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A SRA. PRESIDENTE - BETH LULA SAHÃO - PT - Declaro aberta a 

reunião especial de eleição de presidente da Comissão de Defesa dos Direitos da Pessoa 

Humana, da Cidadania, da Participação e das Questões Sociais para o primeiro biênio 

da 19ª Legislatura.  

Consulto os senhores membros efetivos se há a indicação de nome para os 

cargos de presidente da Comissão. Pela ordem. 

 

A SRA. MÁRCIA LULA LIA - PT - Pela ordem, Sra. Presidente, eu gostaria 

de indicar a deputada Beth Sahão para concorrer ao cargo de presidente da Comissão de 

Direitos Humanos. 

 

O SR. GIL DINIZ - PSL - Pela ordem, presidente.  

 

A SRA. PRESIDENTE - BETH LULA SAHÃO - PT - Pela ordem, deputado 

Gil.  

 

O SR. GIL DINIZ - PSL - Indicar o nobre deputado Douglas Garcia. 

 

A SRA. PRESIDENTE - BETH LULA SAHÃO - PT - Bem, como eu sou 

candidata e estou presidindo, então eu vou deixar a Presidência e passo a Presidência 

para deputada Márcia Lia.  

 

* * * 

  

- Assume a Presidência a Sra. Márcia Lula Lia. 
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* * * 

 

A SRA. PRESIDENTE MÁRCIA LULA LIA - PT - Nós temos dois 

candidatos então: a deputada Beth Sahão e o deputado Douglas Garcia e eu coloco então 

em votação nominal os nomes indicados para o cargo de presidente.  

Como vota o deputado Douglas Garcia?  

 

O SR. DOUGLAS GARCIA - PSL - Douglas Garcia. 

 

A SRA. PRESIDENTE MÁRCIA LULA LIA - PT - Como vota o deputado 

Gil Diniz? 

 

 O SR. GIL DINIZ - PSL - Douglas Garcia. 

 

A SRA. PRESIDENTE MÁRCIA LULA LIA - PT - Como vota a deputada 

Beth Sahão? 

 

 A SRA. BETH LULA SAHÃO - PT - Beth Sahão, Sra. Presidente. 

 

A SRA. PRESIDENTE MÁRCIA LULA LIA - PT - Eu, Márcia Lia, voto em 

Beth Sahão.  

Como vota o deputado Carlos Cezar?  

 

O SR. CARLOS CEZAR - PSB - Beth Sahão. 

 

 

A SRA. PRESIDENTE MÁRCIA LULA LIA - PT - Como vota o deputado 

Arthur do Val? Ausente.  

Como vota o deputado Wellington Moura?  

 

O SR. WELLINGTON MOURA - PRB - Beth Sahão. 

 



Verba Editorial Ltda. 

4 
 

 

A SRA. PRESIDENTE MÁRCIA LULA LIA - PT - Como vota o Delegado 

Olim?  

 

O SR. DELEGADO OLIM - PP - Respeito Vossa Excelência, gosto do seu 

jeito, mas tenho um carinho especial pela minha deputada Beth Sahão, eu fiz questão de 

estar aqui para votar em você.  

 

A SRA. PRESIDENTE MÁRCIA LULA LIA - PT - Como vota a deputada 

Erica Malunguinho?  

 

A SRA. DEPUTADA ERICA MALUNGUINHO - PSOL - Beth Sahão. 

 

A SRA. PRESIDENTE MÁRCIA LULA LIA - PT - Como vota a deputada 

Dra. Damaris Moura?  

 

A SRA. DRA. DAMARIS MOURA - PHS - Beth Sahão.  

 

A SRA. PRESIDENTE MÁRCIA LULA LIA - PT - Como vota a deputada 

Adriana Borgo?  

 

A SRA. ADRIANA BORGO - PROS - Douglas. 

 

A SRA. PRESIDENTE MÁRCIA LULA LIA - PT - Eleita a deputada Beth 

Sahão presidente da Comissão de Direitos da Pessoa Humana, da Cidadania, da 

Participação e das Questões Sociais. 

 Convido a deputada para assumir a Presidência desta Comissão. 

