola-industriais. Ensinar aquele 

indivíduo que rouba um celular, um par de tênis, colocar em locais que possam 

readequá-lo à sociedade. 

Então eu acho que talvez a Comissão, nós veríamos dois tipos de presídio, o 

de segurança máxima e também o preventivo. 

 

O SR. PRESIDENTE DELEGADO OLIM – PP – Vamos fazer. Eu 

desconheço se a gente ainda tem instituto penal agrícola no estado.  

 

O SR. – Tem em Bauru. Ainda tem.  

 

O SR. PRESIDENTE DELEGADO OLIM – PP – Bauru ainda tem. Acho 

que seja o último. Podemos visitar também, eu acho importante. Podemos até fazer 

em uma mesma rodada. No caminho já passar. 

 

O SR. – Temos que agendar com o secretário? 

 

O SR. PRESIDENTE DELEGADO OLIM – PP – Eu cuido disso. 

 

O SR. –Você consegue arrumar, será, o avião da Polícia Militar para nos 

levar? 

 

O SR. PRESIDENTE DELEGADO OLIM – PP – Podemos ver com o 

Governo do Estado. 

 

 O SR. – É um king 90. 

 

O SR. PRESIDENTE DELEGADO OLIM – PP – King air.  
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O SR. – King Air. Que é longe daqui lá. Então se a gente conseguisse um voo 

para nos levar.  

 

O SR. PRESIDENTE DELEGADO OLIM – PP – Poderíamos passar nos 

dois já. Passamos no Instituto Penal Agrícola e na penitenciária. É caminho. 

 

O SR. – Uma sugestão na mesma linha. Já que é para conhecimento. Convidar 

um dia o nosso secretário de administração para fazer uma exposição na Comissão de 

Segurança. São esses dois pedidos. 

 

O SR. LUIZ FERNANDO – PT - Pela ordem, senhor presidente. 

 

O SR. PRESIDENTE DELEGADO OLIM – PP – Pela ordem, deputado. 

 

O SR. LUIZ FERNANDO – PT -  É um assunto que eu queria trazer como 

dirigente de futebol, primeiro, por lei, a Polícia Militar é só ela que pode fazer a 

segurança dos eventos esportivos. Isso tinha um custo. Isso elevou o custo 

violentamente. E, por um lado, você tem problema na execução. E por outro lado 

você tem um efetivo muito grande da Polícia Militar que são destacados para eventos 

com fins lucrativos.  

Por exemplo, joga Santos e Palmeiras, o efetivo retirado das ruas, retirado de 

cidades, inclusive, que vêm para São Paulo para poder fazer a segurança desse evento, 

sendo que esse evento tem fins lucrativos. Um dos clubes vai ficar com toda essa 

receita, então é um assunto que eu queria estar trazendo aqui para a Comissão. 

Eu acho que nós temos falta de efetivo nas ruas e em especial, em dia de jogo, 

isso fica uma beleza. Porque todo efetivo é destacado para um local onde vai ter um 

jogo de futebol. No mundo, a segurança é feita, a segurança é privada. E no Brasil, 

não, é segurança militar. É um assunto que eu queria estar trazendo aqui como 

dirigente esportivo, como deputado, e eu acho que tem tudo a ver com a Comissão de 

Segurança porque a gente tira das ruas muitos militares, de todos os níveis, para 

cobrir um evento de jogo.  

Por exemplo, São Bernardo Futebol Clube, o clube o qual eu presido, é um 

clube empresa. Ele tem dono. Todos os eventos que eu faço têm fins lucrativos. E nós 
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temos o efetivo da Polícia Militar para fazer cobertura desse jogo, é um absurdo. Tira 

ele das ruas, tira de São Caetano, tira de Santo André, trazem para um jogo, depois 

vão embora. O custo disso, por mais que tenha sido elevado, e muito elevado, não 

cobre os custos da Polícia Militar, esse dinheiro não fica com o efetivo local, vem 

para cá. Então é um assunto que eu acho que nós tínhamos que enfrentar, eu acho que 

especial, acho que não tem que tirar ninguém das ruas para vir cobrir um jogo. Eu 

acho que isso é um assunto que nós podíamos estar debatendo aqui. 

 

O SR. PRESIDENTE DELEGADO OLIM – PP – Deputado, nada melhor 

do que o coronel Camilo para responder, que foi comandante da Polícia Militar 

durante alguns anos. Ele tem toda a informação para nos dizer se acaba desfalcando e 

quanto cobra-se, é cobrado hoje, não é? 

 

O SR. CORONEL CAMILO – PSD – Hoje é cobrado. Valor ínfimo.  

Concordo com o nosso deputado. O certo é gradativamente passando, 

historicamente isso não aconteceu no Brasil, porque historicamente nós tínhamos 

muito problema dentro dos estádios, por isso que a Polícia Militar assumiu essa 

função.  

Hoje, praticamente acabou os problemas dentro do estádio. Nós temos 

problemas com as torcidas hoje fora dos estádios, nos meios de condução. O valor era 

irrisório que os clubes pagavam. O valor não dava para cobrir nem o lanche do 

policial que estava trabalhando. 

Houve uma reformulação do valor e eu concordo que o valor está caro para os 

clubes, tem jogos de segunda divisão, ou seja, o que recebe de ingresso não paga o 

policiamento do estádio. Então eu acho que isso poderia ser modificado, sim. Eu acho 

que nós poderemos trazer aqui o coronel Balestero, que é o que mais entende e dentro 

da Comissão explicar como isso é feito e chegar em um ponto.  

Ou seja, aqueles que houver ameaça à segurança pública, eles continuam com 

a PM, e aqueles outros, talvez fiscalizados pela PM de alguma forma, mas realmente 

empregar, principalmente nas cidades do interior. Aqui na capital a gente tem um 

batalhão específico para isso, que é o choque.  

Mas só para ter uma ideia, para que todos saibam, tem eventos grandes que 

não dá para deixar a polícia de fora. Então quando você tem um show no Morumbi, 

por exemplo, de um conjunto como U2, não tem como. Você tem que ter um apoio.  
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Então a polícia apoiar os grandes eventos, nos grandes jogos, alguma coisa. 

Mas isso tem que ser discutido e pelos dois lados mesmo. Era muito pouco, agora é 

muito, e atrapalha, hoje, a prática do esporte. Eu acredito que muitos clubes deixam 

de fazer até. Já teve caso de não chamar o policiamento porque era caro e ficou até 

sem segurança. 

Vamos discutir, vamos pensar a melhor forma. Vou trazer aqui o comandante 

do choque para discutir com a gente, o senhor tem razão. Isso precisa ser pensado. 

 

O SR. – Pela ordem, presidente. 

 

O SR. PRESIDENTE DELEGADO OLIM – PP – Pela ordem, deputado. 

 

O SR. – O que fala contra o pedido do nobre deputado e presidente do São 

Bernardo Futebol Clube é se nós fizermos a segurança privada, vai onerar mais o 

torcedor, pode onerar mais.  

E hoje eu penso o contrário, presidente. Se no jogo dos eventos as pessoas, 

não são todas, mas têm pessoas que não respeitam a PM, não respeitam a polícia, é 

diferente dos Estados Unidos. Nos Estados Unidos, quando mata um PM, um policial, 

o cara é penalizado. Aqui não. Mata policial todo dia.  

E dentro dos estádios ou dentro dos eventos, eles não respeitam PM, vai 

respeitar a segurança privada? Eu acho muito difícil. Então eu acredito que deve 

manter a PM e se for possível, inclusive nas ruas, nos dias de jogos ou eventos 

grandes, pediria até a força do Exército, fazer um convênio ou federal, ou a Guarda 

Municipal, fazer junto uma união para que nós tenhamos segurança, porque nós não 

temos. 

