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COMISSÃO DE SEGURANÇA PÚBLICA E ASSUNTOS PENITENCIÁRIOS 

07.04.2021 

 

* * * 

 

- Abre a sessão o Sr. Delegado Olim. 

 

* * * 

 

O SR. PRESIDENTE - DELEGADO OLIM - PP - Havendo número regimental, 

declaro aberta a 1ª Reunião Extraordinária da Comissão de Segurança Pública e Assuntos 

Penitenciários da 3ª Sessão Legislativa da 19ª Legislatura. 

Verificação de quorum. Vou fazer a chamada nominal de cada deputado membro 

da Comissão, que deve confirmar sua presença verbalmente. 

Registro com prazer a presença dos nobres deputados Major Mecca. 

 

O SR.  MAJOR MECCA - PSL - Em forma, presidente. 

 

O SR. PRESIDENTE - DELEGADO OLIM - PP - Deputado Altair Moraes. 

 

O SR. ALTAIR MORAES - REPUBLICANOS - Em forma, presidente. 

 

O SR. PRESIDENTE - DELEGADO OLIM - PP - Deputado Delegado Olim, 

presente. Deputado Jorge Caruso. 

 

O SR. JORGE CARUSO - MDB - Presente. 

 

O SR. PRESIDENTE - DELEGADO OLIM - PP - Deputada Adriana Borgo. 

(Pausa.) Deputada Adriana Borgo. Está sem áudio, Adriana. Adriana Borgo, abra o áudio.  

 

A SRA. ADRIANA BORGO - PROS - Presente. Já abri. 

 

O SR. PRESIDENTE - DELEGADO OLIM - PP - Tenente Nascimento. 
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O SR. TENENTE NASCIMENTO - PSL - Deputado Tenente Nascimento 

presente, como sempre. É que eu estou na outra comissão aqui. 

 

O SR. PRESIDENTE - DELEGADO OLIM - PP - Você está nas duas? O senhor 

é muito requisitado. 

Conforme o § 1 º do Art. 291, do Regimento Interno, atualizado pela reforma 249, 

informo que logo após o resultado da votação pelo processo encerrado, será votado, pelo 

prazo de dois minutos, para qualquer membro presente, pedindo a verificação de votação, 

por meio envio de mensagem no chat.  

Ordem do Dia. Vamos passar à Ordem do Dia.  

A presente reunião foi convocada com a finalidade de deliberar sobre a Moção 

57/2021. Em primeiro lugar, vamos pedir, quem tiver vista, se quiser pedir vista, é o 

horário de pedir vista, por gentileza. 

Eu vou pedir vista do item 7 e do item 15. 

 

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

pela ordem. 

 

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

Nascimento. 

 

O SR. TENENTE NASCIMENTO - PSL - Eu não recebi ainda. A menina já 

mandou lá a pauta? 

 

O SR. PRESIDENTE - DELEGADO OLIM - PP - Já mandou. A Carolina. 

 

A SRA. ADRIANA BORGO - PROS - Pela ordem, presidente.  

 

O SR. PRESIDENTE - DELEGADO OLIM - PP - Pela ordem, Adriana. 

 

A SRA. ADRIANA BORGO - PROS - Presidente, quando é conclusivamente, 

ainda dá para pedir vista? 
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O SR. PRESIDENTE - DELEGADO OLIM - PP - Dá. Só não pode pedir regime 

de urgência. Você vai pedir? 

 

A SRA. ADRIANA BORGO - PROS - Ah, está. 

 

O SR. PRESIDENTE - DELEGADO OLIM - PP - Eu pedi no item 7 e no item 

15, ok? Vamos dar prosseguimento aqui já. Mais alguém tem para pedir vista?  

Item 1 - Moção 57/21, tramitação de urgência, deputado Campos Machado. 

Conclusiva e urgência. Manifesta condolência pelo falecimento do senador Major 

Olimpio. O relator foi o deputado Altair Moraes, favorável conclusivamente. 

E eu também quero colocar aqui o deputado Tenente Nascimento, que tentou ser o 

relator também, mas eu já tinha dado entrada, então, o Altair Moraes também, juntamente, 

não haveria problema nenhum, é nosso amigo, juntamente com o Nascimento, são 

favoráveis à moção do nosso grande senador falecido, senador Major Olimpio. 

