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COMISSÃO DE DEFESA DOS DIREITOS DA PESSOA HUMANA, DA 

CIDADANIA, DA PARTICIPAÇÃO E DAS QUESTÕES SOCIAIS 

 

BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA.  

 

27/05/15 

 

 

 

O SR. PRESIDENTE – CARLOS BEZERRA JR. – PSDB –  Havendo 

número regimental, declaro aberta a primeira reunião ordinária da Comissão de Defesa 

dos Direitos da Pessoa Humana, Cidadania, da Participação e das Questões Sociais da 

Primeira Sessão Legislativa, do Primeiro Biênio da 18ª Legislatura.   

 Registro, com muito prazer, a presença dos nobres Deputados Adilson Rossi, 

Marcia Lia, Beth Sahão, Clélia Gomes e Hélio Nishimoto.  

 Apreciação da ordem do dia... 

 

 

 A SRA. BETH SAHÃO – PT – Pela ordem, senhor presidente.  

 

 

 O SR. PRESIDENTE – CARLOS BEZERRA JR. – PSDB – Pela ordem, a 

Deputada Beth Sahão.  

 

 

A SRA. BETH SAHÃO – PT – Antes de V. Exa.  entrar na ordem do dia, eu 

gostaria aqui de protocolar, até pela gravidade do caso... Nós tivemos aqui uma 

denúncia de estupro de vulnerável, suposto estupro de vulnerável. Por coincidência, 

infelizmente, ocorrido na minha cidade, na cidade de Catanduva, e esse estupro teria 

sido feito por estudantes de direito e de administração daquela cidade. Durante o 

estupro, que foi filmado e colocado nas redes sociais... 
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Eu quero aqui entregar a esta comissão uma cópia desta fita anexa a um pedido 

para encaminhar isto ao Ministério Público através da comissão, dada a gravidade do 

caso. Eu iria até passar, exibir. Mas as cenas são tão fortes, tão chocantes, que eu preferi 

não fazê-lo. Eu preferi poupá-los desta brutalidade humana. Eu sei que ela não consta na 

pauta, mas como foi algo que nós recebemos no dia de ontem, então não deu tempo de 

nós protocolarmos, e a gente gostaria de pedir a V. Exa. que pudesse considerar e 

anexar isso à nossa pauta para que fosse também apreciado pelos demais deputados 

desta comissão.  

 

 

O SR. PRESIDENTE – CARLOS BEZERRA JR. – PSDB – Então, recebida 

a solicitação da Deputada Beth Sahão e, dada a gravidade e a importância do tema, eu 

então colocaria a votos a possibilidade da inclusão na pauta para discussão e devidos 

encaminhamentos da solicitação da Deputada Beth Sahão. Os deputados que 

concordarem, em discussão, não havendo deputados inscritos, os deputados que 

concordarem, permaneçam como estão. Aprovada a inclusão na pauta para deliberação 

desta comissão da requisição da Deputada Beth Sahão, que apreciaremos ainda nesta 

seção. 

Registro também, neste momento, a presença dos Deputados André Soares e 

Raul Marcelo.  

Apreciação da ordem do dia: 

Item nº1: requerimento do Deputado Carlos Giannazi solicita providências da 

comissão em relação à denúncia sobre situação dos índios da Aldeia Itakupe, Sol 

Nascente, nesta capital de São Paulo, que estão sob ameaça de remoção de sua área 

tradicional, conforme consta da carta aberta e do relato transcrito no corpo do 

requerimento. Em discussão.  

Apenas para notificar a comissão, antes do encaminhamento feito pelo Deputado 

Giannazi, nossa assessoria esteve presente lá conversando com pessoas ali na 

comunidade. Várias iniciativas já estão sendo tomadas no sentido da orientação dos 

procedimentos pertinentes à questão da reintegração de posse. É uma discussão mais 
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ampla e eu sugeriria dois encaminhamentos aqui colocando apreciação dos deputados 

dessa comissão. O primeiro encaminhamento seria uma visita dessa comissão ao local 

para conhecimento dos problemas e para que nós possamos todos juntos ouvirmos a 

comunidade. E o segundo encaminhamento seria um ofício enviando também para a 

possibilidade de averiguação e acompanhamento dessa questão pelo Ministério Público 

do Estado de São Paulo. Se os deputados concordarem eu vou submeter a votos. Não 

havendo deputados inscritos... Os que concordarem permaneçam como estão. 

Concordando então com os dois encaminhamentos, aprovados. Aprovados. Uma visita 

da comissão, que fica a ser agendada, ao local, e o encaminhamento ao Ministério 

Público para averiguação e acompanhamento dessa questão.  

Item nº2: Requerimento do Deputado Carlos Giannazi: Solicita a convocação do 

Magnífico Reitor da Universidade de São Paulo, Marco Antônio Zago, para que perante 

esta comissão permanente esclareça: o desmonte do programa de creches pré-escolas da 

USP; o descumprimento da Lei Complementar 1202 de 2013, que trata das carreiras de 

professor de educação infantil no ensino fundamental e médio da USP 

compatibilizando-as às determinações da LDB; descumprimento do direito 

constitucional e assistência gratuita aos servidores em creches e pré-escolas e 

inobservância aos compromissos assumidos pela USP pelas diretrizes orçamentárias 

para manutenção do programa de creches e pré-escolas.  

 

 

O SR. HÉLIO NISHIMOTO – PSDB – Pela ordem, senhor presidente.  

 

 

O SR. PRESIDENTE – CARLOS BEZERRA JR. – PSDB – Pela ordem, o 

senhor Hélio Nishimoto.  
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O SR. HÉLIO NISHIMOTO – PSDB – A pauta é extensa nessa primeira 

reunião de deliberação. Eu queria, diante dessa pauta extensa, solicitar, sobre este item 

dois, e aproveitando, também, os itens cinco e seis; gostaria de pedir vista destes três 

itens...  

 

 

A SRA. BETH SAHÃO – PT – O item cinco?  

 

 

O SR. HÉLIO NISHIMOTO – PSDB – Sim. Os itens dois, cinco e seis eu 

gostaria de pedir vistas.  

 

 

O SR. PRESIDENTE – CARLOS BEZERRA JR. – PSDB – Deputado Hélio 

Nishimoto solicita vistas do item dois, item de número cinco e item de número seis.  