 

* * * 

  

- Assume a Presidência a Sra. Beth Lula Sahão. 

  

* * * 
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A SRA. PRESIDENTE - BETH LULA SAHÃO - PT - Obrigada à deputada 

Márcia Lia por ter presidido. Obrigada a todos os deputados pela confiança depositada 

em mim nesta que é uma importantíssima Comissão, nós sabemos disso.  

Cumprimento o deputado Douglas Garcia, acho que é legítimo a colocação de 

candidaturas e aqueles que nele votaram, mas eu espero que nós aqui à frente desta 

Comissão, todos nós, tenhamos a responsabilidade de podermos zelar pelos direitos da 

pessoa humana. Eu acho que essa é a nossa primeira função, além de ser uma Comissão 

que, claro, receberá muitas denúncias, receberá muitas demandas, muitos 

encaminhamentos. Realizaremos uma série de atividades porque sabemos que o 

momento é um momento delicado, mas acho que sabemos também da importância que 

nós temos enquanto parlamentares do principal Parlamento da América Latina estadual 

e, portanto, deveremos conduzir isso em alguns momentos até deixando de lado 

possíveis diferenças que nos caracteriza dentro desta Casa, mas pensando sempre 

naqueles que estão nas relações mais vulneráveis e mais frágeis da escala social, sejam 

mulheres, sejam negros, sejam crianças, seja a comunidade LGBTQ, sejam os mais 

pobres, sejam todos aqueles que precisam do nosso trabalho. Acho que é para eles que 

nós estamos aqui e é para eles que nós vamos continuar lutando, então muito obrigado a 

todos pela confiança e vamos em frente. 

 

 A SRA. MÁRCIA LULA LIA - PT- Pela ordem, Sra. Presidenta. 

 

 A SRA. PRESIDENTE - BETH LULA SAHÃO - PT - Obrigada.  

 

A SRA. MÁRCIA LULA LIA - PT- Para cumprimentá-la pela eleição desta 

importante Comissão da Casa, dizer que nós mulheres ficamos muito honradas de ter V. 

Exa. à frente desta Comissão. Acho que a gente vive de fato momentos delicados, 

momentos turbulentos na sociedade brasileira e poder ter uma pessoa com seu 

discernimento, com a sua sabedoria à frente desta Comissão tão fundamental eu acho 

que só enobrece esta Casa, então parabéns, Beth. Seja muito... Conte conosco e seja 

muito bem orientada para esta Comissão de Direitos Humanos. Estamos juntas. 
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A SRA. PRESIDENTE - BETH LULA SAHÃO - PT - Obrigada, deputada 

Márcia Lia. Queria saudar a presença do deputado, um minutinho, Luiz Fernando, que 

está saindo, deputado Gilmaci, obrigada. Deputado Barba, nosso líder, e passo ao 

deputado Sebastiãozinho, que também que não é desta Comissão.  

Passo a palavra para o deputado Wellington Moura. 

 

O SR. WELLINGTON MOURA - PRB - Sra. Presidente, gostaria de 

cumprimentá-la e parabenizá-la por essa eleição. Votei na senhora devido a acreditar, 

mesmo nas questões partidárias, acreditar na democracia que acontece nesta Comissão 

em debatermos várias questões ideológicas que serão tratadas aqui e tenho certeza que 

V. Exa. também colocará em pauta questões ideológicas que realmente serão de grande 

debate aqui nesta Comissão e vamos respeitar cada um deputado que faz parte, vamos 

entrar em discussão, eu acho que isso é importante nesta Comissão e cada um trazer os 

seus debates, tanto ideológico como também melhorias para nossa sociedade, então 

parabenizo porque tenho certeza que V. Exa. cumprirá o seu papel como presidente 

desta Comissão e fará com que este estado realmente melhore cada vez mais na questão 

dos Direitos Humanos. Parabéns, Presidente. 

 

A SRA. PRESIDENTE - BETH LULA SAHÃO - PT - Obrigada, deputado 

Wellington Moura. Queria saudar também a presença da deputada Valéria Bolsonaro e 

do deputado Nishikawa, que não são membros desta Comissão, mas estão aqui 

prestigiando aqui a nossa sessão de eleição de presidente e vice-presidente. Deputado 

Barba. 