Eu tenho medo de ir a um jogo hoje. A gente tem medo de sair depois das 21 

horas. Se bem que mata gente à luz do dia. Ontem mesmo nós tivemos dois 

adolescentes mortos aqui pertinho da Assembleia. Menores, de 16, 17 anos.  

Então é assim. Se não respeita nem a PM, nem o Exército, não vai respeitar a 

segurança privada. Infelizmente. 

 

O SR. – Pela ordem, senhor presidente. 

 

O SR. PRESIDENTE DELEGADO OLIM – PP – Pela ordem. 
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O SR. CEZINHA DE MADUREIRA – DEM – Eu quero fazer quórum à 

questão anterior falada aqui sobre os presídios, tanto de segurança máxima como os 

outros presídios, senhor presidente. E pedir a esta Comissão, mesmo como suplente 

dessa Comissão, suplente do meu partido, propor, quem sabe, coronel Camilo, 

possamos entrar em uma discussão que na medida que está indo, deputado Luís 

Fernando, a criminalidade no nosso país, nosso estado, obviamente, muito em breve, 

nós temos que encaminhar para a construção de mais presídios, mais cadeias, e assim, 

sucessivamente. 

Então que esses próximos pleitos a serem alcançados, coronel, que possamos 

discutir uma forma de que não tenhamos só uma cadeia para guardar o bandido, que 

possamos dividir aquele que não é de alta periculosidade e propor um trabalho para 

esses presos, porque hoje, eu não tenho dado exato, um preso custa para a sociedade, 

para o governo, mais de nove mil reais por mês. Posso não estar correto no número 

aqui, mas é quase... 

 

O SR. – É um pouquinho menos. 

 

O SR. CEZINHA DE MADUREIRA – DEM – É um pouquinho menos de 

nove mil reais. Mas é caro.  

Eu acho que podemos propor, delegado Olim, um modelo diferente para esses 

próximos anos aí para que pelo menos ele auto se pague e banque suas despesas nos 

presídios, que isso para no nosso bolso, no bolso da sociedade. 

 

O SR. – Só para acrescentar. Isso é laborterapia. O indivíduo que está preso, 

ele larga a esposa, os menores, que vão para rua. E na rua, no cruzamento, só aprende 

o que não presta. Por isso fiz a lei do cruzamento, que não é aplicada, é lei, aqui 

existe, nessa lei Maluf, na Padre Adelino, por exemplo, você encontra vários menores, 

crianças que não chegam, não alcançam em um retrovisor de carro pedindo esmola lá. 

E geralmente são filhos oriundos que tem um preso, ou mãe ou pai, que está lá preso.  

Se ele fizer a laborterapia, ele ajuda no sustento da família dentro do presídio. 

Então esse é o nosso grande objetivo. Que o Cezinha está falando aí, fazer um projeto 

de lei dessa Comissão... 
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O SR. – Podemos fazer juntos. 

 

O SR. – É, a Comissão faz junto com o Cezinha. E que a gente possa fazer 

com que construa presídio agrícola industrial, para que eles, dentro do presídio, 

aprendam a trabalhar e sustentar os seus familiares, os seus menores que estão lá fora.  

 

O SR. – Pela ordem, presidente. 

 

O SR. PRESIDENTE DELEGADO OLIM – PP – Pela ordem. 

 

O SR. LUIZ FERNANDO MACHADO – PSDB – Eu quero acompanhar o 

raciocínio do Cezinha Madureira, mas eu queria sugerir à Vossa Excelência de antes 

de nós fazermos qualquer iniciativa de projeto de lei, que nós fizéssemos efetivamente 

o amadurecimento dessa discussão na Comissão, inclusive com o convite onde se há 

modelo estabelecido e em funcionamento, para que a gente possa, efetivamente, 

acompanhar.  

É óbvio que a sociedade de uma forma geral clama por um auxílio no que diz 

respeito à segurança pública. Mas eu tenho problemas, eu tenho um CDP na minha 

cidade, lá em Jundiaí, e esse Centro de Detenção Provisória, para alguns, está vivendo 

um centro de perenidade, ou seja, efetivamente uma penitenciária. 

Nós temos problemas ainda no nível de acomodação daqueles que estão no 

regime provisório, para aqueles que já são efetivamente condenados. Eu acho que se 

nós empreendermos agora uma discussão com base em inserir um projeto de lei na 

Casa, pode ser que a gente perca um pouco da lógica da discussão. 

Então a sugestão que eu faço à Vossa Excelência, se o assunto é de interesse 

da Comissão, como aqui já foi manifestado por três deputados de que há interesse na 

discussão, façamos um seminário aqui do que significa a privatização do sistema 

prisional, do que significa efetivamente transferir para iniciativa privada o poder e 

poder fazer o gerenciamento desse sistema. Enfim, as implicações legais disso, o que 

o regime trabalhista brasileiro vê com relação ao preso trabalhando, ocupando o 

trabalho; de que forma os empresários que exploram esse serviço exploram também 

esse perfil de mão-de-obra.  

Então eu acho que existem outras ações que precisam ser inseridas antes de 

nós partirmos para uma ação de a Comissão propor um projeto de lei. Esse pode ser o 
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desfecho de uma ação, mas não início dela. Acho que a gente pode pecar em não 

ouvir e não promover uma discussão que não seja uma discussão amadurecida. 

Outro ponto, senhor presidente, que eu queria também dividir aqui com Vossa 

Excelência, que ontem à noite eu fiz uma reunião lá em Jundiaí, em uma igreja do 

Padre Vagner Pereira, e nós tratávamos, dentre outras medidas, com o comandante da 

Guarda Municipal de Jundiaí, que é um delegado, é o comandante Ferraz, e o Ferraz 

me passava uma ansiedade de que alguns professores de Academia de Polícia, 

especialmente aqueles que estão em fase de aposentadoria, não estão recebendo pelas 

aulas prestadas. Há uma discussão se é o SPPrev que paga, se é a Secretária, enfim, há 

todo um contexto que ele me mostrou uma ansiedade muito grande e nós podemos 

aqui, pela Comissão, fazer a interlocução. 

Eu disse a ele que Vossa Excelência era o presidente, ele ficou muito feliz, e 

ele disse: “Luiz, se puder, faça esse encaminhamento porque nós passamos por um 

período de dificuldade e de ansiedade”. Então, se Vossa Excelência puder, depois, 

trazer à essa Comissão aquilo que hoje ocorre com relação à essa transferência de 

responsabilidade, quem é a responsabilidade do pagamento desses professores da 

academia. Ele me trouxe isso de modo muito ansioso. 

E outro ponto, senhor presidente, que eu gostaria muito de acompanhar aqui 

pela Comissão é a formatação do programa Detecta. Nós fizemos no ano passado uma 

assinatura de convênio no Palácio dos Bandeirantes para implementação, 

especialmente em sedes administrativas, região metropolitana e aglomerado urbano, 

daquele sistema de monitoramento chamado Detecta. Eu gostaria muito de entender 

como é que está o procedimento para instalação dessas câmeras, como está o 

funcionamento, enfim, em queria muito poder ter o acompanhamento disso e 

entender, efetivamente, quando essas câmeras vão ser instaladas. Lá na nossa região, 

é uma região que nós brincamos que é esquina do Brasil, tem a rodovia dos 

Bandeirantes, rodovia Anhanguera, rodovia Dom Pedro, inúmeros acessos, entradas, 

saídas, enfim, fica muito difícil ter uma redução de furto e roubo de veículo quando se 

tem uma extensão tão grande e uma quantidade tão grande de entradas e saídas na 

cidade. 

Então isso auxiliaria muito. O programa Detecta que seria a instalação daquele 

sistema OCR nas entradas e saídas auxiliaria muito na redução, ou pelo menos na 

elucidação dos crimes que lá são cometidos, principalmente com furtos e roubo de 

veículo. Então são esses três pontos que eu queria deixar como contribuição aqui. 
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O SR. – Pela ordem. 

