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* * * 

 

- Abre a reunião a Sra. Dra. Damaris Moura. 

 

* * * 

 

A SRA. PRESIDENTE - DRA. DAMARIS MOURA - PSDB - Havendo então 

o quórum regimental, declaro aberta a 10a reunião da Comissão Parlamentar de 

Inquérito constituída pelo Ato nº 22, de 2020, com a finalidade de apurar denúncias de 

violência sexual praticada contra estudantes de constituições de ensino superior do 

estado de São Paulo, no último ano. 

Precedo agora à chamada nominal de cada deputado membro efetivo desta CPI, 

que deverá responder confirmando a sua presença verbalmente. 

Deputada Valeria Bolsonaro. (Pausa.) Deputada Valeria Bolsonaro. A deputada 

não ouve o som da transmissão. 

 

A SRA. VALERIA BOLSONARO - PSL - Deputada Damaris. 

 

A SRA. PRESIDENTE - DRA. DAMARIS MOURA - PSDB - Eu ouço você 

agora. 

 

A SRA. VALERIA BOLSONARO - PSL - Agora estou ouvindo. 

 

A SRA. PRESIDENTE - DRA. DAMARIS MOURA - PSDB - Estou fazendo a 

chamada nominal. Cada deputado deverá responder verbalmente, afirmando a sua 

presença. Deputada Valeria Bolsonaro. 

 

A SRA. VALERIA BOLSONARO - PSL - Presente. Bom dia a todos. 

 

A SRA. PRESIDENTE - DRA. DAMARIS MOURA - PSDB - Deputado 

Tenente Nascimento. 
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O SR. TENENTE NASCIMENTO - PSL - Deputado Tenente Nascimento 

presente, presidente. 

 

A SRA. PRESIDENTE - DRA. DAMARIS MOURA - PSDB - Obrigada, 

deputado. 

Deputada Professora Bebel. 

 

A SRA. PROFESSORA BEBEL LULA - PT - Presente, deputada Damaris. 

 

A SRA. PRESIDENTE - DRA. DAMARIS MOURA - PSDB - Deputada, 

obrigada, deputada. 

Deputada Marina Helou. (Pausa.) Deputada Marina Helou. 

A deputada Marina Helou deve estar com algum problema na sua transmissão. Ela 

está conectada em nossa plataforma. Deputada Marina Helou. 

Deputado Marcio Nakashima. 

 

O SR. MARCIO NAKASHIMA - PDT - Presente, deputada. 

 

A SRA. PRESIDENTE - DRA. DAMARIS MOURA - PSDB - Obrigada, 

deputado Marcio.  

Deputada Marina Helou. 

 

A SRA. MARINA HELOU - REDE - Presente, presidente. Estou com problema 

no meu som. Peço desculpas, mas estou presente. 

 

A SRA. PRESIDENTE - DRA. DAMARIS MOURA - PSDB - Temos quórum.  

Obrigada, deputada. Só solicito, vou pedir por favor, ao deputado Marcio 

Nakashima, se for possível, quando for possível, nos liberar a sua câmera.  

Eu solicito à secretaria a leitura da ata da reunião anterior.  

 

A SRA. PROFESSORA BEBEL LULA - PT - Pela ordem, Sra. Presidente. 

Pedir considerada como lida a ata da reunião anterior. 

 



Serviço de Registro e Revisão Taquigráfica (SRRT) 

A SRA. PRESIDENTE - DRA. DAMARIS MOURA - PSDB - Há consenso 

que consideremos como lida?  

Havendo consenso, está dispensada da leitura e considerada aprovada a ata da 

última reunião.  

O objeto desta reunião, conforme eu informei na abertura da reunião, é a 

apresentação, discussão e deliberação do relatório final dos trabalhos desta CPI. Eu 

quero, antes de passar a palavra à relatora desta CPI, a deputada Valeria Bolsonaro, para 

a apresentação do seu voto, eu gostaria de, mais uma vez, registrar aqui, deputados e 

deputadas aqui presentes e todos que nos acompanham, o significado do que nós 

estamos fazendo no dia de hoje. Por muitas reuniões estivemos aqui ouvindo da forma 

mais ampla possível - não é verdade, deputados? - representantes de universidades do 

estado de São Paulo.  