 

O SR. DELEGADO OLIM - PP - Você já pôs o vice-presidente? 

 

A SRA. PRESIDENTE - BETH LULA SAHÃO - PT - Não, estou, estou... 

 

O SR. DELEGADO OLIM - PP - Tudo bem. Eu já te cumprimentei, faz favor. 

 

O SR. TEONILIO BARBA LULA - PT - Só, assim, para parabenizar todos os 

membros da Comissão, parabenizar o Douglas por colocar o nome à disposição, isso é 

sempre importante e parabenizar minha companheira de bancada Beth, eu sei da luta 

dela pelos Direitos Humanos, a luta do Partido dos Trabalhadores e é bom que aqui vão 
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ter opiniões divergentes para a gente tentar achar o equilíbrio e eu a conheço muito bem 

e sei que ela tentará sempre trabalhar com equilíbrio, vocês podem ter certeza disso, 

então parabéns, Beth, parabéns a toda a bancada. Muito obrigado a todos vocês aqui. 

 

A SRA. PRESIDENTE - BETH LULA SAHÃO - PT - Obrigada, deputado 

Barba e vamos colocar então agora, eu consulto os senhores membros se há a indicação 

de nomes para o cargo de vice-presidente.  

 

O SR. WELLINGTON MOURA - PRB - Pela ordem, Sra. Presidente.  

 

A SRA. PRESIDENTE - BETH LULA SAHÃO - PT - Pela ordem, o 

deputado Wellington Moura. 

 

O SR. WELLINGTON MOURA - PRB - Gostaria de indicar a deputada 

Adriana Borgo para ser vice-presidente. 

 

 A SRA. MÁRCIA LULA LIA - PT - Pela ordem, Sra. Presidenta. Para indicar 

a Erica Malunguinho.  

 

A SRA. PRESIDENTE - BETH LULA SAHÃO - PT - Deputada Márcia Lia 

indica Erica Malunguinho. Mais algum indicado?  

Bom, coloco então em votação o nome das duas deputadas, da deputada Erica 

Malunguinho e da deputada Adriana Borgo.  

Como vota o deputado Wellington Moura? 

 

 O SR. WELLINGTON MOURA - PRB - Deputada Adriana Borgo. 

 

A SRA. PRESIDENTE - BETH LULA SAHÃO - PT - Como vota a deputada 

Damaris Moura, dra. Damaris. 

 

A SRA. DRA. DAMARIS MOURA - PHS - Adriana Borgo. 
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A SRA. PRESIDENTE - BETH LULA SAHÃO - PT - Como vota o deputado 

Carlos Cezar?  

 

O SR. CARLOS CEZAR - PSB - Voto deputada Adriana Borgo do PROS. 

 

A SRA. PRESIDENTE - BETH LULA SAHÃO - PT - Como vota o deputado 

Delegado Olim? 

 

 O SR. DELEGADO OLIM - PP - Erica, respeito você, mas tem um acordo, 

então Adriana Borgo. 

 

A SRA. PRESIDENTE - BETH LULA SAHÃO - PT - Como vota o deputado 

Gil?  

 

O SR. GIL DINIZ - PSL - Adriana Borgo. 

 

 

A SRA. PRESIDENTE - BETH LULA SAHÃO - PT - Como vota a deputada 

Adriana Borgo?  

 

A SRA. ADRIANA BORGO - PROS - Adriana Borgo. 

 

A SRA. PRESIDENTE - BETH LULA SAHÃO - PT - Como vota o deputado 

Douglas Garcia?  

 

O SR. DOUGLAS GARCIA - PSL - Adriana Borgo.  

 

A SRA. PRESIDENTE - BETH LULA SAHÃO - PT - Como vota a deputada 

Erica Malunguinho?  

 

A SRA. ERICA MALUNGUINHO - PSOL - Acho que já tem o resultado. 

 

A SRA. PRESIDENTE - BETH LULA SAHÃO - PT - Tem, tem o resultado, 

mas a senhora pode votar. 
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A SRA. ERICA MALUNGUINHO - PSOL - Em mim, obviamente.  