 

 

A SRA. BETH SAHÃO – PT – Pela ordem, senhor presidente.  

 

 

O SR. PRESIDENTE – CARLOS BEZERRA JR. – PSDB – Pela ordem, 

Deputada Beth Sahão.  
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A SRA. BETH SAHÃO – PT – Posso solicitar um intervalinho de dois 

minutinhos? 

 

 

O SR. PRESIDENTE – CARLOS BEZERRA JR. – PSDB – Por solicitação 

da Deputada Beth Sahão, para que possamos ampliar o diálogo, eu suspendo a sessão 

por dois minutos.  

 

 

*      *      * 

A sessão está suspensa por dois minutos 

*      *      * 

 

 O SR. PRESIDENTE – CARLOS BEZERRA JR. – PSDB – Reaberta a 

sessão. Pela ordem, Deputado Hélio Nishimoto.  

 

 

 O SR. HÉLIO NISHIMOTO – PSDB – Conversando aqui com a Deputada 

Beth Sahão, a gente acabou entrando num acordo: eu mantenho pedido de vista dos 

itens dois e cinco e no item seis ela solicita que a gente permaneça com esse convite à 

Berenice e a gente concorda então em permanecer com o convite. A gente, então, só 

mantém os itens dois e cinco com pedido de vistas.  

 

 

 A SRA. BETH SAHÃO – PT – Obrigada, Deputado Hélio Nishimoto.  
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O SR. PRESIDENTE – CARLOS BEZERRA JR. – PSDB – Deixa eu só 

entender, só um minuto então. Nós então mantemos os pedidos de vista do item dois e 

do item de número cinco, certo? 

 

 

O SR. HÉLIO NISHIMOTO – PSDB – Correto.  

 

 

A SRA. BETH SAHÃO – PT – Sim.  

 

 

O SR. PRESIDENTE – CARLOS BEZERRA JR. – PSDB – Ok.  

 

 

O SR. ROBERTO TRIPOLI – PV – Presidente, desculpe, eu não faço parte da 

comissão, mas queria pedir a possibilidade de me pronunciar em relação ao 

requerimento do Deputado Giannazi, se possível.  

 

 

O SR. PRESIDENTE – CARLOS BEZERRA JR. – PSDB – Pela ordem, 

Deputado Roberto Tripoli, presidente da Comissão de Meio Ambiente dessa casa. Tem 

a palavra Vossa Excelência, uma alegria tê-lo conosco.  
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O SR. ROBERTO TRIPOLI – PV – Muito obrigado, senhor presidente.  

Senhores deputados e deputadas aqui presentes, em relação à aldeia indígena na 

zona norte de São Paulo, com a qual Carlos Giannazi está preocupado, e V. Exa. 

rapidamente, inteligente, já convocou uma reunião presente no local pra conhecer 

melhor o que está acontecendo; eu queria encaminhar à V. Exa. que enviasse também 

um ofício ao Ministro da Justiça, José Eduardo Martins Cardozo, porque esta questão 

dessas aldeias está dependendo de uma assinatura do senhor Ministro da Justiça. 

Primeiro. Segundo, pediria à V. Exa. também que entrasse em contato com a 

representante da Funai no estado de São Paulo, que tem todo o conhecimento de causa, 

tanto da questão de saúde das crianças que lá estão, enfim, que acompanha todo o 

processo. Eu digo porque já estive lá várias vezes; nós fizemos a castração dos 

cachorros que lá estão, como vocês viram na televisão.  

Toda a favela do entorno sabe que o índio, não é que ele gosta do cachorro, ele 

alimenta o cachorro que ele acha que é uma vida, então tem que alimentar o animal. E 

todas as favelas do entorno, quando nasce cachorro, levam pra essa aldeia e soltam do 

lado da aldeia. Quer dizer, não é que os índios querem o cachorro, querem conviver com 

o cachorro, mas como é uma vida ali, eles são obrigados a alimentar os cachorros... 

Enfim. E aí teve questão de zoonose, na qual eu levei lá o centro de controle de 

zoonoses, mas eu não quero ampliar o debate. Tem outros assuntos para serem tratados 

na douta comissão que V. Exa. preside. Eu só queria fazer o encaminhamento do 

requerimento do Carlos Giannazi para colaborar, que encaminhasse desta comissão, se 

aprovado por V. Exa.  e os membros da douta comissão, o ofício ao Ministro da Justiça 

para querer saber como é que está a situação daquela área, porque a Sabesp não pode 

entrar lá, porque é terreno particular. Então, sempre que você vai fazer alguma 

reivindicação para ajudar o grupo indígena ali é bloqueado porque está na mão do 

Ministro da Justiça para resolver. E a aí a Funai poderia colaborar também com essa 

comissão dando todas as informações a respeito do tema. Muito obrigado, senhor 

presidente. Era o que eu tinha para pronunciar.  
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O SR. PRESIDENTE – CARLOS BEZERRA JR. – PSDB – Eu agradeço a 

participação do Deputado Roberto Tripoli. Aliás, sempre oportuna. Vossa Excelência 

leu meus pensamentos. Eu gostaria de fazer um convite oficial à V. Exa., como 

presidente, em nome da comissão de meio ambiente desta casa, para que nós 

pudéssemos fazer essa visita ao local de forma conjunta. Esse seria o primeiro 

encaminhamento. Agendaremos juntos oportunamente.  

A segunda questão seria a questão envolvendo o Ministério da Justiça e a 

terceira, a representação da Funai. Nós já deliberamos sobre o tema, mas eu vou 

submeter ao colegiado desta comissão as duas solicitações do Deputado Roberto Tripoli 

como sendo solicitações deste presidente. Passarei a presidência à nossa presidente, 

Deputada Beth Sahão, farei as solicitações, e aí, se todos concordarem, uma vez que 

entre na pauta, nós podemos deliberar.  

 

 

* * * 

Assume a Presidência a Sra. Beth Sahão. 

* * * 

 

 

 A SRA. PRESIDENTE – BETH SAHÃO – PT – Em discussão a visita em 

conjunto da Comissão de Meio Ambiente com a Comissão de Direitos Humanos à esta 

aldeia aqui da cidade de São Paulo para atender o pedido do item um do requerimento 

do Deputado Carlos Giannazi. Em discussão.  