Eu creio que foi uma experiência muito rica para o parlamento, muito rica para os 

membros desta CPI, especialmente porque nos debruçamos sobre um tema que é muito 

desafiador. Ele é muito árido, não há - ou não havia ainda - este olhar tão atento, 

minucioso para um problema que também é silencioso e, portanto, precisa e carece 

urgentemente desta apuração, que é a violência sexual contra mulheres universitárias.  

Penso que é o sentimento de todos aqui hoje chegarmos ao final destes trabalhos 

com um senso profundo de dever cumprido e o quanto estivemos aqui comprometidos 

em realmente entender esta realidade nas nossas universidades, mas principalmente as 

ações que estão sendo promovidas para a prevenção, para o atendimento, para o 

combate, para o acolhimento das vítimas dessa violência.  

Portanto, apenas este registro é um registro, até da nossa parte, necessário para 

que fique realmente registrado aqui nos anais da história da Assembleia a importância e 

a relevância dos trabalhos que realizamos por meio desta CPI. Feitos estes registros, eu 

passo a palavra à relatora desta CPI para a apresentação de seu voto. Passo a palavra à 

deputada Valeria Bolsonaro. 

 

A SRA. VALERIA BOLSONARO - PSL - Bom dia a todos. Obrigada, 

deputada Dra. Damaris, agradeço imensamente. Já fizemos a troca dos projetos da 

deputada Professora Bebel e já foi encaminhado para todas as assessorias os relatórios 

já com as trocas, com todas as providências cabidas. Então, quero fazer uma leitura 

rápida só com a conclusão do nosso relatório e quero começar com os agradecimentos.  
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Agradeço imensamente a presidente desta comissão, deputada Dra. Damaris, pela 

condução dos trabalhos, assim como a nossa vice-presidente, deputada Professora 

Bebel, a todos os membros desta comissão pelo empenho, a todos os convidados que 

contribuíram de forma singular para o nosso trabalho. Quero agradecer a colaboração da 

deputada Damaris Moura e da deputada Professora Bebel pelo envio dos projetos de lei 

que irão compor este relatório, assim temos três proposições.  

Também agradecer a deputada Marina Helou pelo envio de suas considerações. 

Agradecer as equipes de Tv Alesp, assessorias da comissão e dos gabinetes. O relatório 

desta CPI procura reproduzir o atual estado que se encontra o combate da violência 

sexual, principalmente no âmbito das universidades. 

Muitas iniciativas já foram produzidas, muitas estão sendo aprimoradas, mas é 

preciso fazer mais. A violência sexual é um crime com um potencial destrutivo 

indefinido, que deixa marcas físicas e psicológicas para uma vida inteira.  

Pois bem, a CPI não chegará às minúcias ou às profundezas das variantes que 

cercam o tema, e dos motivos que levam uma pessoa a cometer um ato tão danoso para 

outro ser humano, mas está nítido que existem indícios de serviços insuficientes 

aplicados no combate da violência sexual, dentro da competência constitucional, legal, e 

na incumbência de zelar pela proteção dos princípios da dignidade da pessoa humana. 

Analisando os documentos e os depoimentos prestados, podemos, então, sugerir 

de imediato as seguintes medidas:  

- Criação de um grupo de atuação permanente, no âmbito da Secretaria de Justiça 

do estado, para que seja instituído um fórum de discussão, capacitação e propositura de 

iniciativas legislativas e executivas. 

- Estruturação, dentro das instituições de ensino superior, de procedimentos 

mínimos de boas práticas, com o fim de desenvolver uma política interna própria para 

enfrentar a violência sexual. 

- Implantação, pelas universidades, de calendários de campanhas que 

contemplem, entre outros, temas voltados aos homens, sobre a masculinidade tóxica, o 

assédio e a violência sexual. 

- Fortalecimento, pelas instituições de ensino superior, de políticas de acolhimento 

às vítimas, centrais de encaminhamento de denúncias e escuta protegida das vítimas de 

violência sexual, para que não haja processos de revitimização, e corpo permanente de 

pessoas para apreciar cada caso, e fazer acionamento junto aos órgãos de Justiça. 
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- Indicação ao Sr. Governador do estado que adote providências, no sentido de 

fortalecimento (Inaudível.), de instalação e equipamentos de Polícia Judiciária, com o 

foco na diminuição dos casos de violência sexual. 

- Indicar ao Sr. Governador do estado que fortaleça as instituições policiais, para 

que elas desenvolvam políticas públicas de segurança e proteção à vida das mulheres, 

em parceria com as universidades, e também incentive as universidades que tenham 

seus próprios agrupamentos de vigilância nos campi. 