Em discussão. Não havendo oradores inscritos, está encerrada a discussão. Em 

votação nominal.  

Como vota o deputado Major Mecca? 

 

O SR.  MAJOR MECCA - PSL - Pela ordem, presidente, voto "sim". 

 

O SR. PRESIDENTE - DELEGADO OLIM - PP - Como vota o nobre deputado 

Altair Moraes, que é o nosso relator? 

 

O SR. ALTAIR MORAES - REPUBLICANOS -  Voto "sim", presidente. 

 

O SR. PRESIDENTE - DELEGADO OLIM - PP - Este presidente também vota 

"sim". 

Deputado Jorge Caruso. 

 

O SR. JORGE CARUSO - MDB - Favorável. 

 

O SR. PRESIDENTE - DELEGADO OLIM - PP - Deputada Adriana Borgo. 

(Pausa.) Deputada Adriana Borgo. 
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O SR. JORGE CARUSO - MDB - Tem que ligar o “on”, Adriana. 

 

A SRA. ADRIANA BORGO - PROS – Super favorável. 

 

O SR. PRESIDENTE - DELEGADO OLIM - PP - Deputado Nascimento, e 

também conjuntamente aí com o relator. 

 

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

favorável a tão importante homenagem ao meu querido e sempre amigo, senador Major 

Olimpio, primeiro militar senador da República. Favorável. 

 

O SR. PRESIDENTE - DELEGADO OLIM - PP - Foi aprovada a moção. Todos 

votaram a favor? Deixa eu falar aqui então. Nós temos um monte para limpar logo a pauta, 

para o novo presidente ser escolhido futuramente. Eu estava pensando em pegar e nem 

fazer voto. Será que pode ser sem ser nominal? A gente já pegar, eu entro, aprovo e, se 

alguém tiver alguma coisa, a gente pega e faz nominal. Tudo bem? Para não ficar 

perdendo tempo com "como vota", porque são muitos, são 11, 12, 14 requerimentos. Pode 

ser? (Vozes sobrepostas.) 

     

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

presidente.  

 

O SR. PRESIDENTE - DELEGADO OLIM - PP - Pela ordem. Pois não? 

 

O SR. TENENTE NASCIMENTO - PSL - Os que forem favoráveis permaneçam 

como estão e vamos embora. 

 

O SR. PRESIDENTE - DELEGADO OLIM - PP - Isso aí. (Inaudível.) Algum 

problema?  

 

O SR. TENENTE NASCIMENTO - PSL - Negativo. 

 

O SR. PRESIDENTE - DELEGADO OLIM - PP - Mais alguém tem vista aí?  
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O SR. TENENTE NASCIMENTO - PSL - Não, vamos embora. 

 

O SR. PRESIDENTE - DELEGADO OLIM - PP - Então vamos lá. Nós temos 

dois minutos para se manifestar, ok? 

 

A SRA. ADRIANA BORGO - PROS - Favorável. 

 

O SR. PRESIDENTE - DELEGADO OLIM - PP - Vamos começar. 

Item 2 - Projeto de lei 450, de 2019, o deputado é o Roque Barbiere. Conclusiva. 

Denomina ASP Claudio Chaves do Nascimento o Centro de Detenção Provisória de 

Lavínia, naquele município. O deputado Major Mecca é o relator, favorável 

conclusivamente.  

Em discussão. Não havendo oradores inscritos, está encerrada a discussão. 

Aprovado conclusivamente o substitutivo ora proposto. Não, não. Item 2, espera aí. 

Aprovada conclusivamente a moção.  

Item 3 - Projeto de lei nº 464, de 2019, do deputado Léo Oliveira. Conclusiva.  

Em discussão. Não havendo oradores inscritos, está encerrada a discussão. Em 

votação. Deputados permaneçam como se encontram. (Pausa.) Aprovado 

conclusivamente o substitutivo ora proposto. 

Item 4 - Projeto de lei 886, o deputado Marcos Zerbini é o relator; é o autor, autor. 

Conclusiva. Denomina Investigador de Polícia José Antonio Rainiere a Delegacia de 

Polícia de Marapoama. O (Inaudível.) foi o relator, favorável conclusivamente.  

Em discussão. Não havendo oradores inscritos, está encerrada a discussão. Em 

votação. (Pausa.) Aprovada conclusivamente a moção. 

