
 

 

 

 

 

 

Indicação nº 2770, de 2019 
 

Indica ao Sr. Governador que determine à equipe técnica da 

Secretaria de Segurança Pública que avalie a possibilidade de 

vedação da instalação de tomadas de energia elétrica nas celas dos 

estabelecimentos penais e a retirada daquelas já instaladas. 

 

 

Autoria: Deputado Arthur do Val 
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INDICAÇÃO Nº 2770, DE 2019 

 

INDICO, nos termos do artigo 159 da XIV Consolidação 

do Regimento Interno, ao Excelentíssimo Senhor Governador do Estado, que 

determine à equipe técnica da Secretaria de Segurança Pública que avalie a 

possibilidade de vedação da instalação de tomadas de energia elétrica nas 

celas dos estabelecimentos penais e a retirada daquelas já instaladas. 

 

JUSTIFICATIVA 

 

A presente Indicação destina-se a solicitar ao Exmo. Sr. 
Governador que determine à equipe técnica da Secretaria de Segurança 
Pública do Estado de São Paulo que avalie a possibilidade de vedação da 
instalação de tomadas de energia elétrica nas celas dos estabelecimentos 
penais e a retirada daquelas já instaladas. 

Tal medida torna-se necessária tendo em vista possíveis 
ocorrências de ações coordenadas de dentro dos presídios paulistas, por 
organizações criminosas, com objetivo de confrontar as forças de segurança 
publica, colocando em risco a sociedade em geral. 

Ainda que a existência de detectores e bloqueadores de 
celulares dificulte a utilização dos aparelhos pela população carcerária, é 
preciso continuar ampliando os esforços para ceifar todo tipo de comunicação 
externa não permitida pela legislação vigente. 

A propositura ainda auxiliará os agentes penitenciários 
responsáveis por medidas de fiscalizatórias, a fim de evitar que a prática da 
comunicação externa seja efetivada. 

Solicitamos, pois, que, após análise e conclusões pelas 

equipes técnicas do Governo do Estado de São Paulo, seja endereçada a esta 

Casa de Leis, proposta legislativa que abarque o assunto e promova esta 

medida eficaz que visa combater o crime. 

 

Sala das Sessões, em 28/08/2019. 

 

a) Arthur do Val 