 

O SR. PRESIDENTE DELEGADO OLIM – PP – Um minutinho só, 

deputado. Depois o coronel Camilo vai responder sobre esse Detecta e eu queria falar 

sobre o assunto das penitenciárias. A palavra é do senhor. 

 

O SR. – Em cima daquilo que o deputado Luiz Fernando disse, é por isso que 

nós pedimos a visita à Bauru, alguma penitenciária agroindustrial. Agora existem 

países aí, Japão, por exemplo, China, países da Europa, que já tem esse modelo e que 

está dando certo. Em cima daquilo que o Cezinha disse, de nós elaborarmos um 

projeto que a gente possa incentivar aquilo que nós já tínhamos. 

Na verdade, nós tínhamos vários presídios agrícola-industriais que foram 

desativando. Nós tínhamos em Lins, por exemplo, Araçatuba mantém. E nós temos 

que incentivar isso aí. 

Agora, através do projeto, eu acho que nós aumentaríamos. E em relação ao 

Detecta, é um projeto que nós brigamos muito aqui nessa Casa, nós entramos com o 

projeto Detecta, colocação de câmeras em locais que tinha ocorrido acidentes, 

latrocínio, crime, estupro. Agora nós temos outro projeto tramitando aqui, de minha 

autoria, além desse Detecta, é o de colocação de detector de metais em todos os 

pontos estratégicos, inclusive na própria Assembleia Legislativa, que nós não temos.  

 

O SR. – Pela ordem, senhor presidente.  

 

O SR. PRESIDENTE DELEGADO OLIM – PP – O coronel Camilo vai 

responder. 

Sobre o SPPrev, eu vou ver se consigo convidar o presidente da SPPrev para 

vir aqui. Mas pelo que eu andei lendo, os delegados aposentados eles não podem, se 

eu não me engano, o Dr. Marzagão pode me confirmar, eles não podem mais dar 

aulas, depois de aposentados, na academia.  

Não podem, não é? Por isso que eles não recebem. Se aposentou, não pode 

mais dar aula, não serve para nada. Você sai da Polícia e você não pode dar aula. 

Então isso que nós temos que ver por que. Muitos que se aposentaram nem academia 

para poder ter uma reserva de salário para ganhar um pouquinho mais não pode dar 
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aula. Mas a gente pode chamar aqui a SPPrev. Eu acho que isso aí a gente pode ver o 

que a gente pode fazer, mas que eu saiba, aposentou, nem aula na academia pode-se 

dar. 

E quanto a presídios que eu vejo em construções, nós temos grandes 

problemas, eu andei lendo uma matéria que os próprios deputados dessa Casa não 

querem presídios em algumas cidades do interior da onde eles têm eleitorado, porque 

o prefeito não quer presídio. Então eu acho que para o governador é difícil fazer 

presídio. Ou ele vai fazer no fundão da Leste ou no fundão da Sul em São Paulo 

porque no interior é uma briga com os prefeitos. E nós também temos que ver. 

Se a gente colocar aqui, cobrar do governo mais presídios, como estamos 

cobrando aqui, precisamos ver aonde que nós faremos esses presídios, diz que os 

prefeitos não querem, muitos deputados daqui não querem, que são de área onde eles 

têm a votação, então tudo isso precisa ser conversado porque o presídio fica difícil até 

para o governador.  

E com a palavra, o deputado coronel Camilo, vai falar sobre Detecta, ele sabe, 

ele fiscaliza isso. 

 

O SR. CORONEL CAMILO – PSD – Sobre algumas coisas, presidente. 

Primeiro a discussão dos presídios, vamos trazer a discussão, amadurecer, como falou 

o nosso deputado Luiz Fernando, eu concordo plenamente. 

Mas eu queria que não perdêssemos o foco. Mesmo no Japão, nosso nobre 

deputado, Jooji Hato, presídio, pessoal, é punição em primeiro momento. O grande 

erro do Brasil foi sempre achar “coitado do infrator”. Nós temos que mudar um 

pouquinho essa história, coitado da vítima, não do infrator. 

Então em primeiro momento nós temos que trabalhar com presídios pela 

primeira função que ela foi feita, que é a função de punição, não só para corrigir como 

para proteger a sociedade. Outra coisa que foi falada aqui, não tem quem vai para um 

presídio por causa de um roubo de um celular, por causa de roubo de um chinelo. Isso 

não existe. Quem vai para o presídio são 120 mil prisões em flagrantes, e poucos vão 

ficar encarcerados.  

O que nós precisamos também não é encarcerar, nós precisamos punir. 

Punição não significa encarceramento, punição pode ser ele ir no sábado trabalhar em 

um hospital, não importa. O que eu não posso é deixar de ter punição.  
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Esse é um ponto que a gente não pode perder o foco. Eu volto a falar porque 

sempre nós nos preocupamos muito com o preso. Devemos nos preocupar, mas igual 

respeito nós temos que ter pelas vítimas, pela sociedade que está aí. 

No Japão, eu fui visitar o Japão. Perguntei lá se eles estavam preocupados com 

a ressocialização, só para o senhor ter uma ideia. Na cidade de Tóquio, onde eu 

visitei, não existe essa preocupação, até uma resposta meio atravessada lá, “isso aqui 

não é escola. O que ele tinha que aprender, ele tinha que ter aprendido na escola. Isso 

aqui é punição”. O preso lá nem olha para o policial, ele olha para o chão. Não que 

precisa ser assim aqui. O que eu estou falando é que sempre se preocupa muito. Até 

os defensores dos direitos humanos, não os defensores, aqueles que usam os mantos 

dos direitos humanos e defendem infrator sempre vão por esse lado. Primeiro, é 

punição. Tem que ser punição. É para isso que tem.  

Tem um artigo interessante, hoje, Punição e Castigo, na Folha de São Paulo. O 

primeiro ponto. O segundo, como falou bem o nosso deputado Luiz Fernando, o 

presídio, pessoal, nós não temos, hoje, capacidade nem para abrigar os presos se nós 

prendermos todos. Presídio agrícola é extremamente caro para nossa sociedade, para 

nosso bolso. E existem ideias, sim, importantes. Existe um presídio já de uma PPP, 

em Minas Gerais, está dando muito certo. O preso é tratado com dignidade, trabalha, 

e não necessariamente um presídio agrícola. 

 

O SR. – Mantido por quem? 

 

O SR. CORONEL CAMILO – PSD – Uma parceria. PPP. Eu não conheço 

pessoalmente, mas pelo que eu andei lendo, as celas são até maiores do que o exigido 

porque o empresário que construiu vislumbrou que ele ia ter menos problema com 

preso que fosse melhor tratado dentro da própria penitenciária. 

Então a gente precisa estudar. Esse é um ponto. Presídio, pessoal, é muito cru, 

vamos visitar primeiro, vamos estudar, vamos conhecer, vamos trazer quem conhece 

para depois a gente até pensar em elaborar alguma legislação.  

Segundo, monitoramento, o Detecta, vamos marcar um dia, presidente 

também, eu convido a todos, que a gente visite o Copom da PM, até para conhecer o 

Detecta e o Radar. São projetos que estão em implantação, mas é a solução, a solução 

não, um braço da nossa segurança pública é o monitoramento. Não dá para ficar 

aumentando efetivo constantemente. Nós temos que aumentar o braço da Polícia. 
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Como? Com câmeras de monitoramento, com sensores, com veículos com chip que 

identifica em radar, coisas desse tipo. A gente tem que pensar em tecnologia para 

fazer frente a esse grande crescimento que nós temos no estado, no Brasil e no 

mundo. 