 

A SRA. PRESIDENTE - BETH LULA SAHÃO - PT - Obviamente. E esta 

deputada vota, respeitando também... A Márcia Lia já votou. 

 

A SRA. MÁRCIA LULA LIA - PT- Não. 

 

A SRA. PRESIDENTE - BETH LULA SAHÃO - PT - Não votou, deputada 

Márcia Lia? Ah, ela indicou! Como vota a deputada Márcia Lia? 

 

A SRA. MÁRCIA LULA LIA - PT - Na Erica Malunguinho. 

 

A SRA. PRESIDENTE - BETH LULA SAHÃO - PT - Erica Malunguinho. 

Eu respeito também a colocação da deputada Adriana Borgo, tenho certeza que faremos 

um trabalho, já conversamos sobre isso aqui, mas por uma questão inclusive 

cronológica e também pela admiração que tenho, tenho pelas duas, mas acho que a 

Erica está chegando agora e Adriana também, mas até por uma questão de identidade 

um pouco maior nesse momento eu vou declinar meu voto para a deputada Erica 

Malunguinho e espero que a gente possa conviver, como bem colocou o deputado 

Wellington Moura, respeitando as nossas diferenças.  

Faremos certamente debates calorosos aqui nesta Comissão, mas passada a 

eleição, vamos ver o que nós conseguimos fazer para o povo paulista.  

Sete votos para a deputada Adriana Borgo, três votos para a deputada Erica 

Malunguinho, portanto, eleita vice-presidente da Comissão de Direitos da Pessoa 

Humana, da Cidadania, a deputada Adriana Borgo, a quem eu cumprimento e que 

façamos uma excelente gestão aqui como presidente e vice desta Comissão. Deputado 

Carlos Cezar  

 

O SR. CARLOS CEZAR - PSB - Sra. Presidente, apenas para cumprimentar a 

vossa excelência, parabenizá-la pela eleição nesta Comissão e cumprimentar a deputada 

Adriana Borgo também que agora acaba de ser eleita como vice-presidente desta 

Comissão e parabenizar a todos vocês, eu que estou aqui apenas substituindo hoje, estou 
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como titular, mas hoje no meu lugar estará aqui o deputado Rafael Silva. Apenas 

cumprimentando todos os membros desta Comissão e parabenizando a todos os eleitos. 

 

A SRA. PRESIDENTE - BETH LULA SAHÃO - PT - Pela ordem, Delegado 

Olim. 

 

O SR. DELEGADO OLIM - PP - Só para, primeiro, cumprimentar novamente 

a Adriana e eu teria que deixar o recinto, você vê o dia que vai ter que vir, eu serei o 

titular, estarei aqui com o máximo prazer. Vai ser muito boa esta Comissão. Já entrei 

com o pé direito e eu acho que não haverá problema nenhum. Estamos juntos e parabéns 

mais uma vez. 

 

A SRA. PRESIDENTE - BETH LULA SAHÃO - PT - Deputado Gil.  

 

O SR. GIL DINIZ - PSL - Presidente, pela ordem. Parabenizar pela eleição, 

nós temos as nossas discordâncias ideológicas, nossas visões de mundo também, mas é 

isso que é democracia, o voto, parabéns pela escolha, parabéns à Adriana Borgo 

também, eu sei que vocês farão um bom trabalho neste biênio aqui à frente da Comissão 

dos Direitos Humanos, meus parabéns. 

 

A SRA. PRESIDENTE - BETH LULA SAHÃO - PT - Obrigada. Pela ordem, 

o deputado Douglas Garcia. 

  

O SR. DOUGLAS GARCIA - PSL - Primeiramente, cumprimentar V. Exa., 

parabenizar pela eleição, parabenizar também a vice-presidente Adriana Borgo, que nós 

consigamos fazer um bom trabalho aqui na Comissão de Direitos Humanos, trazendo 

primeiramente, acima de qualquer outra coisa, Direitos Humanos a humanos direitos, 

que é uma bandeira que eu defendo, sei que V. Exa. também defende, a gente conseguir 

aqui trabalhar e aprimorar a questão da lei de alienação parental, porque eu considero 

isso também como uma questão de Direitos Humanos e, enfim, trabalhar para conseguir 

atender aquilo que a população do estado de São Paulo mais necessita, trazendo Direitos 

Humanos a humanos direitos. Muito obrigado, Sra. Presidente. 
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A SRA. PRESIDENTE - BETH LULA SAHÃO - PT - Obrigada, deputado 

Douglas Garcia Presidente. Deputada Erica. 