Item 5 - Projeto de lei 1.324, de 2019, do Tenente Coimbra. Conclusiva. Institui o 

Dia dos Atiradores de Tiro de Guerra, incluindo no Calendário Oficial do Estado. 

Deputado Jorge Caruso favorável conclusivamente. 

 

O SR. ALTAIR MORAES - REPUBLICANOS - (Inaudível.) 

 

O SR. PRESIDENTE - DELEGADO OLIM - PP - Pela ordem. Quem pediu pela 

ordem? Ninguém? 

Em discussão. Não havendo oradores inscritos, está encerrada a discussão. 

Aprovada conclusivamente a moção. 
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Item 6 - Moção 203, de 2019, do deputado Major Mecca. Apela para os Srs. 

Presidentes do Senado Federal e da Câmara dos Deputados, bem como para os líderes 

dos partidos com assento naquelas Casas Legislativas, a fim de que empreendam esforços 

para a apreciação e aprovação, com a maior brevidade possível, do Projeto de Lei 3.201, 

de 2015, do deputado Covatti Filho, que dispõe sobre a destinação de recursos 

provenientes da venda de veículos apreendidos em leilões para a área de Segurança 

Pública dos estados e Distrito Federal. O deputado Jorge Caruso é o relator, favorável 

conclusivamente. 

Em discussão. Não havendo oradores inscritos, está encerrada a discussão. 

Aprovada conclusivamente a moção. 

Item 7 - Foi pedida vista por mim. 

Item 8 - Moção 15, de 2020, da deputada Adriana Borgo. Manifesta repúdio à 

atitude do superior que repreendeu os policiais militares que se alimentavam no período 

da diária especial por jornada extraordinária de trabalho policial militar, Dejem, em 27 de 

dezembro de 2019, em Osasco. O deputado Major Mecca foi o relator, favorável 

conclusivamente. 

Em discussão. Não havendo inscritos, está encerrada a discussão. Aprovada 

conclusivamente a moção. 

Item 9 - Moção 28, de 2020, do deputado Castello Branco. Aplaude os policiais 

Natália Giovanini, primeiro-tenente do Comando de Aviação da Polícia Militar, e Misael 

da Silva, 3º Sargento do 4º Batalhão da Polícia Militar Metropolitana, que atuaram com 

sucesso no salvamento da menina de quatro anos de idade que ficou presa na Ponte da 

Freguesia do Ó, na zona norte da Capital, por causa dos alagamentos do dia 10 de 

fevereiro de 2020. Deputada Adriana Borgo, relatora, favorável conclusivamente. 

Em discussão. Não havendo oradores inscritos, está encerrada a discussão. 

Aprovada conclusivamente a moção. 

Item 10 - Moção 33, de 2020, do deputado Tenente Coimbra. Aplaude os policiais 

militares do 29° Batalhão de Polícia Militar Metropolitano pelo socorro prestado à 

gestante, que resultou no nascimento da pequena Maria Luna, desempenhando um 

excelente trabalho com profissionalismo.  

O nosso relator é o deputado Sargento Neri, favorável à moção na forma do 

substitutivo ora proposto, conclusivamente. 
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Em discussão. Não havendo oradores inscritos, está encerrada a discussão. 

Aprovado conclusivamente o substitutivo proposto pela CCJ; prejudicado o projeto como 

originalmente apresentado. 

Item 11 - Moção 34, de 2020, do deputado Tenente Coimbra também. Aplaude os 

policiais militares do 2º Batalhão de Polícia Militar Metropolitano pelo socorro prestado 

a uma vítima feita refém após roubo de carga, no dia 3 de fevereiro de 2020, 

desempenhando um excelente trabalho com profissionalismo.  

O deputado Jorge Caruso é o relator, favorável ao projeto na forma do substitutivo 

ora proposto. 

Em discussão. Não havendo oradores inscritos, está encerrada a discussão. 

Aprovado conclusivamente o substitutivo proposto pela CCJ; prejudicado o projeto como 

originalmente apresentado. 

Agora nós vamos para o Item 12 - Moção 137, de 2020, do deputado Marcio 

Nakashima. Conclusiva. Aplaude os policiais militares 1º Sgt. PM Armando, CB PM 

Johnny e Soldados PM Vanessa Souza e Mennitti, da 5º Cia do 1º BPRV, bem como a 

equipe do Dr. José Aparecido Cardia, por meio do Delegado Assistente, Dr. Fabio Pierry, 

da Delegacia de Polícia de Bertioga, que se dedicaram na prisão de Caio Vieira dos 

Santos, acusado de espancar e ameaçar de morte sua esposa, em Rondônia. 