 A outra colocação do Deputado Tripoli é um ofício ao Ministério da Justiça, ao 

Ministro José Eduardo Cardozo, para que assine um documento, que esse documento é 

o que está dependendo pra poder colocar, pra poder regularizar essas questões, é isso? 
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O SR. CARLOS BEZERRA JR. – PSDB – É um ofício com informações...  

 

 

A SRA. PRESIDENTE – BETH SAHÃO – PT – Tá, então que o ministro 

possa fazê-lo. Tudo bem. O senhor, posteriormente, envie-nos à comissão as 

informações necessárias. E o outro, que a Funai possa fazer o acompanhamento desta 

visita também. Então são três pedidos para incluir na pauta. Em discussão. Se não 

houver oradores inscritos, em votação. Então aprovada a inclusão do pedido do 

Deputado Tripoli, do Deputado Carlos Bezerra.  

Volto a presidência para o Deputado Carlos Bezerra.  

 

* * * 

Assume a Presidência o Sr. Carlos Bezerra Jr. 

* * * 

 

O SR. PRESIDENTE CARLOS BEZERRA JR. – PSDB – Uma vez inseridos 

na pauta de hoje os requerimentos que fiz acolhendo sugestões do Deputado Roberto 

Trípoli, passo novamente essa presidência à Deputada Beth Sahão para que possam ser 

votados e aprovados os requerimentos.  

 

* * * 

Assume a Presidência a Sra. Beth Sahão. 

* * * 

 

A SRA. PRESIDENTE – BETH SAHÃO – PT – Já votamos esses 

requerimentos? Então é o requerimento da inclusão, junto com a visita, para que essa 
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visita seja feita em conjunto com a comissão de meio ambiente, para que nós possamos 

enviar ao Ministro da Justiça um pedido para que ele assine os documentos que estão 

pendentes sobre sua mesa para poder regularizar essa situação dos índios e 

comunicarmos à Funai que ela também acompanhe as duas comissões na visita a esta 

comunidade indígena. Em discussão o referido requerimento. Não havendo oradores 

inscritos, em votação. Aprovado. Retorno a presidência para o Deputado Bezerra.  

 

* * * 

Assume a Presidência o Sr. Carlos Bezerra Jr. 

* * * 

 

O SR. PRESIDENTE – CARLOS BEZERRA JR. – PSDB – Item de nº3 da 

pauta. Requerimento do Deputado Coronel Camilo: Requer o convite ao Professor 

Doutor Celso Bandeira de Mello, para que esclareça as suas declarações proferidas 

durante evento em Curitiba, denominado "Júri simulado do massacre dos Professores", 

realizado em 29/04/2015, no Centro Cívico de Curitiba - PR, oportunidade em que 

afirmou: "Onde são recolhidos os policiais militares? De onde vêm eles? É do mesmo 

lugar de onde vêm os bandidos. A diferença é que uns têm uma carteira de funcionário e 

os outros não têm”.  

 Em discussão o requerimento do Deputado Coronel Camilo. Encerrada a 

discussão. Não havendo oradores inscritos, então encerrada a discussão. A votos. Os 

deputados que concordarem com o requerimento, o item de número três da pauta, 

permaneçam como estão. Aprovado. 

 

 

 O SR. RAUL MARCELO – PSOL – Senhor presidente, quero consignar meu 

voto contrário a este requerimento.  
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 O SR. PRESIDENTE – CARLOS BEZERRA JR. – PSDB – Consignado 

voto contrário do Deputado Raul Marcelo, do PSOL.  

  Item de nº4: Requerimento da Deputada Beth Sahão: Requer a realização de uma 

audiência pública para tratar das graves denúncias sobre a divulgação de vídeos 

intitulados "Rainhas do TOP 10", com conteúdo humilhante contra jovens do Bairro 

Grajaú, na Zona Sul da capital paulista. Solicita o convite de Tati Preta Soul, 

representante do coletivo Abayomi Aba - Pela Juventude Negra Viva da região de 

Parelheiros; Elânia Francisca, da Unidade Básica de Saúde (UBS) do Grajaú e do 

Movimento Feminista do Grajaú; Leonardo Tristão, diretor-geral do Facebook Brasil, 

empresa responsável pelas redes sociais Facebook e Whatsapp, onte têm circulado os 

vídeos que humilham as jovens; Fábio José Silva Coelho, presidente do Google Brasil, 

empresa proprietária do site Youtube, onde estão sendo veiculados os vídeos acima 

mencionados; e também um representante do Ministério Público Estadual ligado à área 

da Infância e Juventude, a fim de explicar as medidas que o órgão tem tomado, no 

sentido de resguardar a dignidade das jovens agredidas por esses vídeos ofensivos. 

 Em discussão o requerimento da Deputada Beth Sahão. Não havendo oradores 

inscritos, encerrada a discussão. A votos. Os deputados que concordarem, permaneçam 

como estão. Aprovado o requerimento item de número quatro.  

 Item nº5: Vistas concedidas ao Deputado Hélio Nishimoto.  

 Item nº6: Requer a realização de uma audiência pública para tratar das rebeliões 

e também das denúncias de superlotação envolvendo a Fundação Casa. Solicita o 

convite à Presidente da Fundação Casa, Berenice Giannella; ao corregedor da 

instituição, Jadir Pires de Borba, aos diretores das unidades da Vila Leopoldina, onde 

foi verificada uma rebelião de internos, neste mês, e das unidades Juquiá e Topázio, que 

enfrentam quadros de grave superlotação, e ao promotor de justiça Tiago de Toledo 

Rodrigues, da Promotoria da Infância e Juventude da Capital. 

 Em discussão o item de número seis da pauta. Não havendo oradores inscritos, 

encerrada a discussão. A votos. Os deputados que concordarem, permaneçam como 

estão. Aprovado o requerimento da Deputada Beth Sahão.  
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 Item de nº7: É um requerimento de minha autoria, que eu solicito, então, que a 

Deputada Beth Sahão, vice-presidente dessa comissão, assuma a condução dos 

trabalhos e que possa colocá-lo a votos.  

 

* * * 

Assume a Presidência a Sra. Beth Sahão. 