- (Inaudível.) do policiamento comunitário, para oferecer maior segurança às 

mulheres. 

É o nosso relatório final, que submetermos aos nobres pares. Agradecendo a 

todos.  

Valeria Bolsonaro”. 

 

A SRA. PRESIDENTE - DRA. DAMARIS MOURA - PSDB - Eu agradeço a 

deputada Valeria Bolsonaro pela apresentação da conclusão do seu relatório sobre os 

trabalhos desta CPI, e quero só informar a todos que, de acordo com o Art. 56 do 

Regimento Interno, o § 1º: “Durante a discussão poderá usar da palavra qualquer 

membro da comissão, por dez minutos improrrogáveis; às demais deputadas e 

deputados presentes...” 

Claro, que não sejam membros desta CPI. 

“... só será permitido falar durante cinco minutos. Depois de todos os oradores 

terem falado, o relator poderá replicar as falas por prazo não superior a 15 minutos”. 

Portanto, após a leitura da conclusão deste relatório, eu coloco o relatório em 

discussão. Os deputados que desejarem falar, então… A deputada Professora Bebel está 

inscrita. Deputada Professora Bebel, tem a palavra. 

 

A SRA. PROFESSORA BEBEL LULA - PT - Eu começo já de antemão 

cumprimentando a nossa presidente, a deputada Dra. Damaris, foi uma grata satisfação 

trabalhar com a senhora; cumprimento a nossa relatora, a deputada Valeria Bolsonaro; 

cumprimento também o nosso aguerrido e querido também Tenente Nascimento, ele 

tem o olhar, certeza, né, contra a violência às mulheres, tanto que eu falei, “não, ele vai 

entrar, eu tenho certeza de que ele vai entrar, não só para dar o quórum, mas para dar a 

contribuição que ele sempre deu, brilhante (Vozes sobrepostas.) desta CPI”. 

Cumprimento também Marcio Nakashima, como cumprimento Marina Helou, e todos 
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os deputados e deputadas que compuseram essa Comissão e que, por alguma razão, 

tiveram que sair.  

Mas eu quero dizer que dentre todos os temas, a gente debate, debate, debate, essa 

questão da mulher hoje, com tanta coisa acontecendo, o racismo estrutural, o machismo 

estrutural, eu acho que ela se tornou uma protagonista e uma voz, também, das mulheres 

e das estudantes universitárias na Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo.  

Eu me sinto honrada com isso; me sinto honrada também de ter tido a 

oportunidade e contato com pessoas tão valiosas, reitores, enfim, coordenadores, 

pessoas que se dedicam à causa contra a violência das mulheres, a violência das 

mulheres, de forma injusta e que a gente vem há tempos lutando.  

Veja bem, o nosso querido Tenente Nascimento, ele tem um Projeto de lei que é a 

patrulha Maria da Penha, é um arcabouço muito importante também. E o relatório da 

deputada Valeria Bolsonaro expressa a nossa opinião. É isso que é importante, entender, 

deputada Dra. Damaris, que é uma CPI plural, e ela deve ser, mas veja com que 

estadismo todos e todas se comportaram nesta CPI. É, a primeira de que eu participei, 

eu não preciso dizer de que forma eu saí, mas esta CPI, eu saí fortalecida dela. Cada 

documento eu guardei, porque eram ilustrativos para as discussões que eu vou fazer fora 

da CPI.  

Então acho que a senhora fecha com chave de ouro, tem o meu voto, acho que eu 

posso declarar o meu voto favorável ao relatório feito pela deputada Valeria Bolsonaro, 

e pela incorporação também, como de resto ela teve uma abertura muito grande em 

incorporar o Projeto de lei que dá conta também, junto com... É claro que a gente vai 

fazer sempre, Tenente Nascimento, eu sempre falo do seu projeto de lei. Eu não tenho 

problema de partidarismo comigo, porque ele é um projeto de lei que coloca na prática o 

Maria da Penha. Então, acho que isso, de certa maneira, é muito importante. 

Então, muito obrigada e obrigada aí por tudo, pelo espaço, pela forma como a 

Dra. deputada presidenta Dra. Damaris conduziu essa CPI, e saiu grande. Saiu grande 

em (Inaudível.), grande deputada Damaris, e a CPI como um todo. Toda sai fortalecida. 

Muito obrigada. E sim, sou favorável ao relatório. 