 

A SRA. DEPUTADA ERICA MALUNGUINHO - PSOL - Quero parabenizar 

a presidenta, a vice-presidenta. Quero também colocar aqui minha indicação que diz 

respeito obviamente à uma candidatura por princípio, que diz respeito ao meu corpo, à 

minha existência, à luta histórica que travei em relação aos Direitos Humanos. Eu 

espero que isso que se chama Assembleia Legislativa de São Paulo e esta Comissão 

especialmente, aliás, como as outras, elas serão porta-vozes de muitas coisas que serão 

ditas na sociedade, farei questão absoluta de estar aqui como membra, mas também 

como porta-voz de levar todas as discussões daqui para fora, principalmente porque nós 

sabemos que a situação é muito crítica no Brasil, em São Paulo e principalmente nesta 

Assembleia porque, afinal de contas, em Direitos Humanos nós já ouvimos muitas 

vezes por aqui bradar-se sobre o uso indiscriminado de armas, intolerância em relação a 

LGBTs, discursos de ódio, então acho que a sociedade vai fiscalizar e obviamente eu 

serei a porta-voz voraz disso. Muito obrigada. 

 

A SRA. PRESIDENTE - BETH LULA SAHÃO - PT - Obrigada, deputada 

Erica. Pela ordem, deputada Adriana. 

 

A SRA. ADRIANA BORGO - PROS - Meio sem palavras, para uma debutante 

isto aqui é uma honra, Deus sabe quanto eu sonhei com este dia de fazer parte de uma 

Comissão onde nós pudéssemos trazer aqui não só os anseios das mulheres, não só os 

anseios da sociedade de bem, mas também dos meus policiais militares e civis, dos 

agentes penitenciários, dos ASPs, dos GCM, é uma categoria que tem dentro das suas 

instituições a maior violação de Direitos Humanos e deixo aqui todo o meu 

comprometimento, que eu farei o meu melhor para que juntas, deputada, nós possamos 

fazer desta Comissão a melhor Comissão de todas as legislaturas aqui desta Casa. Muito 

obrigada. Orgulho de ter uma mulher ao meu lado como presidente. 

 

A SRA. PRESIDENTE - BETH LULA SAHÃO - PT - Obrigada e parabéns 

também, deputada Adriana. Pela ordem, delegada Damaris. 
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A SRA. DRA. DAMARIS MOURA - PHS - Eu quero cumprimentá-la pela sua 

eleição, também a deputada Adriana Borgo. Eu entendo que esse vai ser um espaço 

extraordinário para nós promovermos dignidade. A gente talvez não entenda sempre o 

que é dignidade. Dignidade é valor, se tivéssemos que conceituar dignidade humana, é 

valor humano, eu tenho valor e nós vivemos um tempo de muita dor e muito sofrimento 

humano e eu quero contribuir com alguma vivência que tenho atendendo mulheres 

vítimas de violência doméstica e familiar, atendendo crianças vítimas de abuso sexual, 

também tenho atendido idosos que hoje são condenados nesse País ao abandono, são 

condenados aos maus-tratos e é um grupo da sociedade que tem pouquíssima condição 

de reagir e acho que perderam esta condição, ela é circunstancial, o idoso não denuncia 

porque ele precisa das pessoas, então o silêncio é um obstáculo muito gigantesco para se 

combater mazelas humanas e a intolerância nas suas diversas faces, portanto, eu quero 

parabenizá-las e dizer que coloco e colocarei sempre à disposição aqui nesta Comissão 

alguma vivência com intolerância humana e o quanto nós podemos contribuir com os 

nossos debates e com as nossas vivências e acúmulos para nos promovermos 

finalmente, porque esse é o objetivo, não é? Promovermos valor, dignidade humana. 