* * * 

 

A SRA. PRESIDENTE – BETH SAHÃO – PT – Item nº7, do Deputado 

Carlos Bezerra: Requer a realização de uma audiência pública para discutir políticas 

públicas e atuação efetiva das autoridades competentes nos recentes fluxos de imigração 

haitiana para o Brasil. Para tanto, requer o convite ao Exmo. Ministro de Estado das 

Relações Exteriores, Embaixador Mauro Vieira; Exmo. Ministro do Emprego e 

Trabalho, Sr. Manoel Dias; Exmo. Secretário Nacional de Justiça, Sr. Beto Ferreira 

Martins Vasconcelos; Sr. Madsen Cherubin, Embaixador do Haiti; Diretor-Geral da 

Polícia Federal, Leandro Daiello Coimbra; Exmo. Secretário da Justiça e da Defesa da 

Cidadania, Sr. Aloísio de Toledo César; Exmo. Secretário Municipal de Direitos 

Humanos, Sr. Eduardo Suplicy; Sr. Paulo Sérgio de Almeida, coordenador do CNIG - 

Conselho Nacional de Imigração; Sra. Cláudia Regina Lovato Franco - Procuradora-

Geral do Ministério Público do Trabalho (MPT2) em São Paulo; Sr. Andrés Ramirez, 

representante do Alto Comissariado das Nações Unidas para os Refugiados no Brasil 

(ACNUR); Sr. Paulo Abrão Pires Junior, representante do Comitê Nacional para os 

Refugiados (CONARE); Padre Paolo Parise, Organização Missão Paz; Sra. Letícia 

Mamed - Professora da Universidade Federal do Acre. 

Em discussão o item número sete. Não havendo oradores inscritos, em votação. 

Aqueles que forem favoráveis permaneçam como se encontram. Aprovado este 

requerimento.  

Item nº8, do Deputado Carlos Bezerra: Requer a realização de uma audiência 

pública para discutir políticas públicas e atuação efetiva das autoridades competentes 

nas ações relacionadas à proteção e acolhimento de refugiados no estado de São Paulo. 
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Para tanto, requer o convite ao Exmo. Ministro de Estado das Relações Exteriores, 

Embaixador Mauro Vieira; Exmo. Ministro do Emprego e Trabalho, Sr. Manoel Dias; 

Diretor-geral da Polícia Federal, Leandro Daiello Coimbra; Exmo. Secretário Nacional 

de Justiça, Sr. Beto Ferreira Martins Vasconcelos; Exmo. Secretário da Justiça e da 

Defesa da Cidadania, Sr. Aloísio de Toledo César; Exmo. Secretário Municipal de 

Direitos Humanos, Sr. Eduardo Suplicy; Sr. Andrés Ramirez, representante do Alto 

Comissariado das Nações Unidas para os Refugiados no Brasil (ACNUR); Sr. Paulo 

Sérgio de Almeida, coordenador do CNIG - Conselho Nacional de Imigração; Sra. 

Cláudia Regina Lovato Franco - Procuradora-chefe do Ministério Público do Trabalho 

(MPT2) em São Paulo; Sr. Paulo Abrão Pires Junior, representante do Comitê Nacional 

para os Refugiados (CONARE) e Padre Marcelo Monge, Diretor da Cáritas 

Arquidiocesana de São Paulo.  

 Em discussão o item de número oito.  

 

 

 A SRA. MARCIA LIA – PT – Uma questão de ordem. Eu gostaria de 

parabenizar o Deputado Carlos Bezerra, porque eu acho que tanto o item sete quanto o 

item oito requerem realmente o olhar nosso porque essa situação da vinda desses 

haitianos para o Brasil e das condições reais em que eles se encontram é um assunto 

extremamente preocupante e eu acho que essa comissão não pode se furtar a ir ao 

debate e a ao entendimento do que está acontecendo e de como é que o estado de São 

Paulo vai se posicionar em relação a essa situação. Penso que é extremamente oportuno 

que essa comissão possa se debruçar sobre essa questão, então quero parabenizar à V. 

Exa. por  essa iniciativa.  

 

 

 O SR. CARLOS BEZERRA JR. – PSDB – Obrigado, Deputada.  
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A SRA. PRESIDENTE – BETH SAHÃO – PT – Ok, algum deputado mais 

gostaria de se manifestar? Bem, não havendo mais oradores inscritos, em votação o item 

de número oito. Aqueles que forem favoráveis a este item, permaneçam como se 

encontram. Aprovado. 

Requerimento de nº9, de autoria do Deputado Carlos Bezerra: Requer a 

realização de uma audiência pública - via videoconferência - para discutir políticas 

públicas e atuação efetiva das autoridades competentes nos recentes fluxos de imigração 

haitiana para o Brasil. Para tanto, requer o convite ao Ilmo. Dr. Marcos Gomes Cutrim - 

Procurador Chefe do MPT em Rondonia/AC, e ao Ilmo. Dr. Gustavo Henrique Bertocco 

de Souza, Defensor Público Chefe na Defensoria Pública da União no Acre. 

Em discussão o item de número nove. Não havendo oradores inscritos, em 

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

Aprovado.  

Agora o Deputado Carlos Bezerra, nosso presidente, retoma os trabalhos desta 

comissão.  

 

* * * 

Assume a Presidência o Sr. Carlos Bezerra Jr. 

* * * 

 

O SR. PRESIDENTE – CARLOS BEZERRA JR. – PSDB – Obrigado, 

Deputada Beth Sahão.  

Queria apenas justificar os requerimentos tocantes, especialmente às questões 

migratórias, a questão dos haitianos e a questão dos sírios no Brasil. Imagino que todos 

estão acompanhando essa questão atentamente. O fluxo haitiano que vem entrando pelo 

Acre e vindo para o estado de São Paulo... A situação é alarmante. O número de 

imigrantes haitianos é crescente. Na minha opinião particular, que creio também ser 

compartilhada por muitos, há uma dissintonia de comunicação entre os diversos âmbitos 

da federação. Há uma dissintonia de comunicação entre prefeitura, estado, governo 
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federal, governo do Acre e, definitivamente, eu penso que a nossa comissão tem uma 

oportunidade histórica de cumprir o seu papel, que não é um papel de discussão no 

sentido da politização partidária de um tema tão grave, mas é um espaço de mediação.  

