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COMISSÃO DE SEGURANÇA PÚBLICA E ASSUNTOS 

PENITENCIÁRIOS  

22.06.2020 

 

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

regimental, declaro aberta a 1ª reunião extraordinária da Comissão de Segurança Pública 

e Assuntos Penitenciários da 2ª Sessão Legislativa da 19ª Legislatura. Quero agradecer a 

presença aqui do Major Mecca, meu querido Major Mecca presente; Luiz Fernando, 

sempre comigo aí há quatro anos, já estamos há cinco anos e meio juntos nesta Comissão, 

fazendo inimigos e abraçando os amigos; o sempre Ed Thomas, também está aqui há 

cinco anos – parabéns, irmão, estamos juntos. O Altair Moraes, o Jorge Caruso e a 

Adriana Borgo também estão presentes. Tem mais alguém que ficou faltando falar o 

nome? Estão aí, não é? Todos estão presentes. 

Então, verificado o quórum, vamos agora... Espera aí, deixa eu ler aqui. Todos 

com os microfones abertos; os pedidos de vista, requerimentos e questões de ordem 

devem ser feitos verbalmente para o registro de publicidade, o.k.? Só para os senhores 

saberem. 

 

O SR. LUIZ FERNANDO LULA DA SILVA - PT - Pela ordem, presidente. 

 

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

Fernando, pois não. 

 

O SR. LUIZ FERNANDO LULA DA SILVA - PT - Eu queria pedir vista do 

item 1. 

 

O SR. PRESIDENTE - DELEGADO OLIM - PP - Item 1, vista; o que mais? 

 

O SR. LUIZ FERNANDO LULA DA SILVA - PT - Item 1, Sr. Presidente; da 

minha parte é só isso. 

 

O SR. ALTAIR MORAES - REPUBLICANOS - Pela ordem, Sr. Presidente. 
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O SR. PRESIDENTE - DELEGADO OLIM - PP - Pela ordem, deputado Altair, 

pois não. 

 

O SR. ALTAIR MORAES - REPUBLICANOS - Eu quero pedir vista conjunta 

no item 1, Sr. Presidente. 

 

O SR. PRESIDENTE - DELEGADO OLIM - PP - Conjunta? É regimental. 

Quem mais? Alguém mais tem pedido? A Borgo, o Mecca? 

 

A SRA. ADRIANA BORGO - PROS - Não. 

 

O SR. MAJOR MECCA - PSL - Não. 

 

O SR. PRESIDENTE - DELEGADO OLIM - PP - Nada? Só esses dois? Então 

só o item 1 que está com vista, pedida pelo Altair e pelo Luiz Fernando. Então vou 

começar: solicito ao secretário a leitura da Ata da reunião anterior. 

 

O SR. LUIZ FERNANDO LULA DA SILVA - PT - Pela ordem, Sr. Presidente. 

 

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

Fernando. 

 

O SR. LUIZ FERNANDO LULA DA SILVA - PT - Como todos têm 

conhecimento, é para pedir a dispensa da leitura da Ata. 

 

O SR. PRESIDENTE - DELEGADO OLIM - PP - É regimental o pedido de 

Vossa Excelência. Consulto os membros deste colegiado para saber se há acordo em dar 

por lida e aprovada Ata da reunião anterior.  Havendo acordo, estão todos de acordo, a 

Ata fica aprovada. 

 

O SR. MAJOR MECCA - PSL - Pela ordem, Sr. Presidente. 

 

O SR. PRESIDENTE - DELEGADO OLIM - PP - Pela ordem... Quem está 

chamando? 
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O SR. MAJOR MECCA - PSL - Pela ordem, presidente. Major Mecca. 

 

O SR. PRESIDENTE - DELEGADO OLIM - PP - Pela ordem, Major Mecca. 

 

O SR. MAJOR MECCA - PSL - Um bom dia, Sr. Presidente, ao senhor e a todos 

os integrantes da Comissão; que Deus abençoe e proteja a todos e aos seus familiares. Eu 

só gostaria de levar ao conhecimento de todos uma solicitação que enviei ao presidente 

desta Comissão... 

 

O SR. PRESIDENTE - DELEGADO OLIM - PP - Pessoal, cuidado, tem 

autofalante aberto aí. Deixa só o Major Mecca falar, por gentileza. Pois não, Major. 

 

O SR. MAJOR MECCA - PSL - Então novamente, presidente, desejando um 

bom dia e uma boa semana a todos, eu gostaria de levar ao conhecimento de todos os 

integrantes da Comissão um requerimento que eu enviei a V. Exa., para que fosse 

encaminhado ao Exmo. Sr. Secretário de Segurança Pública e ao secretário de Assuntos 

Penitenciários, sobre o número de operadores mortos pela covid-19 e número de 

infectados, bem como as medidas preventivas que estão sendo adotadas por essas pastas. 

Muito obrigado. 

 

O SR. PRESIDENTE - DELEGADO OLIM - PP - O requerimento ainda não 

chegou. Você já mandou, não é? 

 

O SR. MAJOR MECCA - PSL - Eu mandei. 

 

O SR. PRESIDENTE - DELEGADO OLIM - PP - Deixa eu te falar, só para 

você saber... 

 

O SR. MAJOR MECCA - PSL - Inclusive, enviei no seu WhatsApp, excelência. 