Parabéns a todas as mulheres que se elegeram aqui hoje. Obrigada.  

 

A SRA. PRESIDENTE - BETH LULA SAHÃO - PT - Obrigada, Dra. 

Damaris. Deputado Wellington Moura. 

 

O SR. WELLINGTON MOURA - PRB - Quero cumprimentar a deputada 

Adriana Borgo, tenho certeza da sua competência, por isso votei em V. Exa. e tenho 

certeza também do seu trabalho, acredito que nesta Comissão V. Exa. vai se demonstrar 

com certeza participante, atuante, para que a gente possa debater e votar projetos que 

realmente vão ser de grande valor para a sociedade, então parabéns, deputada Adriana 

Borgo. 

 

A SRA. PRESIDENTE - BETH LULA SAHÃO - PT - Deputado Barba.  

 

O SR. TEONILIO BARBA LULA - PT - Primeiro, para parabenizar a 

deputada Adriana Borgo, vai ser uma dupla boa aí, a deputada Beth e a deputada 

Adriana. Parabéns ao PSL, que chegou e botou para disputar, isso é importante marcar 

essa posição na Casa. E parabenizar a deputada Erica Malunguinho, porque a luta que 
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essa mulher trava é uma luta incansável e diferente de todos, de todas aqui. Tenho feito 

alguns debates sobre igualdade racial, sobre LGBT, sobre o direito das mulheres, viu, 

Dra. Damaris? Eu sou um eterno combatente à violência praticada contra as mulheres, 

tanto é que eu falo assim: “gente, eu tenho na minha assessoria três advogados para 

atender a população, mas meus advogados não atendem homem que constrange mulher, 

que agride mulheres, que bate em mulheres”. Então, esse é um primeiro princípio que 

eu tenho, bateu em mulher tem que ser preso, se constrangeu também, tem que sofrer 

sanções, mas é uma luta da deputada Erica, é uma luta duplamente que ela tem, uma 

luta de ser negra, já passa por um preconceito e depois de ser trans, não é? E a luta 

incansável em defesa do LGBT, então quero parabenizar você pela tua coragem e dizer 

que a bancada do Partido dos Trabalhadores sempre vai se posicionar contra qualquer 

tipo de agressão, de ódio, de raiva. Essa foi a maneira como nós nascemos e assim nós 

vamos nos comportar, então parabéns mais uma vez aí a toda a Comissão e boa sorte 

para a Comissão. 

 

A SRA. PRESIDENTE - BETH LULA SAHÃO - PT - Obrigada, deputado 

Barba. Pois não. 

 

A SRA. ERICA MALUNGUINHO - PSOL - Só queria também deixar 

registrado aqui para o público presente, para quem tiver assistindo, a gente está em uma 

Comissão de Direitos Humanos e acho importante a gente observar a conduta, o 

comportamento, procedimento, acho importante inclusive em relação ao deputado 

Douglas, que figurou recentemente um ataque voraz em relação à população LGBT, é 

muito importante, falando que tiraria uma travesti a tapas do banheiro e ontem falou que 

violência se combate com violência, acho extremamente importante deixar isso 

demarcado em uma comissão de Direitos Humanos. Então, vamos observar porque é 

nosso papel fiscalizar os nossos deputados e deputadas. 

 

O SR. DOUGLAS GARCIA - PSL - Pela ordem, Sra. Presidente. 

 

 A SRA. PRESIDENTE - BETH LULA SAHÃO - PT - Pela ordem, deputado 

Douglas Garcia. 
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O SR. DOUGLAS GARCIA - PSL - Apenas para fazer um apelo à V. Exa. 

para que todos os projetos que forem tramitar em material de Direitos Humanos que não 

seja levado a veiculação ideológica, que V. Exa. possa sim fazer essa Comissão ser uma 

Comissão plural, atender a todos os projetos, desde os projetos vindos do Partido dos 