O que eu percebo – aliás, outro dia eu estava dizendo isso à imprensa – é que a 

gente tem muitos espaços onde as pessoas hoje estão falando muito. Tá todo mundo 

falando e, pior: espaços onde não basta falar. Parece que agora as pessoas têm 

necessidade de gritar e de impor os seus argumentos, Deputado Adilson, no grito e na 

base do ódio.  

Eu queria deixar claro, é nossa primeira reunião, Deputada Beth, eu queria 

deixar claro a linha de trabalho que a gente vai buscar, que é uma linha de trabalho de 

mediação. Esse não é um espaço de grito, não é um espaço de muita fala. Esse é um 

espaço diferenciado, de escuta. Ora, e vamos chamar os agentes públicos aqui, vamos 

conversar, como comissão de direitos humanos. Quais são as dificuldades, por que a 

dificuldade desse diálogo e no que a gente pode contribuir? 

Acredito que vocês estão acompanhando pela imprensa. É impressionante, 

gente. Matéria recente, por exemplo, mostrando as condições em que os haitianos são 

contratados para o trabalho. Faz-se a medição da canela.  

 

A SRA. BETH SAHÃO – PT – Me permite um aparte? E da genitália 

feminina... 

 

 

O SR. PRESIDENTE – CARLOS BEZERRA JR. – PSDB – Sim, e da 

genitália também! É isso! Quer dizer, a gente está vivendo um momento de vergonha 

histórico. É vergonha humana, é degradação humana, degradação social, grave violação 

de direitos humanos e vergonha histórica. E isso está acontecendo aqui pertinho da 

gente. Agora, nós temos uma oportunidade, sem dúvida nenhuma, de, no país que foi o 

último a abolir a escravidão no mundo, nós temos todas as condições de inserirmos a 

Assembleia nessa pauta e a Comissão de Direitos Humanos assumir um papel de 

protagonismo na mediação dessa questão.  



16 

 

Então eu queria agradecer o apoio dos colegas, dos companheiros de comissão, e 

queria dizer que nós precisamos muito da participação de todos para que essa audiência 

e todas as outras possam ser audiências que, efetivamente, a gente possa buscar a 

mediação e apontarmos soluções concretas para questões tão complexas como, por 

exemplo, essa questão nova dos novos fluxos migratórios brasileiros, que precisa ser 

enfrentada e que não pode ser jogada pra debaixo do tapete.  

Dando sequência à nossa pauta. Para ciência: Item de n°10 - Ofício NESC nº 

5280.475.15 da Defensoria Pública de São Paulo: Encaminha à ALESP nota de repúdio 

à Secretaria Estadual de Educação do Estado de São Paulo em decorrência da ausência 

de representação em Audiência Pública para discutir o Plano Estadual de Educação nas 

Prisões.  

Item de nº 11: Indicação nº 279/2015 da CPI do Trabalho Escravo - RGL 

677/2015: Indica ao Sr. Governador providências com a finalidade de notificar 

novamente todos os PROCONS do estado, para fins de cumprimento da Lei Federal 

11.577/2007, que torna obrigatória a divulgação, pelos meios que especifica, de 

mensagem relativa à exploração sexual e tráfico de crianças e adolescentes e aponta 

formas para efetuar denúncias. A indicação foi encaminhada para a Secretaria da Justiça 

e Defesa da Cidadania, e a resposta encontra-se juntada. 

Outro item para ciência desta comissão: Indicação nº 277/2015, ainda da CPI do 

Trabalho Escravo, realizada aqui nessa casa no ano passado - RGL 675/2015: Indica ao 

Sr. Governador o cumprimento do Decreto nº 5017/04, que promulga o Protocolo 

Adicional à Convenção das Nações Unidas contra o Crime Organizado Transnacional 

Relativo à Prevenção, Repressão e Punição do Tráfico de Pessoas, em Especial 

Mulheres e Crianças - Protocolo de Palermo. A indicação foi encaminhada para a 

Secretaria da Justiça e Defesa da Cidadania, e a resposta encontra-se juntada. 

Item de nº13, para ciência: Indicação nº 278/2015 da CPI do Trabalho Escravo - 

RGL 676/2015: Indica ao Sr. Governador a realização de cursos gratuitos de Língua 

Portuguesa para estrangeiros em São Paulo. A indicação foi encaminhada para a 

Secretaria da Justiça e Defesa da Cidadania, e a resposta encontra-se juntada. 

Item de nº 14: Ofício CONDECA nº 49/2015: Manifestando a necessidade de 

manutenção e ampliação do PPCAAM no Estado, e serve deste Ofício para informar a 
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preocupação quanto à suspeita de risco de suspensão e de encerramento do atendimento 

deste Programa de Proteção, em face de dificuldades no convênio com a Secretaria de 

Direitos Humanos da Presidência da República, bem como em razão de atrasos no 

repasse de recursos financeiros por parte da Secretaria Estadual de Justiça e Defesa da 

Cidadania, atributos imprescindíveis à manutenção desta política protetiva no território 

paulista.  

Último item da pauta, item de nº15: Ofício nº 02/2015 da Câmara Municipal de 

Ribeirão Preto encaminhando o relatório final da Comissão Especial de Estudos 

constituída para realizar a análise técnica e institucional de mobilização municipal, 

visando a implantação no Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina de Ribeirão 

Preto, do “Projeto Bom Prato” do Governo do Estado de São Paulo. 

Pela ordem a Deputada Beth Sahão e a seguir a Deputada Marcia Lia.  

 

 

A SRA. BETH SAHÃO – PT – Eu queria apenas solicitar à V. Exa. qual vai ser 

o cronograma dessas audiências, como que a gente pode se organizar aqui na comissão. 

Este item aqui da questão das meninas do Grajaú tem uma informação de que algumas 

dessas meninas teriam se suicidado em função da forma como elas foram expostas em 

sua mais profunda intimidade nas redes sociais. Algumas pela pressão familiar, porque 

a família pressionou de uma forma muito agressiva, e outras porque não suportaram. 

Então a gente não sabe até que ponto isso não é de fato verdadeiro, mas de qualquer 

modo eu queria pedir à V. Exa. e aos demais deputados e deputadas dessa comissão que 

a gente pudesse dar um pouco de celeridade a isso, porque caso sejam verdadeiros estes 

atos de suicídio na adolescência, eu acho que nós temos que agir com rapidez para 

poder contribuirmos e esclarecer essa situação, punir os responsáveis, se é que tem esse 

tipo de viés aí.  