 

O SR. PRESIDENTE - DELEGADO OLIM - PP - Está bom, pode deixar. 

Outra coisa, só para você saber, dia 8 de agosto estará aqui – mas aí já vamos estar no 
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plenário, aqui nas comissões – o coronel Nivaldo, e vamos acertar uma data com o 

general, porque eu quero fazer presencial, não quero fazer virtual, ok.? 

 

O SR. MAJOR MECCA - PSL - Ok. 

 

O SR. ALTAIR MORAES - REPUBLICANOS - Presidente. 

 

O SR. PRESIDENTE - DELEGADO OLIM - PP - Pois não, quem é? 

 

O SR. ALTAIR MORAES - REPUBLICANOS - Pela ordem. 

 

O SR. PRESIDENTE - DELEGADO OLIM - PP - Pois não, Altair. 

 

O SR. ALTAIR MORAES - REPUBLICANOS - Presidente, o dia 8 de agosto 

é um sábado, só ver a data aí. 

 

O SR. PRESIDENTE - DELEGADO OLIM - PP - Então, alguém então... 

 

A SRA. - É uma quarta-feira, não é? 

 

O SR. PRESIDENTE - DELEGADO OLIM - PP - Não é uma quarta? É que 

me passaram... 

 

O SR. ALTAIR MORAES - REPUBLICANOS - Não, não, 8 de agosto é um 

sábado. 

 

O SR. PRESIDENTE - DELEGADO OLIM - PP -  que seria umas 11 horas da 

manhã, mas eu vejo então. Pode ser que eu falei a data errada, mas é quarta-feira, é uma 

quarta-feira. 

 

A SRA. - Acho que é dia 5. 

 

O SR. PRESIDENTE - DELEGADO OLIM - PP - Ah, desculpa! Perdão, não 

é dia 8, viu? 
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O SR. ALTAIR MORAES - REPUBLICANOS - Então é dia 5? 

 

O SR. PRESIDENTE - DELEGADO OLIM - PP - É dia 5, está certo, é dia 5 

de agosto às 11 horas. 

 

O SR. ALTAIR MORAES - REPUBLICANOS - Ah, o.k. 

 

O SR. PRESIDENTE - DELEGADO OLIM - PP - Desculpa aí, valeu. Vou 

começar a ler aqui então: Item 2 – mais alguém que falar? Oi Caruso, prazer em vê-lo, 

irmão. “Carusão” só em casa, hein? Vamos lá, no item 1 pediram vista, item 2: Projeto 

de lei nº 539, de 2019, do deputado Carlos Cezar; obriga os clubes, academias, ginásios 

desportivos e alojamentos de atletas no Estado a adotar planos de prevenção e combate a 

incêndio. Deputado Luiz Fernando Teixeira, favorável. Em discussão; não havendo 

oradores inscritos, está encerrada a discussão. Em votação: como vota o deputado Major 

Mecca? 

 

O SR. MAJOR MECCA - PSL - Voto favorável. 

 

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

Fernando Teixeira? 

 

O SR. LUIZ FERNANDO LULA DA SILVA - PT - Favorável, Sr. Presidente. 

 

O SR. PRESIDENTE - DELEGADO OLIM - PP - Deputado Ed Thomas? 

Deputado, abre o microfone, deputado. Deputado Ed Thomas, como o senhor vota no 

item 2? Todos são nominais? 

 

A SRA. - Sim. 

 

O SR. ED THOMAS - PSB - Favorável, Sr. Presidente. 
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O SR. PRESIDENTE - DELEGADO OLIM - PP - Bom, vamos lá 

(ininteligível). Conseguiu, deputado? Então volto daqui a pouco. Deputado Altair 

Moraes. 

 

O SR. ALTAIR MORAES - REPUBLICANOS - Favorável, Sr. Presidente. 

 

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

 

O SR. ALTAIR MORAES - REPUBLICANOS - Favorável. 

 

O SR. PRESIDENTE - DELEGADO OLIM - PP -  Deputado Jorge Caruso. 

 

O SR. JORGE CARUSO - MDB - Com o relator, favorável. 

 

O SR. PRESIDENTE - DELEGADO OLIM - PP -  Com o relator. Deputada 

Adriana Borgo. 

 

A SRA. ADRIANA BORGO - PROS - Favorável. 

 

O SR. PRESIDENTE - DELEGADO OLIM - PP - Retornando aqui – obrigado, 

deputada –, deputado Ed Thomas, já consegue entrar aí? 

 

O SR. ED THOMAS - PSB - Favorável, Sr. Presidente. 

 

O SR. PRESIDENTE - DELEGADO OLIM - PP - Favorável? 

 

O SR. ED THOMAS - PSB - Favorável. 

 

O SR. PRESIDENTE - DELEGADO OLIM - PP - Quero também aqui constar 

a presença do deputado Gil Diniz; deputado Gil Diniz, como vota o Projeto de lei do item 

2? O senhor chegou agora, quer que eu leia de novo ou está em mãos aí? Saiu de novo? 