Trabalhadores, do PSOL, do PSL, o projeto do deputado Wellington Moura de 

proibição a ideologia de gênero, eu acredito que como o deputado confiou à V. Exa. o 

voto à Presidência desta Comissão, sei que V. Exa. tratará esta Comissão com a 

diversidade a que lhe complete e, deputada Erica Malunguinho, com todo o respeito que 

eu tenho à V. Exa., quando eu disse ontem a respeito de violência, porque não só eu, 

como estado de São Paulo inteiro estamos cansados de ver os Direitos Humanos 

cuidando apenas dos direitos dos bandidos. Quando eu disse que a gente não consegue 

combater essa questão de violência, que a gente não consegue combater a criminalidade 

soltando pombinhas na orla de Copacabana, então o meu discurso foi todo veiculado 

apenas aos bandidos, eu não posso ser contra a comunidade LGBT uma vez que eu sou 

gay, deputada, então eu não venho aqui a esta Casa para querer fazer com que os 

projetos sejam aprovados porque eu sou negro, ou porque eu vim da periferia ou porque 

eu sou gay, eu quero que os projetos venham a ser aprovados nas comissões e venham a 

ter a sua tramitação normal pelo fato de vir atender a toda a demanda da população 

paulista e do Brasil também, então, eu não quero que essa Comissão seja uma Comissão 

especificamente para atender a uma demanda de pessoas que se transformam em 

vítimas, nós precisamos de fato atender àqueles que de fato são vítimas: as mulheres 

que sofrem na questão de estupro, os pais que sofrem na questão de alienação parental, 

as vítimas dos bandidos que todo santo dia estão matando a população paulista, a 

população brasileira, por isso que eu faço parte desta Comissão. Não estou aqui porque 

eu sou gay ou porque eu sou negro ou porque eu sou seja lá o que eu for, qualquer outra 

categoria nesse sentido, mas acima de qualquer outra coisa porque eu sou humano. 

 

A SRA. MÁRCIA LULA LIA - PT - Pela ordem, Sra. Presidenta.  

 

A SRA. PRESIDENTE - BETH LULA SAHÃO - PT - Deputada Márcia Lia. 

 

A SRA. MÁRCIA LULA LIA - PT - Eu quero primeiro cumprimentar a 

Adriana pela eleição, cumprimentar a Erica por ter participado do processo e dizer que 

esta Comissão tem uma pluralidade de entendimento, são várias pessoas com vários 
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entendimentos, eu acho que o que a gente tem que preservar nesta Comissão exatamente 

o que a Dra. Damaris colocou, a dignidade da pessoa humana, e para preservar a 

dignidade da pessoa humana, que é um valor humano intrínseco a cada ser humano, nós 

não podemos fazer apologia ao crime, apologia à violência, apologia à tortura, apologia 

a tudo que tira a dignidade do ser humano. Então esta Comissão tem sim por objetivo 

ela ser plural, e ela será plural, cada um defendendo o seu ponto de vista e a gente 

caminhando na construção da identidade que possa nos levar a construir uma sociedade 

mais digna, mais justa, mais humana, mais fraterna, mais diversificada do ponto de vista 

do entendimento. 

 Então quero dizer que não é verdade que esta Comissão só defende os direitos 

dos bandidos, não é verdade. Esta Comissão defende todos os seres humanos e assim 

espero, deputada Beth, que continue. Eu tenho certeza que a senhora tem sabedoria o 

bastante para conduzir isso e tenho certeza que a deputada Adriana também o terá, então 

vamos defender todos aqueles, Adriana, independentemente de serem policiais, de 

serem agente penitenciários, todos aqueles que tiverem os seus Direitos Humanos, que 

tiverem as suas prerrogativas enquanto ser humano desatendidos nós vamos estar 

defendendo e dizer para Erica, Erica, que eu já disse isso, vou dizer novamente: você é a 

nossa porta da resistência, continuará sendo nesta Comissão. Conte conosco. 

 

A SRA. PRESIDENTE - BETH LULA SAHÃO - PT - Muito bem e eu 

agradeço a participação de todos, agradeço os votos, mas antes de encerrar, eu gostaria 

de propor a vocês a data para as nossas Reuniões Ordinárias.  

Como aqui nós temos algumas pessoas que são líderes de bancada e líder de 

minoria, eu sugiro, a minha proposta é que nós façamos as reuniões às quartas-feiras às 

15 horas, que o Gil às terças não pode, a Márcia nas terças não pode, o Olim nas terças 

não pode porque é líder, o Wellington... Pois não, Wellington. 