 

A SRA. PRESIDENTE - DRA. DAMARIS MOURA - PSDB - Muito obrigada, 

deputada Professora Bebel, pelas suas considerações, pela referência elogiosa que fez a 

todos nós e individualmente fez a minha pessoa, e eu agradeço. Igualmente foi muito, 

muito prazeroso, deputada Professora Bebel, compartilhar esta CPI com Vossa 
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Excelência. Certamente nós saímos mesmo, e sairemos todos fortalecidos desta CPI. E 

eu concordo plenamente com a sua intervenção. 

Está inscrito para falar o deputado Tenente Nascimento. Tem a palavra, deputado 

Tenente Nascimento. 

 

O SR. TENENTE NASCIMENTO - PSL - Bom, mais uma vez um bom dia a 

todos. Ainda estamos até chegando ao meio do dia.  

Para mim foi uma experiência incrível, uma experiência importante, e verificar 

que dentro da Assembleia Legislativa nós temos parlamentares com potencial 

importante e a unidade. Como disse a Professora Bebel, nós não estamos olhando aqui 

questão partidária. Nós estamos aqui dentro de um projeto, ou de uma CPI da qual a 

participação de todos os parlamentares, a começar da presidente, vice-presidente, 

relatora, as mulheres, eu posso dizer, que deram um show.  

Vocês trouxeram para nós verdadeiramente a importância que é nós combatermos 

a questão da violência contra a mulher, porque eu tenho enfrentado, tenho ouvido 

também, e no decorrer da minha vida profissional, como policial, que as mulheres não 

se defendem, que o problema está que as mulheres não querem se defender, que o maior 

problema da violência contra a mulher é que as mulheres não se ajudam. E aqui, dentro 

desta CPI, nós estamos vendo que não é verdade. Muito pelo contrário; estão aí fazendo 

um trabalho excelente.  

Esse relatório vai ser um marco na Assembleia Legislativa. Que possamos, as 

nossas universidades pegarem esse relatório e colocarem ao mundo, colocarem a todos. 

E também as universidades trouxeram para nós fatores importantes, medidas 

importantes que estão sendo tomadas que podem servir de exemplo para tantas outras 

universidades, as particulares, enfim, tantas outras escolas também, porque não é só nas 

universidades que isso acontece. No ensino médio nós já temos casos que tem 

acontecido.  

Então, o que eu quero assim colocar, o nosso projeto foi aprovado, como disse a 

Professora Bebel, com a finalidade de ajudar a diminuir a violência contra a mulher e 

dar amparo legal.  

Então, nós agradecemos, porque foi aprovado por unanimidade, e também 

sancionado. Não basta só aprovarmos na Assembleia Legislativa. Temos que ter 

sancionado e dar efetividade. É o que estamos tentando fazer agora aos municípios, que 

é dar amparo após a denúncia, e incentivar que as mulheres, tanto das universidades 



Serviço de Registro e Revisão Taquigráfica (SRRT) 

como também as mulheres de uma maneira geral, façam a denúncia. Mas, quando elas 

vão fazer a denúncia, elas precisam se sentir amparadas. 

E esta CPI veio trazer às universidades, às mulheres, e a todos aqueles que se 

sentirem ameaçados pela violência sexual contra as mulheres, ou a violência contra a 

mulher, que aqui na Assembleia Legislativa tem um quadro de deputados, tem um 

grupo de deputados que realmente se preocupam e que estão trabalhando para que isso 

venha a diminuir ou até a extinguir.  

Então, quero aqui, para finalizar, agradecer por ter podido participar desta CPI. Só 

veio a acrescentar muito ao meu currículo. Para mim foi um aprendizado. Tenho que 

reconhecer, estou aprendendo muito. Mais uma vez, não foi a minha primeira 

professora, dona Carolina, mas com vocês, mulheres de valor, que estão realmente 

preocupadas em fazer um bom trabalho no Parlamento, e ao nosso querido povo 

paulista. 

Então, presidente, muito obrigado. Vice-presidente, Professora Bebel, eu aprendi 

cada dia mais a lhe admirar, pelo diálogo. Ah, às vezes, nós estamos, mas é de outro 

partido, não. O diálogo é o melhor dentro do Parlamento e o Parlamento é para isso 

mesmo, que é o vice-presidente. 