Então tá bom, aprovado por unanimidade. Item 3. 
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O SR. LUIZ FERNANDO LULA DA SILVA - PT - Pela ordem, Sr. Presidente;  

eu queria chamar a atenção, não sei se isso é uma provocação ou não, o deputado Gil 

Diniz entrou com uma camiseta na qual parece estar escrito “bois”; parece que está escrito 

“bois” na camisa dele, é isso? 

 

O SR. PRESIDENTE - DELEGADO OLIM - PP - Não sei. Deputado Gil 

Diniz, o senhor está com o microfone aberto? Deputado Gil Diniz, está ouvindo aqui? 

Deputado Gil Diniz, o senhor está ouvindo aqui o presidente? Acho que ele não está 

ouvindo. (Fala fora do microfone.) É, ele está com uma camiseta do Bolsonaro. 

 

O SR. LUIZ FERNANDO LULA DA SILVA - PT - Ah, eu achei que fosse 

“bois”. 

 

O SR. PRESIDENTE - DELEGADO OLIM - PP - Está sem microfone, 

deputado? Não, está bem, deixa cada um, tudo bem? Você vai votar ou não? Não está 

ouvindo. Está aberto o seu microfone. Vamos para o item 3: Projeto de lei nº 683, de 

2019, do deputado Carlão Pignatari; autoriza o poder Executivo a criar políticas públicas 

de patrulha rural. Deputado Altair Moraes foi favorável ao projeto e à emenda nº 1, na 

forma da subemenda da CCJR; voto em separado do deputado Luiz Fernando Ferreira, 

favorável ao projeto na forma do substitutivo apresentado, contrário à emenda nº 1 e à 

subemenda apresentada pela CCJR. Em discussão. 

 

A SRA. ADRIANA BORGO - PROS - Pela ordem, Sr. Presidente. 

 

O SR. PRESIDENTE - DELEGADO OLIM - PP - Não havendo oradores 

inscritos, está encerrada a discussão. 

 

A SRA. ADRIANA BORGO - PROS - Pela ordem, Sr. Presidente. 

 

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

Quem está pedindo? 

 

A SRA. ADRIANA BORGO - PROS - Adriana. 
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O SR. PRESIDENTE - DELEGADO OLIM - PP - Deputada Adriana Borgo, 

pois não. 

 

A SRA. ADRIANA BORGO - PROS - Eu só quero consignar o meu voto 

contrário, porque já existe a Polícia Ambiental, que tem dentro dela a Patrulha Rural, 

então é desnecessário criar mais um dispositivo desse. 

 

O SR. LUIZ FERNANDO LULA DA SILVA - PT - Presidente, pela ordem. 

 

O SR. PRESIDENTE - DELEGADO OLIM - PP - Pior que é verdade, existe a 

Patrulha Rural com dois mil homens. 

 

O SR. LUIZ FERNANDO LULA DA SILVA - PT - Pela ordem, Sr. Presidente. 

 

O SR. PRESIDENTE - DELEGADO OLIM - PP - Vou pôr em votação. 

 

O SR. LUIZ FERNANDO LULA DA SILVA - PT - Eu pedi a palavra, Sr. 

Presidente. 

 

O SR. PRESIDENTE - DELEGADO OLIM - PP - Deputado Luiz Fernando, 

pela ordem. 

 

O SR. LUIZ FERNANDO LULA DA SILVA - PT - Eu queria corroborar as 

falas da deputada Adriana Borgo, no mesmo sentido; desnecessário se faz, já temos essa 

patrulha, ainda mais no momento que nós estamos vivendo, que (Vozes sobrepostas.) 

aprovemos esse projeto (Vozes sobrepostas.) se atentassem a isso e que aprovássemos o 

voto em separado que a gente apresentou. 

 

O SR. PRESIDENTE - DELEGADO OLIM - PP - Então, na hora de votar, nós 

votamos ou com o relator ou com o voto em separado. Vamos começar então: como vota 

o deputado Gil Diniz? 

 

O SR. GIL DINIZ - PSL - Presidente, voto favorável. 
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O SR. PRESIDENTE - DELEGADO OLIM - PP - Vota favorável, marca aí. 

Como vota o deputado Major Mecca? 

 

O SR. MAJOR MECCA - PSL - Presidente, voto favorável. 

 

O SR. PRESIDENTE - DELEGADO OLIM - PP - Com o relator o senhor vota? 

Diniz, você vota com o relator? 

 

O SR. GIL DINIZ - PSL - Com o relator, presidente, com o deputado Altair. 

 

O SR. PRESIDENTE - DELEGADO OLIM - PP -  (Ininteligível.) 

 

O SR. JORGE CARUSO - MDB - Parece que a conexão do presidente não está 

muito boa. 

 

A SRA. ADRIANA BORGO - PROS - É, está ruim. 

 

O SR. LUIZ FERNANDO LULA DA SILVA - PT - Aqui está falhando 

também. 

 

O SR. PRESIDENTE - DELEGADO OLIM - PP -  (Ininteligível.) 

 

A SRA. ADRIANA BORGO - PROS - Não consigo ouvir o presidente, não. 

 

O SR. JORGE CARUSO - MDB - Eu também não consigo ouvir nada aqui. 

 

O SR. PRESIDENTE - DELEGADO OLIM - PP -  (Ininteligível.) 

 

O SR. MAJOR MECCA - PSL - Também não estou ouvindo nada. 