 

 O SR. WELLINGTON MOURA - PRB - Por eu estar presidindo a Comissão 

de Finanças e Orçamento e ela acontece na quarta-feira também e às 14 horas, poderia 

ser às 15:30? 
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A SRA. PRESIDENTE - BETH LULA SAHÃO - PT - 15:30. Pode ser às 

15:30? 

 

 SRA. MÁRCIA LULA LIA - PT - Deputada, nós da Comissão de Meio 

Ambiente ainda não definimos, em princípio seria às quartas-feiras às 15 horas, nós 

relatamos que haveria problema porque outras comissões com certeza marcaria o 

mesmo horário, ficou de a gente definir, nós não definimos lá ainda. 

 

A SRA. PRESIDENTE - BETH LULA SAHÃO - PT - O Meio Ambiente, 

para V. Exa. saber, ficou para quarta-feira às 13 horas. 

 

A SRA. MÁRCIA LULA LIA - PT - Às 13 horas? 

 

A SRA. PRESIDENTE - BETH LULA SAHÃO - PT - Deputado Wellington 

Moura, a minha preocupação só é que às 15:30 nós vamos ter apenas uma hora de 

tempo aqui porque entra a ordem do dia, então talvez haverá dias em que certamente a 

reunião irá se alongar. 

 

O SR. WELLINGTON MOURA - PRB - Terça-feira às 14 horas. 

 

A SRA. PRESIDENTE - BETH LULA SAHÃO - PT - Para mim terça-feira 

às 14 horas seria bom. 

 

O SR. WELLINGTON MOURA - PRB - Eu acho que dá tempo, se for 

possível para todos. 

 

A SRA. PRESIDENTE - BETH LULA SAHÃO - PT - O que você acha? 

 

O SR. GIL DINIZ - PSL - Pela ordem, Presidente.  

 

 A SRA. ADRIANA BORGO - PROS - Daria para, desculpa, daria para 

participar do Colégio de Líderes normal? 
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A SRA. PRESIDENTE - BETH LULA SAHÃO - PT - Daria para participar, 

você chegaria um pouquinho atrasada, mas sempre atrasa um pouco lá também. 

 

 A SRA. ADRIANA BORGO - PROS - É que eu tenho quarta às 15:30 

Segurança Pública. 

 

A SRA. PRESIDENTE - BETH LULA SAHÃO - PT - Pois não, deputado 

Gil.  

 

O SR. GIL DINIZ - PSL - É mais ou menos nessa linha da deputada Adriana 

Borgo, a Comissão de Ciência e Tecnologia, se eu não me engano, ficou na quarta às 

14, às 15, alguma coisa nesse sentido. 

 

A SRA. PRESIDENTE - BETH LULA SAHÃO - PT - Eu também sou da 

Comissão de Ciência e Tecnologia. 

 

O SR. GIL DINIZ - PSL - Acho que foi mais ou menos esse horário, então eu 

proponho que se deixe terça-feira às 14 horas. 

 

A SRA. PRESIDENTE - BETH LULA SAHÃO - PT - Terça-feira às 14 

horas, pode ser? 

 

O SR. GIL DINIZ - PSL - Nós vamos alinhando conforme a nossa 

possibilidade, mas que a gente deixe pelo menos pré-agendado. 

 

A SRA. PRESIDENTE - BETH LULA SAHÃO - PT - Está bom. Se a gente 

sentir que está um horário muito apertado para as pessoas, para a maioria dos membros 

da Comissão, a gente volta a rediscutir, se for o caso, a gente joga na quinta, o que 

fazer? Mas vamos em princípio então, pode ser? Todos concordam, terça-feira às 14 

horas?  

 

O SR. WELLINGTON MOURA - PRB - Terça-feira às 14 horas está bom.  

 



Verba Editorial Ltda. 

18 
 

A SRA. PRESIDENTE - BETH LULA SAHÃO - PT - Então nada mais 

havendo a tratar, está encerrada a reunião. Muito obrigada a todos. 

* * * 

 

É encerrada a reunião. 

 

* * * 