Mais uma vez, professora Valeria, deu um show nesse relatório. Isso aí vai estar 

no nosso currículo e no Parlamento, como exemplo. Deu um show. Parabéns aos demais 

deputados, Mariana Helou, Marcio Nakashima, que aí está, e aos demais deputados que 

participaram. 

O momento mais difícil que eu encontrei dentro desta CPI foi quando me pediram 

para substituir a presidente Damaris Moura. Foi um momento difícil. Mas, como fazer 

para, pelos menos, chegar próximo? Então, foi um momento difícil, mas que nós 

passamos, e chegamos ao final. 

E, graças a Deus, sou favorável ao relatório. Parabéns a todos e agradecemos a 

todos que nos ajudaram a chegar nesse importante contexto dessa CPI.  

Muito obrigado a todos. Que Deus abençoe a todos vocês, e que possamos fazer 

mais. Que não fique só nesta CPI. Que nós possamos nos unir, para realmente dar a 

resposta que as mulheres, o nosso maior patrimônio, tanto precisam. 

Muito obrigado.  

 

A SRA. PRESIDENTE - DRA. DAMARIS MOURA - PSDB - Muito obrigada, 

Tenente Nascimento pela sua manifestação até carinhosa a todas nós, mulheres, que, de 
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fato, estivemos aqui irmanadas, empenhadas nos trabalhos desta CPI. A sua 

contribuição também, deputado Tenente Nascimento, é valiosíssima, especialmente o 

significado da legislação que o senhor aprovou no Parlamento de São Paulo, que é a 

Patrulha Maria da Penha.  

E agradecer, aproveito para agradecer a sua disposição, naquela necessidade que 

tivemos, de nos substituir aqui na Presidência desta CPI. Aproveito para, publicamente, 

agradecê-lo pela sua boa vontade, pela sua disposição e pelo seu desempenho quando 

presidiu esta reunião. Muito obrigada. 

Está inscrito na sequência e já passo a palavra ao deputado Marcio Nakashima. 

Tem a palavra, deputado.  

 

O SR. MARCIO NAKASHIMA - PDT - Olá, bom dia a todos. Bom dia a todas 

as deputadas e deputados, àqueles que nos acompanham através do sinal gerado pela TV 

Alesp.  

Chegamos ao final, ao relatório. Parabéns à deputada Valeria Bolsonaro pelo 

trabalho e a todos que vêm trabalhando de forma bastante árdua no intuito de combater 

esse mal que também aflige as mulheres, que também é uma forma de violência contra a 

mulher.  

Quero parabenizar o deputado Tenente Nascimento pela aprovação da lei e a 

senhora, presidente, Dra. Damaris, por também ser uma grande ativista, uma deputada 

que também vem dedicando o seu mandato a combater esse mal que vem afligindo e 

vem, infelizmente, matando e violentando as mulheres em nosso país, sobretudo aqui no 

estado de São Paulo.  

Apresentei vários projetos de lei que tocam nesse mesmo sentido. Espero também 

a aprovação, que esses projetos em breve vão a plenário. Conto com o voto de V. Exas. 

e com a aprovação. Esperamos que seja mais uma ferramenta no combate a esse mal 

que, infelizmente, só cresce em nosso estado. 

Quero declarar o meu voto favorável ao relatório desde já. 

 

A SRA. PRESIDENTE - DRA. DAMARIS MOURA - PSDB - Muito obrigada, 

deputado Marcio Nakashima, pela sua participação e também pelo seu compromisso 

aqui no Parlamento de São Paulo em também participar desse grande esforço de 

combater a violência contra a mulher e criar redes de proteção, pois isso também é 
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muito necessário. Nós o cumprimentamos também pela sua luta para combater esse mal 

que vitima de forma tão intensa as nossas mulheres. Muito obrigada, deputado. 

Não temos mais nenhum deputado inscrito para falar. Antes que nós procedamos 

à votação, consulto mais uma vez se há algum deputado... Temos a deputada Marina 

Helou. Não há mais nenhuma inscrição? Podemos então proceder à votação, ok, 

deputados? Portanto, coloco em votação o relatório final dos trabalhos desta CPI 

apresentado pela relatora, a deputada Valeria Bolsonaro. Eu farei a chamada nominal, 

para que todos os deputados possam votar. Como vota a relatora, deputada Valeria 

Bolsonaro? 

 

A SRA. VALERIA BOLSONARO - PSL - Favorável ao relatório. 

 

A SRA. PRESIDENTE - DRA. DAMARIS MOURA - PSDB - Obrigada, 

deputada Valeria.  