Enfim, acho que nós temos que atuar com bastante velocidade para impedir que 

novos casos surjam e que isso possa ter prosseguimento. Então eu queria pedir para o 

senhor não apenas em relação a essa, mas outras tantas, como a própria questão da 

imigração de haitianos, que inclusive, tem até um pedido já do Ministro José Eduardo 

Cardozo para que eles, por enquanto, permanecessem lá, porque eles estão locando 
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ônibus para se transferir aqui para São Paulo. Então, enfim, são casos importantes. 

Todos merecem a mesma prioridade. Mas, de qualquer modo, talvez a gente pudesse até 

estender alguns momentos das nossas reuniões para podermos dar conta dessa demanda 

que já na primeira reunião se mostra bastante intensa.  

 

 

A SRA. ELÂNIA FRANCISCA LIMA – Uma questão de ordem.  

 

 

A SRA. BETH SAHÃO – PT – O presidente pode conceder a palavra? Eu não 

sei, acho que pode. Pode, não é? 

 

 

A SRA. ELÂNIA FRANCISCA LIMA – Bom, eu sou Elânia, eu sou do 

Coletivo Mulheres na Luta... 

 

 

O SR. PRESIDENTE – CARLOS BEZERRA JR. – PSDB – Perdão, seu 

nome é? Elania. Elania, eu vou te pedir um minuto para passarem o microfone pra você 

e vou só pedir, como eu havia concedido a palavra à Deputada Marcia Lia, aí a 

Deputada faz as suas ponderações e não havendo mais nenhum outro deputado, a gente 

abre pra você, tudo bem? 

 

 

O SR. RAUL MARCELO – PSOL – Carlos, eu vou fazer uso da palavra.  
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O SR. PRESIDENTE – CARLOS BEZERRA JR. – PSDB – Ah: pela ordem, 

Deputado Raul Marcelo. Então tem a palavra a Deputada Marcia Lia.  

 

 

A SRA. MARCIA LIA – PT – Com relação ao item 14, eu penso que esse 

ofício... Talvez essa comissão devesse tornar essa comunicação numa diligência da 

comissão, porque eu penso que é extremamente preocupante, na medida em que há uma 

informação de que o Programa de Proteção do Território Paulista carece, talvez, de ser 

extinto ou suspenso, quem sabe, por falta de articulação da Secretaria de Direitos 

Humanos da Presidência da República e por falta de recursos financeiros que deveriam 

advir da Secretaria Estadual de Justiça e Defesa da Cidadania. Então, penso que seria 

importante que nós tomássemos alguma providência, senhor presidente, em relação a 

isso. Talvez buscar mais informações, enfim. Que nós pudéssemos tomar uma atitude 

em relação a este item 14.  

 

 

O SR. PRESIDENTE – CARLOS BEZERRA JR. – PSDB – Eu sugeriria 

então o seguinte à Deputada Marcia Lia: que esse ofício do CONDECA... Que V. Exa. 

ficasse encarregada de ver se ele foi respondido ou não, quais são as informações 

específicas e na próxima reunião pudesse, então, fazer alguns encaminhamentos para 

que a gente possa apreciar. Eu solicito então à secretaria dessa comissão que 

disponibilize o ofício, o item de nº 14 para a Deputada Marcia Lia, que ficará 

encarregada de propor os encaminhamentos na próxima reunião.  

Pela ordem, o Deputado Raul Marcelo.  
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O SR. RAUL MARCELO – PSOL – Senhor presidente, senhores deputados, 

eu geralmente fazia os pedidos dos requerimentos através de pedido verbal de 

audiência, mas como eu vi aqui que tem uma prática de fazer os requerimentos por 

escrito, eu vou até protocolar depois para que a gente possa discutir na nossa próxima 

reunião, mas a sugestão aqui, já para V. Exa. quando for pensar agenda, porque são 

várias audiências aqui, né; já pensa no nosso pedido de audiência. 

O índice de esclarecimento de homicídios no Brasil é de apenas 5%. Na 

Inglaterra é mais de 90%. Então, o matar no Brasil é uma coisa razoavelmente tranqüila, 

porque só 5% dos crimes de homicídio são elucidados. Eu não tenho dado do estado de 

São Paulo. Eu queria muito que o DHPP viesse à nossa comissão, porque o patrimônio 

mais importante que nós temos é a vida. E a função fundamental, o direito mais 

fundamental de todos, além das questões de direitos políticos, civis, é o direito à vida. E 

eu acho que nós precisamos dar passos significativos aqui no estado de São Paulo no 

sentido de termos uma ampliação dos esclarecimentos dos crimes de homicídio, porque 

os homicídios entre nós têm taxas epidêmicas. Aqui em São Paulo é quase 10 por cem 

mil.  

Eu estou até com o ofício aqui por escrito, presidente, eu ia fazer verbal, mas 

como está com a prática de ser por escrito, eu vou encaminhar por escrito mas já solicito 

à V. Exa. que quando for montar as audiências... V. Exa. tinha nos avisado na última 

reunião que ia montar um calendário até final do ano. Então que já pensasse nessa 

audiência. Queria trazer aqui nessa audiência o representante do DHPP, alguém da 

secretaria de segurança, pessoal do IML, pra gente debater um pouco o que está 

acontecendo que a gente não consegue aqui em São Paulo... E é um quadro nacional, 

esse, mas em São Paulo a gente precisa discutir bem porque nos crimes contra a vida a 

gente não consegue avançar nas elucidações. Então eu vou deixar só como aviso para V. 

Exa., quando for montar o calendário de audiências. E aí eu vou protocolar na sala 

1060, né, que é o protocolo da Comissão de Direitos Humanos. Eu vou levar até lá para 

fazer o protocolo que conste aqui na nossa pauta.  

 

 

O SR. ANDRÉ SOARES – DEM – Pela ordem, senhor presidente.  
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O SR. PRESIDENTE – CARLOS BEZERRA JR. – PSDB – Pela ordem, o 

Deputado André Soares. Apenas antes de conceder a palavra à V. Exa.: nós 

organizamos os encaminhamentos assim porque como nos últimos anos dessa maneira 

funcionou, é mais fácil pra não ter nenhuma dúvida nos encaminhamentos.  