 

O SR. PRESIDENTE - DELEGADO OLIM - PP - Pessoal, um minutinho só. 

 

O SR. JORGE CARUSO - MDB - Derrubaram o presidente. 
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O SR. ED THOMAS - PSB - O Caruso não perde a piada. 

 

A SRA. ADRIANA BORGO - PROS - Está bonitão, Thomas! 

 

O SR. PRESIDENTE - DELEGADO OLIM - PP -  (Ininteligível.) 

 

O SR. ED THOMAS - PSB - Presidente, tem que gastar um pouquinho mais de 

internet, presidente. Internet boa, que nem a do Mecca, olha. Olha a internet do Mecca! 

 

O SR. LUIZ FERNANDO LULA DA SILVA - PT - O que é essa “arminha” aí, 

Ed? 

 

O SR. ED THOMAS - PSB - Hã? 

 

O SR. LUIZ FERNANDO LULA DA SILVA - PT - O que é essa “arminha” aí, 

cara? 

 

O SR. ED THOMAS - PSB - Não, cara, é que está ruim, a internet está ruim. 

 

O SR. MAJOR MECCA - PSL - Olha a “arminha” aqui, Ed! É a caneta. 

 

O SR. PRESIDENTE - DELEGADO OLIM - PP - Pessoal, estão me ouvindo 

aí ou não? 

 

O SR. LUIZ FERNANDO LULA DA SILVA - PT - Agora melhorou, 

presidente. 

 

A SRA. ADRIANA BORGO - PROS - Agora melhorou. 

 

O SR. ED THOMAS - PSB - Ele é major! 

 

O SR. MAJOR MECCA - PSL - Luiz, a arma nossa é essa caneta aqui, olha. 
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O SR. PRESIDENTE - DELEGADO OLIM - PP - Olha aí, normal. Está me 

ouvindo aí, pessoal? Estão ouvindo? 

 

A SRA. ADRIANA BORGO - PROS - Estamos ouvindo. 

 

O SR. LUIZ FERNANDO LULA DA SILVA - PT - Agora voltou, presidente. 

 

O SR. PRESIDENTE - DELEGADO OLIM - PP - Caiu e voltou. Vamos lá, o 

projeto... Deputado Major Mecca, o senhor vota com o relator ou vota com o voto em 

separado? 

 

O SR. MAJOR MECCA - PSL - Voto com o relator. 

 

O SR. PRESIDENTE - DELEGADO OLIM - PP - Ok. O deputado Ed Thomas. 

 

O SR. ED THOMAS - PSB - Voto com o relator, Sr. Presidente. 

 

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

 

O SR. ALTAIR MORAES - REPUBLICANOS - Sr. Presidente, voto comigo 

mesmo, o relator. Só um detalhe, rapidinho, por favor, se o senhor me autoriza: não está 

criando aqui uma Patrulha Rural, são políticas públicas; é isso, tá? Obrigado. 

 

O SR. PRESIDENTE - DELEGADO OLIM - PP - Ok. Deputado Delegado 

Olim vota com o relator. Deputado Jorge Caruso. 

 

O SR. JORGE CARUSO - MDB - Com o relator, Sr. Presidente. 

 

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

 

A SRA. ADRIANA BORGO - PROS - Em separado. 

 

O SR. PRESIDENTE - DELEGADO OLIM - PP - Ok. Aprovado o item 3. 
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O SR. LUIZ FERNANDO LULA DA SILVA - PT - Sr. Presidente, eu voto em 

separado. O senhor não vai me permitir votar? 

 

O SR. PRESIDENTE - DELEGADO OLIM - PP - Ah, desculpa, deputado Luiz 

Fernando! Como vota o deputado Luiz Fernando? 

 

O SR. LUIZ FERNANDO LULA DA SILVA - PT - Eu voto com o voto em 

separado, presidente. 

 

O SR. PRESIDENTE - DELEGADO OLIM - PP - Ok., dois votos. Vamos lá: 

Projeto de lei nº 799, de 2019 – está dando eco aqui, espera aí, está dando microfonia – 

do deputado Agente Federal Danilo Balas; assegura direitos e garantias aos agentes 

públicos quando da colaboração com informações sobre a prática de crimes, atos de 

improbidade ou infrações. O deputado Luiz Fernando Ferreira foi favorável na forma do 

substitutivo proposto pela CCJ. Em discussão. 

 

O SR. JORGE CARUSO - MDB - Pela ordem, presidente. 

 

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

Caruso. 

 

O SR. JORGE CARUSO - MDB - Eu não tive acesso ao projeto, então, apenas 

para entender, isso daqui é como se fosse uma premiação para delação premiada, é isso? 

 

O SR. PRESIDENTE - DELEGADO OLIM - PP - Não, é proteção; não entra 

na delação, que eu também sou contra, viu? “X9” já tem muito, já está cheio de “X9”. 

 

O SR. JORGE CARUSO - MDB - Ok.; perfeito, presidente. 