Então eu convido, o Detecta está indo bem, está integrado, são dois projetos, 

Detecta e Radar, e é exatamente isso, ou seja, monitorar, em primeiro momento, as 

entradas e saídas das cidades, isso já resolve muito.  

E para finalizar, o assunto da aula eu até vou ver com a Polícia Militar como 

isso funciona porque na realidade não é justo que o professor, seja ele quem for, se eu 

estou fazendo um serviço que não era o meu, que eu estou trabalhando para mais, eu 

devo receber por isso. Eu acho que existiram algumas ações na justiça contra Polícia 

Militar, e se resolveu esse problema lá dos instrutores que já são aposentados e que 

dão aula. Eu não sei se foi uma medida judicial ou não sei se foi administrativo. Eu 

vou até levantar e passar a resposta ao Luiz.  

 

O SR. – Pela ordem, senhor presidente. 

 

O SR. PRESIDENTE DELEGADO OLIM – PP – Eu só queria agradecer a 

presença do deputado Celso Nascimento, que faz parte dessa Comissão. Obrigado 

pela presença. Está o microfone à sua disposição. Pela ordem, Luiz Fernando. 

 

O SR. LUIZ FERNANDO – PT –Eu queria fazer uma proposta, senhor 

presidente, eu tive a oportunidade de ser vereador e, portanto, eu ocupei já o mandato 

eletivo, e pude descobrir que é um processo muito rápido. Quatro anos passam... e 

alguns de nós podemos nos reeleger, outros, não. E nessa Comissão, o mandato será 

de dois anos.  

Então eu queria fazer uma proposta ao senhor, presidente, mas a cada um dos 

membros dessa Comissão, é uma comissão para combater a segurança pública. A 

gente sempre discute e o assunto que permeia é o assunto final, como é que você faz 

com o infrator. Agora, eu creio que muito pouco tenha sido debatido ao longo da 

história, nas Casas Legislativas, o porquê do problema da insegurança, o que torna 

uma pessoa infratora. 

Eu acho que nós podemos, ao final desse mandato de dois anos, que o senhor 

estará presidindo, deixar uma grande colaboração para a sociedade ou simplesmente 
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passarmos aqui batendo papo, discutindo, mas nada... e eu tenho certeza, senhor 

presidente, que a maior colaboração que vamos poder deixar para a sociedade será se 

nós trabalharmos um pouco no sentido preventivo. Da mesma forma que o coronel 

fala do sistema Detecta, lembrado pelo nobre deputado Luiz Fernando, que é um 

sistema preventivo do próprio roubo e tal. E quais as ações que o estado poderia estar 

implementando, seja no esporte, na cultura, na educação, e outras tantas mais, no 

sentido de prevenir o infrator e não de punir o infrator. 

E por último, só lembrar, deputado Luiz Fernando, quando o deputado 

Cezinha fez a sugestão da laborterapia, de pensarmos alguma coisa, nós pensamos em 

estatal. O senhor, com aquele viés psdebista já pensou em privatizar, e valou de 

privatizar o sistema, mas é um debate muito mais amplo. Eu queria fazer uma 

provocação a cada um de nós, membros dessa Comissão, aos eleitos por nós para 

presidir e ocupar a vice-presidência, da possibilidade que nós temos de fazer uma 

provocação firme e séria no sentido de prevenirmos, de termos ações preventivas, que 

eu acho que falta isso para o estado brasileiro. Não só no estado de São Paulo, mas 

você vê aí a sociedade, falta um pouco cuidar da causa e estamos muito preocupados 

com o efeito, e o efeito, vocês como policiais militares e civis, sabem da dificuldade 

de se trabalhar.  

 

O SR. – Pela ordem, senhor presidente. 

 

O SR. PRESIDENTE DELEGADO OLIM – PP – Pela ordem. O senhor foi 

muito feliz pelo que o senhor falou. Parabéns. Pela ordem, senhor deputado. 

 

O SR. LUIZ FERNANDO MACHADO – PSDB – Eu quero contribuir aqui 

com a fala do meu xará, Luiz Fernando Teixeira. Efetivamente, o partido de Vossa 

Excelência compreende sempre que o bandido é uma vítima da sociedade. E nós 

precisamos, efetivamente, encontrar as causas, e eu tenho tentado. 

Visitei recentemente, coronel Camilo, uma família lá em Jundiaí, em um 

bairro chamado Jardim São Camilo. 

 

O SR. PRESIDENTE DELEGADO OLIM – PP – Nós fizemos uma grande 

operação lá. 
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O SR. LUIZ FERNANDO MACHADO – PSDB – É um bairro importante 

lá da nossa região e essa família tem 12 filhos, nenhum filho envolvido com a 

criminalidade. Nenhum filho envolvido com a criminalidade. E nós temos discutido 

muito, Luiz, o papel das próprias prefeituras na redução da criminalidade, não 

necessariamente encarando a discussão da Guarda Municipal com poder de polícia ou 

sem poder de polícia. 

O que a prefeitura pode fazer diante da sua estrutura, iluminação pública, 

arruamento, lixo, poda de árvore. O que a prefeitura efetivamente pode contribuir para 

essa sensação de segurança ser maior na cidade. Por vezes nós discutimos sempre o 

infrator e aquele que combate ao infrator. E nós não discutimos, efetivamente, o 

planejamento urbano da cidade. As nossas cidades, por muitas vezes, esse bairro 

efetivamente que nós citamos aqui, não tem vias de acesso para ambulância, você não 

tem vias de acesso para as viaturas, você não tem iluminação pública. Em 

determinado momento o bairro é tomado por uma escuridão absoluta. 

E por muitas vezes uma associação política entre aquele comerciante que é 

gente boa, mas que fica com o seu comércio aberto até às quatro da manhã, tocando, 

independente qual seja a música, se funk, se pagode, se forró, se rock, se música 

clássica, se jazz, até às quatro da manhã, e você não tem o fechamento desse 

comércio. 

Então nós precisamos ter aqui nesta Comissão uma discussão muito mais 

institucional de estadistas do que efetivamente daqueles que querem só a promoção 

no que diz respeito à discussão do tema. Eu, particularmente, tive um outro 

depoimento também, em um estacionamento lá em Jundiaí, Cezinha, de um sujeito 

muito simples que me disse assim: “seu Luiz, eu trabalho o ano inteiro aqui nesse 

estacionamento, eu não tenho nada contra quem não tem essa opção de vida, mas a 

minha casa, essa madrugada, foi pichada. E essa pichação, Luiz, que foi lá feita, vai 

me ter um ônus. E eu não tenho condição de pagar”.  

Então eu acho que estamos vivendo um momento na sociedade de muita 

permissividade. Nós estamos vivendo um momento na sociedade que nós atribuímos, 

por muitas vezes, às mazelas sociais aqueles criminosos que são formados, e não acho 

que seja por aí a discussão. O enfrentamento da discussão é de todos nós, ontem à 

noite, Jardim Santa Gertrudes, onde fizemos a reunião da segurança, até às 11 horas 

da noite, fizemos lá, a sociedade em pânico, e fica muito claro, fica efetivamente 
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muito claro que às vezes aqueles que têm as melhores oportunidades bandeiam para o 

crime. 

Eu tenho muita dificuldade, coronel Camilo, em entender de que os direitos 

humanos, como foram colocados aqui, eles têm titularidade exclusiva daqueles que 

são os agentes da criminalidade, e aqueles que são sujeitos passivos do crime, são 

encarados como vítimas normais... 

 

O SR. – O senhor me permite um aparte? 

 

O SR. LUIZ FERNANDO MACHADO – PSDB – Claro. 

 

O SR. LUIZ FERNANDO – PT – Só para ficar bem claro para todo mundo. 