Eu acho, até, dependendo do número de audiências públicas que forem 

solicitadas, talvez – uma ideia que me ocorre, mas daí a gente poderia conversar de 

maneira informal – mas talvez a gente pudesse agrupar por temas. Então, pra gente não 

ter um número exagerado de audiências públicas e ficar extenuantes e acabar 

esvaziando o propósito, talvez a gente fazer uma juntada de temas, temas específicos, 

onde a gente fortalece o tema e faz o debate, enfim, faz a análise e se debruça  sobre a 

temática. Tudo bem? 

Pela ordem, Deputado André Soares.  

 

 

O SR. ANDRÉ SOARES – DEM – Devido à reunião extaordinária da CCJ, da 

qual sou membro, queria me ausentar e pedir licença aos senhores deputados. 

 

 

O SR. PRESIDENTE – CARLOS BEZERRA JR. – PSDB – Registrada a 

solicitação  do Deputado André Soares, obrigado pela presença.  

 

 

A SRA. CLÉLIA GOMES – PHS – Senhor presidente, boa tarde. Boa tarde a 

todos. Eu também já fiz o meu requerimento, já protocolei. Depois eu gostaria que 

também fosse visto pela nossa mesa com todo carinho.  
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O SR. PRESIDENTE – CARLOS BEZERRA JR. – PSDB – Sem nenhuma 

dificuldade, na próxima sessão. Tanto os requerimentos de V. Exa. quanto os 

requerimentos do Deputado Raul Marcelo serão encaminhados normalmente para a 

pauta para a apreciação de temas.  

 Pela ordem, Deputada Marcia Lia.  

 

 

 A SRA. MARCIA LIA – PT – Eu estou na mesma condição, acredito que o 

encaminhamento seja idêntico. Só queria sugerir ao Deputado Raul Marcelo, nessa 

questão que ele coloca... O pessoal do setor de perícia da polícia tem dados muito 

interessantes. Então, no rol de convidados pra essa audiência eu sugiro que seja 

convidado também o chefe das perícias, porque são alarmantes as informações que eles 

terão para nos trazer e a gente, com certeza, vai ter muito elemento para que essa 

audiência pública seja muito estudada, porque a situação é grave. Muito obrigada.  

 

 

O SR. PRESIDENTE – CARLOS BEZERRA JR. – PSDB – Nós temos uma 

pessoa inscrita. Elânia, né? 

 

 

A SRA. ELÂNIA FRANCISCA LIMA – Meu nome é Elânia Francisca Lima, 

eu sou do coletivo feminista Mulheres na Luta; é um coletivo do Grajaú, extremo sul de 

São Paulo. Com relação à pauta da exposição de meninas na internet, algumas 

correções, alguns acréscimos: essa exposição de meninas na internet tem acontecido no 
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Brasil inteiro e não só no Grajaú. Na zona leste, na zona sul, Rio de Janeiro, Minas 

Gerais, Bahia, são os lugares que a gente tem conhecimento. Catanduva... Tiveram 

alguns casos de adolescentes que se suicidaram. Esses casos a gente sabe a partir de 

terceiros, então não temos contato direto com as pessoas que são parentes dessas 

meninas, mas algumas pessoas vieram dizer pra gente que isso tem acontecido em 

Parelheiros e Grajaú e em outras regiões, zona leste também. Tentativas de suicídio, 

meninas que se recusam a ir para a escola depois da exposição... Eu não sei se é nesse 

momento que a gente pede isso, mas se for pra gente conversar sobre essa questão, que 

alguém que represente a educação e a saúde também esteja aqui. A educação não tem se 

manifestado. Na verdade, o que tem sido dito é que é melhor não falar sobre esse 

assunto, porque aí os adolescentes esquecem, mas na realidade, os adultos só 

perceberam isso agora. Adolescente sempre soube da existência dessa exposição. E a 

saúde. A gente tem uma grande dificuldade de acessar a saúde, de discutir com a saúde 

sobre essa questão porque a saúde diz que a educação sexual é algo que vem de casa.   

Então, já que temos leis que dizem que educação para a sexualidade é uma 

responsabilidade também do Estado, a gente pede que o Estado se manifeste e diga o 

que tem sido feito o que vai ser feito com relação à discussão de sexualidade e 

machismo na nossa comunidade e em qualquer outra comunidade.  

Pra terminar, é que deveria ser alguma coisa para além do Facebook. Convidar 

alguém representante do Facebook pra falar a gente acredita que seja pouco. Então, se o 

Estado se manifestar também com relação à responsabilidade dessas situações 

machistas, que também pense num processo de educação para os meninos com relação à 

sexualidade não sexista. A gente agradece. É isso.  

 

 

O SR. PRESIDENTE – CARLOS BEZERRA JR. – PSDB – Elânia, sua fala 

é extremamente oportuna. Aliás, eu queria apenas confirmar: Elânia Francisca, que foi 

aprovada para estar aqui na audiência pública para tratar exatamente desse tema, é 

você? É isso, né? Aqui na Comissão de Direitos Humanos. Ótimo, está ótimo. Acho que 

essas ponderações são extremamente oportunas e acho que elas podem ser ampliadas, 

colocadas dentro da própria audiência pública que, sem dúvida nenhuma, será um 
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espaço diferenciado de escuta, onde todos nós poderemos nos debruçar sobre essas 

questões que você traz e sobre esses outros olhares. Os olhares do próprio aparato 

estatal, quer dizer: chamar, efetivamente, a responsabilidade, àqueles outros que 

também têm responsabilidade sobre esse tema.  

Queria apenas ressaltar que a pauta – aliás, cumprimentar a Deputada Beth 

Sahão – porque a pauta é extremamente oportuna. Isso está acontecendo não apenas no 

Brasil, não apenas em São Paulo, isso é um fenômeno mundial que acontece nesse 

momento. Aliás, uma das palestras de maior visualização no TED, na rede mundial de 

computadores do TED, é uma palestra da Monica Lewinsky, aquela mulher que teve um 

relacionamento extraconjugal com ex-presidente Bill Clinton, e que acabou tendo 

exposta sua intimidade nas redes, e ela faz um relato dramático das conseqüências desse 

tipo de exposição numa época onde ainda essa exposição era muito menor do que a que 

acontece hoje. E ela faz um alerta grave sobre dois aspectos: o alerta grave do quanto 

isso está se multiplicando e o alerta grave de que por trás disso existe uma indústria do 

ódio, uma indústria que fatura e fatura muito. E que precisa ser enfrentada, precisa ser 

denunciada e que precisa ser visibilizada. A sociedade precisa ser sensibilizada sobre 

esse fator. Porque hoje tem gente ganhando muito dinheiro com a exposição na internet 

da intimidade dos outros, com a humilhação, com o preconceito e coisa que a gente não 

pode aceitar de forma alguma.  