 

O SR. PRESIDENTE - DELEGADO OLIM - PP - Tem um agora que até saiu 

do Governo. Está aqui o projeto, estou com ele aqui, viu, deputado Caruso? Deixa eu dar 

uma olhadinha aqui: “Aos agentes públicos que colaborarem com informações sobre a 

prática de crimes, atos de improbidade ou infrações administrativas de que tenham 

conhecimento, em razão de estarem vinculados a órgão da administração, seus órgãos de 

https://www.al.sp.gov.br/propositura/?id=1000276251
https://www.al.sp.gov.br/propositura/?id=1000276251
https://www.al.sp.gov.br/propositura/?id=1000276251
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controle interno e externo, autoridades policiais, Ministério Público, ou qualquer outra 

autoridade pública, especialmente em decorrência do exercício de cargo ou função 

pública, são asseguradas as seguintes garantias: o direito de não comunicar diretamente 

aos superiores, quando houver indícios de sua participação; não responsabilização civil, 

penal” é que precisa ler inteiro. 

Justificativa... Espera aí. Olha: “Neste sentido, o agente tem o dever de denunciar 

irregularidades de que tenha conhecimento. Para tanto, necessário se faz estabelecer 

garantia de proteção ao agente”, aquele que for “cagueta” vai ser protegido, essa é a 

realidade, entendeu? 

 

A SRA. ADRIANA BORGO - PROS - Pela ordem, Sr. Presidente. 

 

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

 

A SRA. ADRIANA BORGO - PROS - Não é quem for “cagueta”, na verdade o 

projeto vai proteger o agente público, o policial militar especialmente, para que ele possa 

denunciar os abusos de autoridades, inclusive, e também outros tipos de crimes cometidos 

pelo comando da polícia ou também pelos seus subordinados, sem ter medo de sofrer 

represálias e sem seguir o rito de sempre; então não é assim não, é bem legal esse projeto. 

 

O SR. PRESIDENTE - DELEGADO OLIM - PP - Está certo, então vamos 

botar em votação. Quero cumprimentar aqui o deputado Carlão Pignatari, líder do 

Governo; prazer em vê-lo, nós estamos aqui na nossa primeira comissão virtual, que está 

funcionando muito bem. Prazer em vê-lo aí, Carlão! Está me ouvindo, Carlão? 

 

A SRA. ADRIANA BORGO - PROS - Vamos votar, vamos votar. 

 

O SR. PRESIDENTE - DELEGADO OLIM - PP - O microfone, Carlão! Está 

ouvindo? 

 

O SR. CARLÃO PIGNATARI - PSDB - Boa tarde, obrigado. 
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O SR. PRESIDENTE - DELEGADO OLIM - PP - Um abraço aí para você. 

Então vamos lá, vamos por em discussão: em discussão; não havendo oradores inscritos, 

está encerrada a discussão. Votação nominal: como vota o deputado Gil Diniz? 

 

O SR. GIL DINIZ - PSL - Pela ordem, presidente; eu voto favorável ao relator. 

 

O SR. PRESIDENTE - DELEGADO OLIM - PP - Com o relator. Como vota 

o deputado Major Mecca? 

 

O SR. MAJOR MECCA - PSL - Voto favorável, com o relator. 

 

O SR. PRESIDENTE - DELEGADO OLIM - PP - Como vota o Luiz Fernando 

Ferreira? 

 

O SR. LUIZ FERNANDO LULA DA SILVA - PT - Favorável, Sr. Presidente. 

 

O SR. PRESIDENTE - DELEGADO OLIM - PP - Deputado Ed Thomas? 

 

O SR. ED THOMAS - PSB - Favorável, Sr. Presidente. 

 

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

 

O SR. ALTAIR MORAES - REPUBLICANOS - Favorável, Sr. Presidente, 

com o relator. 

 

O SR. PRESIDENTE - DELEGADO OLIM - PP - Deputado Jorge Caruso. 

 

O SR. JORGE CARUSO - MDB - Favorável, Sr. Presidente. 

 

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

 

A SRA. ADRIANA BORGO - PROS - Favorável. 
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O SR. PRESIDENTE - DELEGADO OLIM - PP - E eu vou votar também 

favorável. Então, aprovado o item nº 4, vamos para o item nº 5; alguém quer falar alguma 

coisa? Vou dar prosseguimento: Projeto de lei nº 695, de 2019, do deputado Edmir 

Chedid; conclusiva; denomina “Adauto José Rolim de Góes” a Delegacia de Polícia de 

Piedade. O deputado Daniel Soares foi favorável ao projeto na forma do substitutivo 

proposto pela CCJR. Em discussão; não havendo oradores inscritos está encerrada a 

discussão. Em votação: como vota o deputado Gil Diniz? 

 

O SR. GIL DINIZ - PSL - Pela ordem, presidente; voto favorável. 

 

O SR. PRESIDENTE - DELEGADO OLIM - PP - Favorável. Como vota o 

deputado Luiz Fernando Ferreira? 

 

O SR. LUIZ FERNANDO LULA DA SILVA - PT - Favorável, Sr. Presidente. 

 

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

Major Mecca? 

 

O SR. MAJOR MECCA - PSL - Favorável. 

 

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

Thomas? 

 

O SR. ED THOMAS - PSB - Favorável, Sr. Presidente. 

 

A SRA. ISA PENNA - PSOL - Pela ordem, Sr. Presidente. 

 

O SR. PRESIDENTE - DELEGADO OLIM - PP - Um minutinho só. Como 

vota o deputado Altair Moraes? 