Direitos Humanos é importante. O conceito de Direitos Humanos, de respeitar os 

direitos individuais é importante para todos. E a linha que o nosso deputado está 

falando é assim, não são Direitos Humanos. Existem pessoas que usam o manto de 

Direitos Humanos, que estão sob, alegando ser dos Direitos Humanos e defendendo 

os infratores da lei.  

E para não perder a oportunidade, o senhor está coberto de razão, o papel 

fundamental da segurança pública, que segurança pública não é só polícia, já falou 

aqui o nosso deputado Luiz Fernando, precisamos investir em educação, nos outros. 

Segurança é muito mais do que polícia. Polícia só age lá na consequência, não 

trabalha na causa, e uma das causas é que o nosso deputado Luiz Fernando está 

falando, ou seja, isso se provou no mundo, com a teoria das janelas quebradas de Palo 

Alto, tolerância zero em Nova Iorque, o papel do munícipio na segurança pública. 

Quanto mais organizada nós tivermos as cidades. O crime se dá em um triângulo, o 

infrator, a vítima e o meio ambiente. 

Temos que trabalhar nos três. O infrator, tentar na educação, estimular, não 

chegar. E se ele chegar, puni-lo. Retirá-lo da sociedade, se for o caso. Na vítima, 

lembrar que nós não vamos ter mais a cidadezinha do interior saudosa que tem meia 

dúzia de pessoas. Hoje, a gente tem milhões de pessoas nas ruas. A Paulista tem um 

milhão de pessoas todo dia. Então as pessoas têm que tomar um pouquinho mais de 

cuidado com o seu celular, com suas coisas, tem hoje equipamento pequeno e de 

grande valor. Então, a vítima, um pouquinho de cuidado só. Sem paranoia.  
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E o ambiente é o que mais podemos mexer, que é o caso do lixo, iluminação, 

tudo isso que o senhor falou. Então isso é importante nós trabalharmos. Só para não 

perder a oportunidade, mas a minha fala fundamental do aparte, os Direitos Humanos, 

ele é um dos princípios da Polícia Militar de São Paulo, da Polícia de São Paulo, o 

que nós temos é pessoas que usam indevidamente o nome dos Direitos Humanos para 

protegerem infratores da lei. Muito obrigado. 

 

O SR. LUIZ FERNANDO MACHADO – PSDB – E também, só para 

fechar, senhor presidente, promover uma discussão também um pouco mais próxima, 

do governo federal, Luiz. É importante. Eu não tenho conhecimento, eu preciso até 

ser aqui informado, mas acho que o Brasil não é um grande produtor de cocaína. 

Eu acho que nós não somos aqui um país produtor de arma. Nós não somos 

aquele país efetivamente que tem a produção. Então como é que estão as nossas 

fronteiras? Se Vossa Excelência me permitir, eu quero, em seu nome, convidar o 

ministro José Eduardo Cardoso para que esteja próximo de nós.  

Porque efetivamente, se nós não integrarmos e não tirarmos a ideologia dessa 

discussão, acho que nós vamos enfrentar sempre discussões em que a Polícia Militar é 

opressora, e que o agente do crime é aquele que, infelizmente, não teve uma 

oportunidade. Não é por aí, não. E ali é uma meia dúzia, viu, coronel Camilo? É uma 

meia dúzia. Eu conheço aquele bairro como poucos, eu conheço muito bem aquele 

bairro. 99% acorda 4h:40 da manhã, toma seu banho, vai para o ponto de ônibus. 

Entra no ônibus. 

 

O SR. CORONEL CAMILO – PSD – Todas as comunidades são assim. 

90% ou muito mais são pessoas de bem. Assino embaixo isso como policial.  

 

O SR. – O senhor me permite um aparte? Eu tenho um projeto social, eu 

queria, depois, até convidar os membros da comissão, esses dias o secretário Celso 

Jatene, da prefeitura de São Paulo teve conhecendo esse projeto. 

E nós temos visto o que nós temos conseguido fazer na vida daquelas crianças. 

Eu confesso a vocês. Eu atirei no que vi e acertei no que não vi. Não era o foco 

montar essas escolinhas, eram cinco escolinhas com contrapartida. Hoje tem 50 e 

poucas escolinhas, e assim, a gente tem recuperado muitas crianças. É um projeto que 
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eu queria apresentar à Casa. Apresentei à Prefeitura de São Paulo e gostaria muito de 

apresentar ao governo do estado de São Paulo.  

Eu não tenho dúvida nenhuma, deputado Luiz Fernando, que assim, ou a gente 

vai discutir a causa e passa, sim, pela iluminação, mas pelo cuidado com as nossas 

crianças. Esse projeto meu o que ele é diferente? É que eu disputo aqueles meninos 

com o traficante, eu disputo aquelas crianças com bandido. E eu estou em uma 

disputa mesmo. Eu estou lá na periferia, na ponta da periferia, dentro da favela, 

disputando braço a braço e comecei a disputando 500 meninos e hoje estamos com 

8500 crianças.  

Eu não tenho dúvidas que nós não temos que partidarizar, nós estamos 

debatendo não um debate partidário, ideológico, estamos debatendo segurança 

pública. E aquela provocação, deputado Luiz Fernando, eu quis fazer a cada um de 

nós, e a mim também, é porque eu tenho certeza que daqui a dois anos nós teremos ou 

não deixado algo produtivo aqui. O senhor, como um grande parlamentar que é, foi 

deputado federal, inclusive, sabe que o processo é muito rápido. Ou nós vamos fazer 

um debate sério, vamos plantar alguma coisa, deixar alguma semente, ou nós vamos 

ter passado por essa comissão e, infelizmente, para o estado, nada de concreto 

deixaremos. 

Eu fiz essa provocação porque eu tenho clareza absoluta que é a causa que nós 

temos que debater, debater e tentar deixar uma colaboração para o governador, 

independentemente do partido que seja, para os nossos prefeitos, para a união. Eu 

acho que temos que cobrar, sim, temos que cobrar como é que entra tanta arma aqui, 

como é que entra tanta droga. E entra aqui em São Paulo e entra na nossa cidade, 

como é que a gente pode fechar. Eu acho que cabe a nós isso. 

Só para concluir, deputado, eu não abro mão, assim, salvo melhor juízo, de 

que o problema está na causa, se você não combater a causa, ou por que o infrator 

chega naquela situação, você pode ter até a rua mais iluminada possível, a melhor 

polícia do mundo, o problema está na formação daquele cidadão, e eu acho que é aí 

que nós temos que meter o dedo, a colher e assim formar uma sociedade melhor.  

 

O SR. LUIZ FERNANDO MACHADO –PSDB – A colocação de Vossa 

Excelência está perfeita, eu compartilho com ela, não tenho a menor dúvida. E 

quando eu vejo Vossa Excelência tratar do projeto social que hoje abriga 8500 



 22 

crianças. Vossa Excelência ocupa um vácuo que o estado permite e não é o estado de 

São Paulo, não é o estado do Rio de Janeiro, é o estado como ente federado. 

Eu acho que o estado não dá condição efetiva para que o cidadão tenha 

oportunidade, pode ser que efetivamente ele escolha o caminho que não é melhor. Até 

porque ele não conhece o outro. Então o que Vossa Excelência faz é dar 

oportunidade, e eu tenho certeza, até pelo brilhantismo, pela história da sua família, 

que é uma família com absoluta responsabilidade e zelo pela pessoa. Eu conheço 

muito bem o trabalho que Vossa Excelência e sua família desenvolvem.  

Mas o que eu acredito também é que o estado precisa ocupar essas lacunas e 

precisam ocupar essas lacunas, efetivamente com investimentos que sejam 

preventivos. E às vezes a simples troca de uma lâmpada de mercúrio por vapor de 

sódio, você leva luz àquela comunidade. Efetivamente a instalação de uma câmera 

pelo caráter pedagógico que tem ali, “sorria, você está sendo filmado”, você já inibe. 