 

 

A SRA. BETH SAHÃO – PT – Pela ordem, senhor presidente.  

 

 

O SR. PRESIDENTE – CARLOS BEZERRA JR. – PSDB – Pela ordem, 

Deputada Beth Sahão.  
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A SRA. BETH SAHÃO – PT – Primeiro, a sua sugestão da inclusão do pessoal 

da saúde e da educação já tínhamos até discutido sobre isso e eu acho que é importante, 

podemos ver com quem nós iremos dialogar ali naquela comunidade, naqueles bairros, 

tanto do Grajaú quanto no Parelheiros. Segundo, a questão do Facebook: foi o que nós 

pudemos trazer, nós estamos pedindo o Facebook, o Whatsapp e o Google. Mais que 

isso, não dá pra trazer a diretoria toda aqui. Tem que trazer os seus representantes. Eu 

acho que eles têm responsabilidades e vão ter que dizer como eles poderão tirar essas 

imagens ou que tipo de instrumentos eles têm pra poder proteger essas pessoas que são 

humilhadas nas redes sociais. E você vai participar, provavelmente, da nossa audiência 

pública.  

Eu queria pedir ao presidente que V. Exa. não se lembrou de colocar o meu 

requerimento em votação.  

 

 

O SR. PRESIDENTE – CARLOS BEZERRA JR. – PSDB – Bem lembrado. 

Vou colocar em votação. Aliás, na fala de V. Exa. me ocorreu uma coisa que talvez 

fosse muito importante: eu já vi situações de pessoas que tiveram exposição de 

intimidade na internet, em espaços como do Google, do Youtube, e onde a pessoa faz 

um terceiro, coloca uma imagem constrangedora, faz diversas reclamações, e aquele 

procedimento volta sempre do tipo: “olha, nós não temos nada a ver com isso”, 

impossibilitado de fazer qualquer coisa. Talvez fosse muito importante chamar alguém 

que tratasse essa questão a partir da ótica do Direito. Porque existe hoje uma 

especialidade no Direito que trata específica e exclusivamente essa temática que é, sem 

dúvida nenhuma, esse tipo de crime é hoje, talvez, um dos mais disseminados e um dos 

mais graves. E onde a legislação tem as maiores limitações. Então, talvez, a gente 

pensasse em trazer alguém ligado a essa área que pudesse orientar, inclusive, as ações 

que nós podemos tomar a partir da Comissão de Direitos Humanos.  
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A SRA. BETH SAHÃO – PT – Salvo falha da minha memória, mas uma vez 

uma atriz teve alguma coisa publicada e que deu uma repercussão grande... Só que ela 

era atriz, né? Então ganhou repercussão nacional o caso. Quando se trata de garotas 

pobres da periferia, infelizmente a sociedade não responde com a mesma indignação. 

Então, essa sugestão de trazer alguém ligado a essa área do Direito eu acho muito 

importante porque pode, inclusive, orientar aquelas famílias, aquelas meninas, a 

formular sim uma representação para poder se proteger e, mais do que isso: pra poder 

até buscar uma ação indenizatória, uma vez que elas tiveram suas vidas expostas diante 

de milhões de pessoas.  

 

 

 A SRA. MARCIA LIA – PT – Uma questão de ordem, só pra contribuir.  

 

 

O SR. PRESIDENTE – CARLOS BEZERRA JR. – PSDB – Pela ordem, 

Deputada Marcia Lia.  

 

 

A SRA. MARCIA LIA – PT – Eu acredito, Beth, que a OAB possa indicar 

quais são os nossos advogados que estão se debruçando sobre a questão dos crimes 

cibernéticos, enfim, possa indicar uma pessoa pra poder contribuir nessa perspectiva 

que você coloca. Acho que é muito interessante mesmo.  

 

 

O SR. PRESIDENTE – CARLOS BEZERRA JR. – PSDB – Boa sugestão. 

Então eu vou acrescentar àquilo que foi aprovado, como é um convite, vou acrescentar à 

extensão do convite – se nenhum deputado se colocar de maneira contrária – acho que 

seria interessante acrescentar no convite à audiência pública feito pela Deputada Beth e 
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aprovado aqui por essa comissão, acrescentar então uma indicação da OAB e eu 

sugeriria um perito forense especialista em direito digital, que pode nos dar muitas 

informações a respeito do tema, bastante conhecido em São Paulo e no Brasil, que é o 

Dr. Fernando de Pinho Barreira. Eu acho que seria interessante aprovar a vinda dele 

também na comissão. Não havendo nenhum deputado contrário, então, considero 

aprovada a inclusão desses dois outros na audiência pública.  

Por último, coloco a votos o requerimento da Deputada Beth Sahão previamente 

inserido nesta pauta: “Requeiro, nos termos do Art. 31/8º, da 14ª Consolidação do 

Regimento Interno, que seja oficiado o Ministério Público Estadual em Catanduva – SP, 

a fim de que se manifeste e tome as providências cabíveis em relação a uma denúncia 

gravíssima sobre estudantes universitários que teriam abusado sexualmente de uma 

moradora de rua na referida cidade e posteriormente divulgado o vídeo do ocorrido nas 

redes sociais na internet”.  

Aliás, isso é um tema que poderia também ser tratado na mesma audiência 

pública... 

 

 

A SRA. BETH SAHÃO – PT – Podemos juntar... 

 

 

O SR. PRESIDENTE – CARLOS BEZERRA JR. – PSDB – “Para tanto, 

requeiro que se encaminhe a mídia anexa ao Ministério Público contendo indícios sobre 

esse possível crime contra a dignidade humana”. Em discussão o requerimento da 

Deputada Beth. Não havendo oradores inscritos, encerrada a discussão. A votos. Os 

deputados que concordarem, permaneçam como estão. Está encerrada a presente sessão.  

 

 

* * * 
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