 

O SR. ALTAIR MORAES - REPUBLICANOS - Favorável, Sr. Presidente. 
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O SR. PRESIDENTE - DELEGADO OLIM - PP - Delegado Olim vota 

favorável. A deputada Isa Penna está entrando agora, prazer em vê-la; como a senhora 

vota no item 4? Cinco, aliás, item 5. 

 

A SRA. ISA PENNA - PSOL - Igualmente. Item 5. 

 

O SR. PRESIDENTE - DELEGADO OLIM - PP - Como a senhora vota o item 

5? 

 

A SRA. ISA PENNA - PSOL - Qual é mesmo o item 5? 

 

O SR. PRESIDENTE - DELEGADO OLIM - PP - É o Projeto de lei conclusiva 

que denomina “Adauto José Rolim de Góes” a Delegacia de Polícia de Piedade, do 

deputado Edmir Chedid. 

 

A SRA. ISA PENNA - PSOL - Perfeito; favorável, presidente. 

 

O SR. PRESIDENTE - DELEGADO OLIM - PP - Favorável. Deputada 

Adriana Borgo. 

 

A SRA. ADRIANA BORGO - PROS - Favorável. 

 

O SR. PRESIDENTE - DELEGADO OLIM - PP - Deputado Jorge Caruso. 

 

O SR. JORGE CARUSO - MDB - Favorável. 

 

O SR. PRESIDENTE - DELEGADO OLIM - PP - Aprovado o item 5. Agora 

nós vamos para – era o nº 695, de 2019 – para o item 6. 

 

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

 

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

Caruso. 
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O SR. JORGE CARUSO - MDB - Apenas uma dúvida regimental: os itens 6, 7, 

8, 9 e 10 são todos conclusivos, são todos moção de aplauso; eu pergunto a V. Exa. se a 

votação pode ser em bloco, se é regimental. 

 

O SR. PRESIDENTE - DELEGADO OLIM - PP - Não pode, tem que votar 

um a um. 

 

O SR. JORGE CARUSO - MDB - Ok. 

 

O SR. PRESIDENTE - DELEGADO OLIM - PP - Item 6: Moção nº 233, de 

2019, do deputado Tenente Coimbra; aplaude os policiais militares do Batalhão de Ações 

Especiais de Polícia (BAEP), de Santos, pelo trabalho excelente e bem-sucedido realizado 

em prol da sociedade santista. O deputado Altair Moraes foi favorável. Em discussão; não 

havendo oradores inscritos, está encerrada a discussão. 

 

O SR. LUIZ FERNANDO LULA DA SILVA - PT - Pela ordem, Sr. Presidente. 

 

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

Fernando. 

 

O SR. LUIZ FERNANDO LULA DA SILVA - PT - Sr. Presidente, nobres 

pares, só comunicar ao querido deputado Carlão Pignatari que o que está escrito na camisa 

do Gil Diniz não é “bois”, não. É “bols”, eu achei que fosse “bois”. Mas assim, 

retomando, Sr. Presidente, eu quero dizer o seguinte: eu vou votar favorável nas demais 

moções abaixo, aplaudindo policiais (Ininteligível). Agora, nós estamos vendo um 

momento em que, na Polícia Militar do Estado de São Paulo, vieram à tona algumas 

situações para as quais nós precisamos dizer basta, Sr. Presidente; o número de policiais 

militares envolvidos no assassinato e nos abusos, sobretudo com a nossa população 

periférica negra pobre, preta pobre, tem sido alarmante, inclusive o assassinato de um 

menino aqui na zona sul de São Paulo, cometido por um policial do BAEP aqui de São 

Bernardo do Campo. 

Então, Sr. Presidente, em protesto a essa forma com que as coisas vêm 

acontecendo, nós não podemos aceitar. Eu quero dizer o seguinte: eu acredito muito na 

Corporação da Polícia Militar, mas nós precisamos botar para fora os maus policiais; os 

https://www.al.sp.gov.br/propositura/?id=1000314437
https://www.al.sp.gov.br/propositura/?id=1000314437
https://www.al.sp.gov.br/propositura/?id=1000314437
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maus policiais têm trazido à realidade a pena de morte no nosso País, e isso não existe, 

nós não podemos permitir. Pelos bons serviços prestados nós não precisamos aplaudir, 

nós precisamos pagar, e pagar com justiça. Eu sou contra esse negócio de ação de aplauso, 

moção de aplauso; nós precisamos do seguinte: os policiais militares, os policiais civis e 

todos os servidores, profissionais servidores do nosso Estado, a forma de reconhecer e 

aplaudir é pagando decentemente os seus salários e discutindo direitos a eles, e não 

fazendo moções, como alguns deputados adoram fazer moção para isso, moção para 

aquilo. 

Para um ato heroico, obviamente, uma moção de aplauso é necessária, agora, eu 

creio no seguinte, Sr. Presidente, e quero deixar registrado a todos que nos ouvem: a 

Polícia Militar precisa tratar com dureza tudo isso que está acontecendo. São muitos os 

envolvimentos de policiais militares em Boletins de Ocorrência, pois têm causado morte, 

têm causado constrangimento, violências contra a nossa população, sobretudo, periférica; 

nunca é no Jardins, nunca é em locais... Nós vimos até um desacato de um cidadão de 

Barueri, de Alphaville, desfazendo de um policial militar, e aquele policial militar ficou 

quieto, mas eu protestei, porque aquele cidadão tinha que ser preso imediatamente pela 

forma com que tratou um servidor público, um policial militar, que foi atender uma 

ocorrência. Ali não fez absolutamente nada, mas aí vai à periferia e bate, esmaga; ontem 

mesmo um policial militar foi conter uma pessoa e desmaiou essa pessoa numa chave de 

braço. 