Então eu acredito muito nisso, na lei, na ordem, eu acho que não é um pequeno crime 

um cidadão que vai lá e picha a parede alguém, isso não é pequeno crime, não é 

pequeno crime alguém que entra na casa do outro, independente de qual seja, sábado 

à noite, no Russi, um supermercado que tem lá, de tradição, foi preso um sujeito que 

esfaqueava as pessoas. Esfaqueava. E ontem à noite nós dizíamos: “faça o boletim de 

ocorrência”. E a moça falava: “eu tenho medo de ir lá reconhecer”. “Se a senhora tem 

medo, ele vai continuar solto. A senhora não vai lá, a senhora não reconhece, a 

senhora não vê quem é, então a senhora vai contribuir para que ele continue solto”.  

Eu acho que a sociedade precisa um pouco se voltar para essa questão da 

ordem mesmo. Enfim, próximo da minha casa, eu moro no Jardim Caxambu, que é 

uma área rural ali muito próxima do Jardim São Camilo, e eu percebo, é baile até às 6 

da manhã, isso é no domingo, segunda-feira o cidadão está acordando, faz o quê? 

Então é uma cidade que está fora do controle, da lei, da ordem. “Mas, Luiz, o que isso 

tem a ver com a segurança?”. Tem tudo a ver. Se a gente não dá, efetivamente, nós o 

exemplo, a sociedade fica refém de um processo. Mas essa discussão é longa, senhor 

presidente. Eu não vou aqui me estender mais.  

 

O SR. PRESIDENTE DELEGADO OLIM – PP – Pela ordem, o deputado 

Jooji Hato. 
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O SR. JOOJI HATO –PMDB – Presidente Olim, a gente sabe que essa 

Comissão que Vossa Excelência preside é uma das mais importantes dessa Casa, 

diante do grau de violência que estamos convivendo no dia de hoje.  

E eu queria só acrescentar, em relação à penitenciária, para o deputado 

Camilo, quando eu falei que um indivíduo que rouba um par de tênis, eu não sei qual 

é o limite. Porque depois ele rouba uma moto, daí a pouco ele rouba um carro, um 

caminhão, assalta, rouba um avião. Não sei aonde vai parar. 

Nós temos que fazer a prevenção. A tolerância zero aplicada em Nova Iorque, 

pelo Giuliani, deu certo. Nova Iorque estava mergulhada em um grau de violência 

pior do que São Paulo, e conseguiu trazer investimento, a teoria da janela quebrada 

que Vossa Excelência citou.  

Eu fiquei triste quando falou, o individuo rouba um par de tênis ou um celular 

e não é preso. Não vai para o presídio, tudo bem, eu concordo. Mas tem que punir, 

sim. É punindo os pequenos delitos que nós não teremos grandes delitos. 

 

O SR. CORONEL CAMILO – PSD – Punição não significa 

encarceramento, tem que punir, sim, o senhor tem razão. 

 

O SR. JOOJI HATO – PMDB – Pode ser até em encarceramento, na minha 

opinião. Se ele rouba um celular e depois rouba um carro e depois rouba um avião, 

um trem, então eu acho que ele tem que ter as suas punições, sim. 

Eu acredito que nós aqui da Comissão temos que tirar propostas, tirar projetos, 

que é importante. Não adianta votar no projeto e não aplicar. A lei seca, a lei fecha 

bar, a lei que controla a bebida alcoólica que eu fiz.  

 

O SR. CORONEL CAMILO – PSD – Essa lei passou muitos homicídios nas 

periferias. 

 

O SR. JOOJI HATO – PMDB – Sim, inclusive Diadema, depois de três anos 

é que aprovou a lei lá. E a vereadora que aprovou essa lei, a Maria Edith, perdeu a 

eleição, como eu também quase perdi tamanha a dificuldade de nós mudarmos o 

conceito, ou melhor, o modo de uma comunidade. É difícil. Eu apanhei muito e não 

apanhei de alguma radiozinha, não, eu apanhei da grande mídia. E nós resistimos.  
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Fui reeleito e consegui sobreviver. Então nós precisamos mudar isso aqui. Eu 

proponho ainda, sai do boteco, faz a blitz do bafômetro, a fiscalização através do 

bafômetro. E não examina porta-malas, não examina se o indivíduo tem arma ou não. 

Por quê? Examina se o indivíduo tem arma ou não. Arma de numeração raspada está 

na mão de menores infratores. A polícia tem que trabalhar aí. 

Eu queria propor que essa Comissão fizesse uma proposta ao governador, 

secretário da segurança, que fizéssemos blitz para desarmamentos em todos os pontos 

estratégicos constantemente, fazer com que atinja Nova Iorque. Punir os pequenos 

delitos, aquele indivíduo que fica no pancadão, perto de boteco, alta sonorização, 

música pornográfica, na praia, em frente das casas, tocando música 2, 3 horas da 

manhã, perturbando tudo em torno, e fica assim.  

Passa a polícia, não faz nada. Tem a lei. Nós vamos cobrar isso aí. 

 

O SR. CORONEL CAMILO – PSD – Me permite um aparte. A polícia, 

hoje, ela não pode agir. Eu já encaminhei um projeto de lei agora aqui chamado Lei 

dos Pancadões, a mesma coisa que eu fiz no município. Mas muitas vezes, quando o 

problema está no início, eles são posturas municipais, infelizmente a polícia não tem 

competência. Se ela for lá e apreender um veículo com som alto, é arbitrário, ele pode 

ser indiciado por abuso de poder.  

Então agora a gente está fazendo uma lei que vai permitir ao estado pegar essa 

infração administrativa. O pancadão começa com três infrações administrativas: 

comércio e bebida para maiores. Comercializando no meio da rua, é problema da 

polícia? Não. Comércio é um problema da prefeitura, comércio irregular. Uso de uma 

rua para fazer show. É problema de polícia? Não. Polícia não pode agir. Se a polícia 

for lá é abuso de autoridade.  

 

O SR. – Veículo pode? Se tiver som alto? 

 

O SR. CORONEL CAMILO – PSD – Não. Parado, não. Só pode multar, 

pelo Código de Trânsito, se o veículo estiver andando. 

Show na rua, é uso e ocupação do solo, é da prefeitura. Terceiro, show na rua, 

deixar fazer um show, depende de autorização da prefeitura. Então só para que não 

fique a impressão, de quem está nos assistindo, que é ineficiência da polícia. A polícia 

não pode agir. Quando a polícia pode agir? Quando aquilo vira uma tremenda 
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baderna, de madrugada, e som alto, qual é o mecanismo que tem hoje? A lei das 

contravenções penais, precisa de duas testemunhas. Ninguém quer testemunhar. 

Esta lei que a gente está propondo, ela vai dar autoridade para o policial 

chegar lá, constatar, multar e apreender o veículo. Hoje, não pode. Então hoje são três 

posturas municipais, quando isso vira bagunça, bebida para menores é crime, droga é 

crime, agressões. E aí a polícia pode agir. Mas aí já são três horas da manhã, ninguém 

conseguiu dormir.  

 

O SR. JOOJI HATO – PMDB – E a música pornográfica, coronel? 

 

O SR. CORONEL CAMILO –PSD – A música pornográfica também. Eles 

não põem no começo. Se ligar apologia ao crime, pode. Mas tem que provar, 

normalmente. 

 

O SR. – É só pegar a fita dele.  

 

O SR. CORONEL CAMILO – PSD – Só para ficar bem claro. A polícia só 

pode agir quando tem crime. Agora a gente está fazendo uma lei para dar o poder 

administrativo também.  

 

O SR. JOOJI HATO – PMDB – Mas tocar música pornográfica é crime na 

frente da minha casa da praia, por exemplo. 