Como vota o deputado Tenente Nascimento? 

 

O SR. TENENTE NASCIMENTO - PSL - Pela ordem, presidente. Deputado 

Tenente Nascimento vota favorável, com louvor, ao relatório da deputada Valeria 

Bolsonaro. 

 

A SRA. PRESIDENTE - DRA. DAMARIS MOURA - PSDB - Muito obrigada, 

deputado. 

Como vota a deputada Professora Bebel? 

 

A SRA. PROFESSORA BEBEL LULA - PT - Favorável ao relatório da 

deputada. 

 

A SRA. PRESIDENTE - DRA. DAMARIS MOURA - PSDB - Obrigada, 

deputada Professora Bebel. 

Como vota a deputada Marina Helou? 

 

A SRA. MARINA HELOU - REDE - Presidente, eu voto favorável ao relatório, 

parabenizando as conduções do trabalho da senhora e da deputada Valeria Bolsonaro. 
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A SRA. PRESIDENTE - DRA. DAMARIS MOURA - PSDB - Obrigada, 

deputada Marina Helou. 

Como vota o deputado Marcio Nakashima? 

 

O SR. MARCIO NAKASHIMA - PDT - Pela ordem, presidente. Meu voto é 

favorável também. 

 

A SRA. PRESIDENTE - DRA. DAMARIS MOURA - PSDB - Muito obrigada, 

deputado Marcio Nakashima. 

Esta presidente vota favorável ao relatório da deputada Valeria Bolsonaro, 

cumprimentando-a pelo brilhantismo com que apresentou a conclusão dos trabalhos 

desta CPI, deputada Valeria Bolsonaro. 

Eu queria, ao final, apenas fazer breves considerações. Eu queria até confessar a 

todos aqui que é um momento de emoção, não deixa de ser. Nós, mulheres, sempre 

imprimimos a tudo o que fazemos a nossa emoção, não é, deputado Tenente 

Nascimento, deputado Marcio Nakashima; é natural. E eu não posso deixar de confessar 

aqui que o final destes trabalhos é um momento de emoção para todas nós e para todos 

nós.  

Afinal, nós fizemos aqui um enfrentamento muito dialogal, fizemos aqui um 

enfrentamento muito pacífico nas nossas relações, aqui dentro da CPI, de um problema 

que é muito grave. E, como já foi mencionado aqui, houve, por parte de todos os 

membros desta CPI, uma convergência muito relevante em torno daquilo que nós 

queríamos alcançar aqui, independentemente das nossas posturas político-partidárias.  

Mas todos contribuíram de forma muito, muito significativa. E o mais importante 

de tudo, deputada Valeria, foi a convergência dos nossos interesses aqui. Em todas as 

reuniões - fazendo aqui um breve retrospecto de todas as reuniões -, havia 

manifestações convergentes.  

As perguntas feitas aos nossos convidados, todas muito ricas, muito adequadas, 

muito oportunas para que a gente tivesse realmente uma ideia ampla do que está 

acontecendo no que diz respeito ao objeto desta CPI e àquilo que está sendo feito para 

prevenir, para combater, para acolher, para atender as vítimas da violência sexual nas 

universidades. Eu aproveito então para agradecer cada deputada, cada deputado, pelas 

importantes contribuições.  
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E quero fazer isto nas pessoas aqui da deputada vice-presidente desta CPI, a 

deputada Professora Bebel, que nos trouxe inclusive a sua experiência vivenciada no 

ambiente educacional. Professora Bebel, muito obrigada pela forma tão agregadora e o 

quanto você acrescentou aos trabalhos desta CPI. Quero cumprimentá-la e quero 

agradecê-la pela oportunidade que tivemos de compartilhar com a deputada vice-

presidente as reuniões desta CPI.  

Quero cumprimentar também a deputada Valeria Bolsonaro, que foi a nossa 

relatora. Já me referi a ela de forma elogiosa e já parabenizei-a pela apresentação do 

relatório, que representou de forma muito fidedigna os trabalhos realizados, as nossas 

proposições de soluções e de encaminhamentos que são necessários para nós se não 

acabarmos com este problema, mas minimizarmos o sofrimento, a dor das vítimas desta 

violência.  