Então, Sr. Presidente, eu creio o seguinte: enquanto a Polícia Militar, essa 

corregedoria, não começa a trabalhar,  haja visto aquilo que aconteceu em Paraisópolis e 

acabou tudo bem – nada, não foi denunciado ninguém pela Corregedoria –, eu quero dizer 

que voto contra. Tenho certeza que trago aqui a posição dos dez deputados do Partido dos 

Trabalhadores, mas, sobretudo, na defesa do nosso povo periférico... Sr. Presidente, seria 

legal se o pessoal ficasse mais tranquilo e fechasse os microfones quando alguém está 

falando, porque atrapalha. 

 

O SR. PRESIDENTE - DELEGADO OLIM - PP - Pessoal, vamos fechar os 

microfones aí. Pois não, deputado. 

 

O SR. LUIZ FERNANDO LULA DA SILVA - PT - Então, Sr. Presidente, para 

concluir a minha fala, eu sou radicalmente contra aplaudir um batalhão pelos serviços 

prestados. Isso é uma forma demagógica de fazer política, quer fazer uma homenagem ao 
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policial militar? Lute para que as condições de trabalho dele melhorem, para que as 

condições de salário dele melhorem, isso sim é uma moção de aplauso, uma 

congratulação, que precisamos; e aí eu queria convidar os demais deputados, sobretudo 

desta Comissão, nós precisamos dizer um não, trazer o comandante da Polícia Militar e 

perguntar: quais são as medidas? Por que tanta violência? Isso é um estímulo? Está tendo 

algum comando para isso? O que está acontecendo dentro da nossa tropa, da nossa 

gloriosa Polícia Militar? Eu não quero aqui dizer que toda a Polícia Militar é ruim, mas 

nós estamos vendo muitos casos de maldade inaceitáveis dentro da Polícia Militar em 

relação a essas violências e assassinatos que estão ocorrendo na nossa periferia. Muito 

obrigado, Sr. Presidente. 

 

A SRA. ADRIANA BORGO - PROS - Pela ordem, Sr. Presidente. 

 

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

Borgo. 

 

A SRA. ADRIANA BORGO - PROS - Eu quero complementar: concordo com 

o deputado quando ele diz que há maus policiais dentro da instituição, assim como há 

péssimos parlamentares dentro da Alesp também, e queria mandar um grande abraço a 

toda a família da Segurança Pública, que perdeu o cabo Jefferson, do 1º BPM, da Rota, 

assassinado brutalmente há dois dias, e dizer, sim, que a nossa é Corregedoria tem estado 

atenta. Aliás, policial é o único agente público que não tem direito à defesa, primeiro ele 

é acusado e depois ele que trate de se defender. 

Quero dizer aqui também que nós gostaríamos de dar salários excelentes, dignos, 

aliás, promessa do governador João Doria, que não foi cumprida até agora, de que seria a 

segunda polícia melhor paga do Brasil. Enfim, os nossos policiais estão trabalhando em 

seus limites quando a inversão de valores dos Direitos Humanos protege “os manos” e 

“ferra” o profissional de Segurança Pública. Então o que está acontecendo, esse aumento, 

é simplesmente isso, é a sociedade sendo instigada a não contribuir, a não estar do lado 

do agente do bem, e sim denegrindo e fazendo “videozinhos” para denegrir o policial na 

internet. Nós, parlamentares, temos a obrigação de mostrar à sociedade que atrás de 

homens que usam farda há um coração, há familiares, e que a grande maioria morre por 

mim, morre pelos senhores e morre por quem nem conhece, porque corre no sangue dele, 

na veia dele, o servir e proteger, que não é para qualquer um, não, tem que ser escolhido. 
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Para ganhar um salário de miséria desses, aguentar desaforo e ainda se ferrar é só sendo 

escolhido, sendo um anjo de Deus. Muito obrigada. 

 

O SR. MAJOR MECCA - PSL - Pela ordem, presidente. 

 

O SR. PRESIDENTE - DELEGADO OLIM - PP - Vamos dar prosseguimento 

na votação. Como diz o juramento das polícias: nós damos a vida pela população; nós 

temos a Polícia Militar, a melhor polícia do Brasil. 

 

A SRA. ISA PENNA - PSOL - Pela ordem, presidente. 

 

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

Diniz? 

 

O SR. MAJOR MECCA - PSL - Pela ordem, presidente. 

 

A SRA. ISA PENNA - PSOL - Pela ordem, presidente. 

 

O SR. PRESIDENTE - DELEGADO OLIM - PP - Depois eu volto. Como vota 

o deputado Gil Diniz? 

 

O SR. GIL DINIZ - PSL - Presidente, eu voto favoravelmente. 

 

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

Major Mecca? 

 

O SR. MAJOR MECCA - PSL - Voto favorável. 