 

O SR. CORONEL CAMILO – PSD – Sim, é crime.  

 

O SR. JOOJI HATO – PMDB – A polícia tem que atuar. 

 

O SR. CORONEL CAMILO – PSD – Não é o que acontece na maioria. A 

maioria começa com som alto e com baderna. Depois que vira crime.  

 

O SR. JOOJI HATO – PMDB – Pior. Regado à droga, regado a álcool. 

Copo em cima do carro, tocando música pornográfica. 

 

O SR. CORONEL CAMILO – PSD – Eu sei, eu sou a favor. Eu criei a lei... 
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O SR. JOOJI HATO – PMDB – E a polícia passa lá na frente. 

 

O SR. CORONEL CAMILO – PSD – Não quando está sem bagunça. 

Quando tem crime a polícia intervém. Mas não vamos entrar nessa discussão agora. 

Só para ficar claro assim, vai poder. Saindo esta lei, vai poder agir desde o início.  

Hoje, no início, fica difícil da polícia agir. Só para deixar o aparte porque de 

repente dá impressão, “a polícia não faz nada”.  

A polícia, o 190, é emergência. O som alto não é considerado emergência. Se 

tiver um roubo e um som alto, ele vai no roubo. Então, por exemplo, só para não 

perder a oportunidade. 

 

O SR. JOOJI HATO – PMDB – Aí você liga para meio ambiente da cidade, 

não te atende.  

 

O SR. – Só um aparte. Hoje a competência da prefeitura é maior do que a do 

estado. A competência é muito maior. 

 

O SR. JOOJI HATO – PMDB – Eu termino, então, a minha intervenção. Eu 

termino aqui dizendo que nós temos que mudar isso aí. Não dá para aceitar. Três 

horas da manhã, duas horas da manhã, pessoas até adoentadas, crianças que querem 

estudar no dia seguinte, chega lá, o cara abre o som, música pornográfica, com 

drogas, álcool e não se faz nada.  

A gente chama o meio ambiente e não vem, chama a polícia e não pode. É 

complicado. 

 

O SR. LUIZ FERNANDO MACHADO – PSDB – Temos uma alternativa 

que foi implementada aqui na capital chamada Atividade Delegada.  

Os municípios devem assumir a responsabilidade pela atividade delegada, 

Olim. Porque isso faz com que efetivamente você possa remunerar aquele policial 

militar para as funções administrativas da própria prefeitura. Então a atividade 

delegada, coronel Camilo, é outro ponto que precisamos discutir aqui. Porque os 

municípios, muitas vezes, desconhecem esse programa, que é uma iniciativa... 

 



 27 

O SR. CORONEL CAMILO – PSD – Eu sou obrigado a pedir um aparte. 

Nós criamos uma operação delegada lá em 2009 para isso. Por quê? Tem um fator 

importante que o senhor falou aí. Primeiro o município passa a trabalhar na segurança 

pública, responsabilidade dele. E segundo, o policial, neste momento, ele está 

investido de autoridade municipal. E ele pode agir.  

 

O SR. PRESIDENTE DELEGADO OLIM – PP – Com a palavra, o 

deputado Fernando Cury. 

 

O SR. FERNANDO CURY – PPS – Eu gostaria, presidente, de aproveitar o 

gancho da fala do nosso querido coronel Camilo, que disse aí do poder público 

municipal, que muitas vezes a polícia militar não tem o poder de agir, entrando na 

colocação do deputado Jooji Hato.  

Eu gostaria de dizer o seguinte, eu vim de Botucatu, a minha cidade, eu vou 

explicar o que eu gostaria de dizer aqui, a minha cidade, pelo terceiro ano 

consecutivo, coronel, ela é eleita a cidade mais segura do estado de São Paulo acima 

de 100 mil habitantes. E lá nós fazemos um trabalho muito bem feito, que é uma 

união de forças entre a polícia militar, a polícia civil e a guarda civil municipal. 

Através dessa ação da prefeitura. A prefeitura, hoje, tem uma guarda civil cidadã lá.  

A gente aumentou o efetivo, a gente comprou mais veículos, a gente armou 

com arma de fogo a nossa guarda, esses poderes, se falam, a militar, a civil e a guarda 

civil. O que eu vejo? Em muitos lugares não acontece esta interlocução, eu acho que 

essa comissão aqui poderia poder chamar representantes, principalmente aí nós temos 

o coronel Camilo e o delegado Olim, para que a gente possa ajudar nessa interlocução 

entre as polícias. Isso não acontecia em Botucatu até pouco tempo.  

Isso foi mérito de uma série de pessoas, do prefeito, nós temos a nossa 

seccional lá, nós temos o nosso batalhão lá, pessoas que entenderam que tinham que 

se unir para poder combater o crime. Eu não quero aqui discutir, eu concordo com o 

deputado Luiz Fernando Teixeira, com o deputado Luiz Fernando Machado, nós 

temos as causas, nos temos que fazer a prevenção, nós temos que fazer o combate 

ostensivo, nós temos várias etapas na segurança pública, mas a gente precisa falar a 

mesma língua.  

Eu tive, recentemente, e o coronel Camilo acho que vai lembrar desse 

discurso, eu estive com o comandante Tardeli, que passou por Botucatu durante um 
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ano, e hoje é o comandante do CPI-7. E naquela oportunidade eu não fui na posse 

dele. O senhor estava lá. E ele falou, o senhor vai lembrar pela memória, dessa união 

da polícia de Botucatu, civil, militar e da guarda civil, que é uma coisa que ele jamais 

tinha visto, e que hoje ele está com dificuldade de fazer um trabalho, inclusive, na 

cidade de Sorocaba, onde ele chegou há pouco, porque ele percebe que não falam a 

mesma língua a civil, a militar. E a gente tem que trabalhar nesse sentido. 

Eu acredito que a gente pode chamar aqui, pessoas do alto escalão da polícia 

militar, pessoas do alto escalão da polícia civil. Fazer essa discussão regionalizada 

entre os comandantes de batalhão, a própria guarda. Botucatu é uma referência nisso. 

O secretário de segurança pública e o nosso comandante lá deram uma palestra nos 

Estados Unidos referente à guarda municipal da cidade de Botucatu, nós podemos 

trazê-los aqui para que possam fazer. 

Então eu acho que essa comissão, presidente, ela tem também como um dos 

papeis, poder trabalhar nessa integração, eu percebo que existe isso em grande escala 

até uma certa divergência e uma certa rivalidade entre as forças que combatem o 

crime. Então eu acho que ter Botucatu como exemplo, e eu venho de lá, e eu posso 

falar isso com propriedade, mas nós temos aqui também o papel de poder fazer essa 

integração melhor entre a polícia militar e a polícia civil para que a gente possa 

combater de forma mais organizada e aí entra, por isso que eu entrei nesse tópico, o 

que o coronel Camilo havia dito, a guarda civil dando todo suporte, todo o respaldo, 

através do respaldo da prefeitura para a própria guarda na questão dos alvarás, na 

questão da guarda fazer o seu papel enquanto guarda cidadã, que o papel da guarda 

não é ostensivo, não é ir lá combater, mas ele pode dar suporte para as ações da 

polícia militar. 

Então eu acho que a gente contribuiria muito se a gente conseguisse aqui fazer 

uma discussão, uma interlocução com a polícia militar, com a guarda civil da cidade, 

trazendo alguns representantes aqui e também com a polícia civil do estado, eu acho 

que seria um papel importante porque eu tenho esse exemplo na minha cidade.  