O deputado Altair Moraes é o nosso relator, favorável conclusivamente. 

Em discussão. Não havendo oradores inscritos, está encerrada a discussão. 

Aprovada conclusivamente a moção.  

Agora é o 13. São os últimos aqui, né? É a Moção 152, de 2020, do deputado 

Tenente Coimbra. Aplaude os policiais militares do 6º Batalhão de Polícia Militar do 

Interior, que, no dia 26 de agosto de 2020, mesmo em menor número, não esmoreceram 

diante de dezenas de criminosos armados. O deputado Daniel Soares é o relator, favorável 

conclusivamente. Este é o Item 13. 

Em discussão. Não havendo oradores inscritos, está encerrada a discussão. 

Aprovada conclusivamente a moção do Item 13. 

Último item, Item 14 - Moção 154, de 2020, do deputado Douglas Garcia. 

Conclusiva. Apela aos Srs. Presidentes da Câmara dos Deputados e do Senado Federal, 

bem como aos líderes dos partidos com assento naquelas Casas Legislativas, a fim de que 

empreendam esforços para a apreciação e aprovação do Projeto de lei nº 8.455, de 2017, 

que altera a Lei nº 8.176, de 8 de fevereiro de 1991, para tipificar os crimes de furto e 
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roubo de combustíveis de estabelecimentos de produção, instalações de armazenamento 

e dutos de movimentação e os crimes de receptação de combustíveis. 

O nosso relator é o deputado Jorge Caruso, favorável conclusivamente.  

Em discussão. Não havendo oradores inscritos, está encerrada a discussão. Em 

votação. Aprovada conclusivamente a moção. 

Srs. Deputados, Sras. Deputadas, terminou aqui a comissão. Mais alguém deseja 

falar alguma coisa? Do Item 15 eu pedi vista. Tem a palavra quem quiser. 

 

O SR. JORGE CARUSO - MDB - Pela ordem, Sr. Presidente.   

 

O SR. PRESIDENTE - DELEGADO OLIM - PP - Pois não, deputado Jorge 

Caruso. 

 

O SR. JORGE CARUSO - MDB - Só para cumprimentá-lo pela condução dos 

trabalhos, porque me parece que esta é a última reunião deste biênio. Positivo? Então, 

parabéns pela condução e parabéns a todos os membros.  

 

O SR. PRESIDENTE - DELEGADO OLIM - PP - Eu quero agradecer 

primeiramente a todos e quero também dizer que nós limpamos todas as pautas. Espero 

que nos vejamos futuramente nesta comissão de novo. E agradecer por esses dois anos de 

cordialidade, amizade, o pessoal que é ligado à Segurança, que sempre nos ajudou, e 

pessoas que não são ligadas à Segurança, mas que vestiram a camisa da Segurança 

Pública. 

Alguém mais quer ter a palavra? Fique à vontade. 

 

O SR. TENENTE NASCIMENTO - PSL - Pela ordem, Sr. Presidente.   

 

O SR. PRESIDENTE - DELEGADO OLIM - PP - Pela ordem, Nascimento. 

 

O SR. TENENTE NASCIMENTO - PSL - Quero aqui também agradecer por ter 

participado durante este biênio de tão importante comissão. Alcançamos grandes projetos 

aos nossos profissionais de Segurança como um todo. Parabenizá-lo pela condução dos 

trabalhos durante a sua gestão como presidente. No segundo biênio vamos verificar se 
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vamos estar, mas, antecipadamente, quero dizer que foi gratificante participar e contribuir 

para tão importante comissão.  

Muito obrigado, presidente e todos os membros desta comissão, que formaram uma 

comissão altamente produtiva e da maior grandeza que conheci nesta legislatura. 

Muito obrigado. 

 

O SR. PRESIDENTE - DELEGADO OLIM - PP - Mais alguém quer a palavra? 

(Pausa.) Bom, então, eu vou agradecer a todos. Nada mais havendo, eu declaro encerrada 

esta comissão. Fiquem todos com Deus e saúde, que é o principal.  

 

* * * 

 

- É encerrada a reunião. 

 

* * * 