E aos demais deputados por toda a contribuição que foi apresentada aqui. Quero 

cumprimentar a equipe da Secretaria nominalmente aqui, a equipe que esteve conosco 

durante todos os trabalhos e atuaram: Ana, Elaine e Beth. Cumprimentar aqui também 

os nossos procuradores: Dr. Carlos, Dra. Alexsandra. A Alessandra também, que da 

Secretaria participou, atuou nos trabalhos desta CPI. E as nossas assessorias que 

acompanharam; a Rede Alesp, que transmitiu.  

E, finalmente, penso que consegui fazer os agradecimentos justos e necessários 

nesta manhã, quase início de tarde. E, finalmente, dizer que esta é uma luta que não 

pode, deputada Professora Bebel, cessar. Talvez o maior significado da nossa luta seja a 

nossa constância.  

Nós todos aqui - e eu observei nos registros que foram feitos - de alguma forma já 

estamos dando a nossa contribuição lá no Parlamento para combater a violência contra a 

mulher, para prevenir, para acolher essas mulheres. Eu tenho inclusive a grata satisfação 

de informar aqui - os deputados têm conhecimento - também dos projetos de lei que fui 

proponente, que estão relacionados à prevenção, ao acolhimento e ao atendimento 

qualificado dessas mulheres.  

Isso cria um ambiente de segurança para que a denúncia seja feita, deputada 

Valeria Bolsonaro, nossa relatora. Criar ambiente de segurança que estimule a denúncia 

e a denúncia é a forma que temos de interferir. Eu tenho insistido nisso inclusive por 

meio do projeto de lei que propus, quebrando o silêncio, já aprovado na Casa, que não 

denunciar impede que as intervenções sejam feitas.  
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Mas, naturalmente, denunciar não é fácil. Nós temos que reconhecer nesta CPI. 

Denunciar não é fácil, deputado Tenente Nascimento, deputado Marcio Nakashima, 

deputada Marina Helou. É um obstáculo, para muitas, intransponível, quebrar o silêncio 

e denunciar.  

Então, todas as ações, e o relatório sugere isso, que puderem ser feitas no sentido 

de estimular as vítimas e criar um ambiente de segurança para que elas efetivamente 

consigam fazer a denúncia e que, a partir da denúncia, a vida, a segurança, a integridade 

física, a integridade emocional dessas mulheres estejam salvaguardadas, eu considero 

um ponto central, deputada Valeria, dos nossos trabalhos.  

O estímulo à denuncia e à criação de ambiente de segurança para que essa 

denúncia seja efetivamente feita e, naturalmente, que haja uma resposta. A vítima 

precisa de respostas, seja acolhimento emocional, sejam nos encaminhamentos 

policiais, judiciais e quaisquer outros cabíveis, a vítima espera resposta quando ela 

denuncia.  

Então eu encerro aqui muito, muito agradecida a todos vocês de ter, também, me 

dado essa oportunidade. Eu quero encerrar agradecendo a cada deputado que me deu a 

oportunidade de presidir esta CPI. Foi através de vocês que eu pude presidir esta CPI. 

Eu quero fazer este agradecimento final aqui e dizer que foi uma experiência riquíssima 

para a minha caminhada no Parlamento e que levarei, e, certamente, todos levaremos até 

o final dos nossos mandatos e quantos mais tivermos oportunidade de ter essa 

experiência, que é histórica para a Assembleia Legislativa de São Paulo. É um marco na 

luta contra a violência promovida contra as nossas mulheres aqui no estado de São 

Paulo.  

Então, com uma palavra de gratidão, de reconhecimento a todos e de emoção, até, 

nós encerramos os trabalhos desta CPI. Esperamos que tudo não se encerre aqui, mas 

que seja um passo importante nessa dinâmica, nessa sequencia, nesse avançamento de 

medidas em favor das nossas mulheres, porque é o que nós desejamos. É o que está em 

nosso coração, é o que o Parlamento deve fazer, é o que o poder público deve promover, 

proteção, defesa das nossas mulheres. 

Muito obrigada a todos. Eu encerro entusiasmada, porque sei que avançamos. 

Esgotado, então, o objeto da presente reunião, eu declaro encerrada a 10ª e última 

reunião, em que apresentamos o relatório final desta CPI nesta manhã dos trabalhos da 

CPI que investigou a violência sexual contra mulheres universitárias no último ano no 
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estado de São Paulo. Muito obrigada a todos. Parabéns a todos. Um grande abraço, uma 

boa tarde. Obrigada, gente. 

  

* * * 

 

- Encerra-se a reunião. 

 

* * * 