 

O SR. PRESIDENTE DELEGADO OLIM – PP – O trabalho conjunto, de 

todos, com certeza quem ganha é a população. Com a palavra o deputado 

Nascimento. 
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O SR. CELSO BRAZ DO NASCIMENTO – PSC – Senhor presidente, eu 

gostaria de aproveitar, trazer também aqui uma mensagem das lideranças cristãs que 

têm trabalhado na recuperação de drogaditos, aonde nós temos dito, graças a Deus, a 

oportunidade de ver muitos casos de recuperação. Tanto de menores, quanto de 

maiores. E o que nós vemos hoje é que eles têm a necessidade desse apoiamento da 

nossa segurança, da questão da participação mais efetiva do comando da polícia 

militar com relação a esse trabalho, que muitas vezes nós estamos falando de 

distinções, de comandos, de polícias, civil e militar, também existe, geralmente, uma 

separação.  

O pessoal deixa de lado um grupo que tem trabalhado, hoje, de uma forma 

muito produtiva para recuperar esses drogaditos, que a gente sabe que a droga, hoje, 

saiu da linha de epidemia para pandemia, porque está incontrolável. Não é só da 

favela, é na mansão, dos grandes centros, a droga tem entrado em todas as famílias, 

em todos os lares. Eu lutei, incansavelmente, pelo meu filho, um jovem cristão, 

nascido na igreja, mas foi envolvido, na faculdade, por drogas. Porque na faculdade 

tem aqueles que estão lá encaminhando os jovens às drogas, ao uso das drogas. 

Então nós tivemos uma luta muito grande para desviar, tirar esse garoto, e com 

ele, outros, desse caminho. 

E a gente vê que esse grupo precisa também ter o reconhecimento de nós, das 

autoridades, para que a gente possa dar a eles condições ainda maiores de se tornarem 

parceiros nesse trabalho que nós estamos desenvolvendo há muitos anos e que até 

então estava desconhecido ou pouca coisa se dá valor a esse grupo de trabalho. 

Gostaria de apresentar aqui. 

 

O SR. – Pela ordem, senhor presidente. 

 

O SR. PRESIDENTE DELEGADO OLIM – PP – Pela ordem. 

 

O SR. – Eu quero fazer, já vinha pensando, já tinha pedido pela ordem, para 

falar no mesmo sentido que o deputado Nascimento, o meu companheiro de igreja, 

falou. 

O deputado Luiz Fernando Teixeira falou aqui sobre a recuperação de atirou 

em um lugar, acertou em outro e acabou dando certo com mais de oito mil crianças no 

seu trabalho associativo, coronel Camilo. 
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Eu quero destacar, assim como fez o deputado Nascimento, hoje nós temos 

um problema atual que precisa ser resolvido, é claro, é óbvio, que temos que trabalhar 

para o futuro do nosso estado, do nosso país. Temos que discutir, Jooji Hato, projetos 

que para o futuro venha beneficiar.  

Mas nós temos um problema atual que precisa ser resolvido, não temos 

lugares para colocar todos os presos, seja do menor infrator ao mais de alta 

periculosidade, e nós precisamos ajudar o governador a resolver esse problema até 

porque São Paulo é a locomotiva do Brasil, eu entendo assim, porque tudo que 

acontece no Brasil, primeiro, explode em São Paulo. 

Eu acho que nós podemos, sim, ter um modelo, Luiz Fernando, de estado, para 

todos os estados do Brasil através de São Paulo. Quero destacar, por exemplo, a 

minha igreja, Assembleia de Deus, presidia, hoje, pelo nosso líder Samuel Ferreira, 

nós temos mais de nove mil templos no estado de São Paulo que faz esse combate à 

droga, como disse aqui o deputado Nascimento, diariamente. Nós temos jovens 

recuperados pelas nossas casas de recuperação dentro da igreja que é um trabalho que 

não é reconhecido pelas prefeituras, pelos governos, isso não acontece só em São 

Paulo, mas em todo país.  

Uma igreja, por exemplo, Assembleia de Deus, de 104 anos que faz esse 

combate às drogas, tirando esses jovens das drogas, o pequeno infrator, o grande 

infrator, e não é reconhecido. E detalhe, comandante, e não tem uma ajuda, nem da 

prefeitura e nem do estado. Então vale a pena destacar, eu sei que estamos aqui 

escassos no horário, mas vale a pena destacar esse trabalho da igreja, que se 

discutirmos algo para que possamos também dar o incentivo à sociedade evangélica 

no Brasil a fazer um trabalho mais amplo, com certeza, nós teremos uma sociedade 

futurista, com certeza, muito bem melhor. E quero deixar aqui totalmente apoio ao 

que o senhor falou aqui sobre os pancadões. Parabéns pela lei, que o senhor sabe que 

logo após o senhor, eu não sabia, eu apresentei uma lei no mesmo sentido e nós 

vamos trabalhar junto e estou contigo para nós lutarmos contra tudo isso que acontece 

na área da segurança pública no estado de São Paulo. 

 

O SR. – Nove mil templos não é fraco, não. 

 

O SR. PRESIDENTE DELEGADO OLIM – PP – Só dando 

prosseguimento aqui, eu trabalhei no Denarc dois anos, e eu sei, as famílias que me 
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procuravam lá, por filhos drogados, queriam tirar os filhos, várias vezes eu mandei 

viatura para tirar do crack embaixo de viaduto, e só quem tem família de drogado 

sabe o que a família passa. Perde o dinheiro, começa a vender as coisas de casa, 

começa a sumir ouro, relógio, quando vai ver, o filho está entregando para o 

traficante. 

Então vamos, juntos, trabalhar, para ver se a gente consegue mudar ou 

melhorar um pouco isso. Parabenizo aos senhores pelo que fizeram. 

E vamos chegar ao fim dos nossos trabalhos, mais alguém quer falar alguma 

coisa?  

 

O SR. CELSO BRAZ DO NASCIMENTO – PSC – Usando aqui a ideia 

que foi apresentada, que nestas reuniões futuras, em que as polícias serão convidadas 

a trazer ideias, a gente também tem grandes nomes para ajudar, de pessoas que 

trabalham nessa questão de drogaditos.  

 

O SR. PRESIDENTE DELEGADO OLIM – PP – O senhor pode passar 

aqui para o Eduardo, nós convidaremos, faremos as reuniões. Coronel Camilo, 

obrigado pela atenção. 

Eu quero só falar uma coisa, vamos relembrar que dia 02/06, todos saibam, vai 

ter mais uma reunião ordinária às 14 horas. Então o senhor que chegou, deputado 

Nascimento, dia 02/06. 

 

O SR. – Pela ordem, presidente. 

 

O SR. PRESIDENTE DELEGADO OLIM – PP – Pela ordem. 

 

O SR. – Só para dar encaminhamento aqui. Primeiro agradeço a todos pelo 

nível da discussão, muito bom. 

E eu me proponho a sentar com o presidente e a gente dividir por temas, até 

para gente poder dar uma celeridade. E o segundo ponto, nós pretendemos aqui, eu 

pretendo assessorar o presidente nesse sentido, de que seja uma comissão 

extremamente propositiva, e a gente trabalhando nos dois lados, na causa e na 

consequência. Se todos concordarem, faremos isso. Porque falamos de vários temas 

muito diversos hoje, e talvez se a gente concentrasse as reuniões, “vamos falar sobre 
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droga”, “vamos falar sobre presídio”, “vamos falar sobre zeladoria”. Eu acho que 

deixaríamos as nossas reuniões mais produtivas. Então eu me proponho a ajudar o 

presidente, a gente faz essa pauta por temas. Se nós todos concordarmos. Obrigado, 

presidente. 

 

O SR. PRESIDENTE DELEGADO OLIM – PP – Só terminando os nossos 

trabalhos, eu agradeço os senhores deputados presentes nessa reunião, todos os 

senhores aqui que vieram, e nada mais havendo a tratar, está encerrada essa reunião. 

 

*      *      * 