 

O SR. PRESIDENTE - DELEGADO OLIM - PP - Deputado Luiz Fernando. 

 

O SR. LUIZ FERNANDO LULA DA SILVA - PT - Voto contrário, Sr. 

Presidente. 
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O SR. PRESIDENTE - DELEGADO OLIM - PP - Contrário. Deputado Ed 

Thomas. 

 

O SR. ED THOMAS - PSB - Favorável, Sr. Presidente. 

 

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

 

O SR. ALTAIR MORAES - REPUBLICANOS - Com certeza favorável, Sr. 

Presidente. 

 

O SR. PRESIDENTE - DELEGADO OLIM - PP - Esta Presidência vota 

favorável. Deputada Isa Penna. 

 

A SRA. ISA PENNA - PSOL - Contrário, presidente. 

 

O SR. PRESIDENTE - DELEGADO OLIM - PP - Deputado Jorge Caruso. 

 

O SR. JORGE CARUSO - MDB - Favorável, Sr. Presidente. 

 

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

 

A SRA. ADRIANA BORGO - PROS - Favorável. 

 

O SR. PRESIDENTE - DELEGADO OLIM - PP - Quem pediu a palavra aí? 

 

O SR. MAJOR MECCA - PSL - Pela ordem, presidente. 

 

A SRA. ISA PENNA - PSOL - Duas pessoas, dois deputados. 

 

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

Quem foi que eu não sei? Eu não ouvi. 

 

A SRA. ISA PENNA - PSOL - Pela ordem, presidente, eu e o Mecca. 
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O SR. PRESIDENTE - DELEGADO OLIM - PP - Deputada Isa Penna tem a 

palavra. 

 

A SRA. ISA PENNA - PSOL - Presidente... 

 

O SR. PRESIDENTE - DELEGADO OLIM - PP - Aprovado – só para 

informar, um minutinho só – o item 6. Pois não, dê prosseguimento deputada. 

 

A SRA. ISA PENNA - PSOL - Presidente, eu quero dialogar aqui com os demais 

deputados, que evidentemente representam aqui uma corporação, e eu entendo que a 

primeira reação a tudo o que está acontecendo no mundo – todos os protestos etc. e tal – 

seja uma defensiva. Agora, me parece que um recado da Alesp começar a aplaudir, no 

meio de uma pandemia, policiais militares, e não se pronunciar sobre os casos tenebrosos 

de extermínio que ocorreram nos últimos dias – quer dizer, o David que saiu lá para pegar 

o lanche e nunca mais voltou, enfim. Pessoas entram em contato conosco, assim como 

também entram policiais que querem melhores condições de trabalho, de vida, de 

aposentadoria. 

Então, de forma muito breve, eu queria dialogar com os colegas deputados para 

não provocar aqui em São Paulo o que aconteceu nos Estados Unidos, porque essa é uma 

panela de pressão que vai estourar em algum momento, não tenham dúvidas disso. Me 

parece que os representantes dessa corporação têm que começar a incorporar e a ouvir 

com mais sensibilidade. Evidente que há aqueles que por raiva, por confusão, por falta de 

informação inclusive, confundem e generalizam, mais prestem atenção nisso; os 

próximos tempos vão colocar desafios para os policiais, para as polícias e para o modelo 

de Segurança Pública. Presidente, por essa razão, eu vou pedir para o senhor alterar o meu 

voto: eu vou me abster na votação. 

 

O SR. PRESIDENTE - DELEGADO OLIM - PP - Ok. Vamos dar 

prosseguimento, item 7... 

 

O SR. MAJOR MECCA - PSL - Pela ordem, presidente. 

 

O SR. PRESIDENTE - DELEGADO OLIM - PP - Major Mecca tem a palavra. 
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O SR. MAJOR MECCA - PSL - Só para concluir esse debate que foi aberto 

agora – para conhecimento de todos, do deputado Luiz Fernando –, naquele dia daquela 

ocorrência no bairro de Alphaville, aquele indivíduo que dirigiu aquelas palavras aos 

policiais militares foi preso naquele dia, logo após ele terminar de fazer as ofensas aos 

policiais; ele foi conduzido à Delegacia de Defesa da Mulher e foi autuado em flagrante 

pelo crime de desacato. 

Nós sabemos que, se existe uma instituição que corta na carne, que adota 

providências e apura todos os desvios de comportamento, essa instituição é a Polícia 

Militar do Estado de São Paulo. Lá se apura tudo e corta-se na carne, tá? Só para 

conhecimento de todos. Muito obrigado. 

 

O SR. PRESIDENTE - DELEGADO OLIM - PP - Item 7: Moção nº 6, de 2020, 

do deputado Douglas Garcia; conclusiva; aplaude os policiais da 2ª Companhia do 40º 

Batalhão da Polícia Militar do Estado de São Paulo, de Ibiúna, que se mobilizaram para 

ajudar uma família carente. Deputado Major Mecca, favorável. Em discussão – tem um 

cachorro aí. 

 

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

 

O SR. PRESIDENTE - DELEGADO OLIM - PP - Não havendo oradores 

inscritos está encerrada a discussão. Em votação. 

 

A SRA. ISA PENNA - PSOL - Pela ordem, presidente. 

 

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

 

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

Diniz. 

 

O SR. GIL DINIZ - PSL - Presidente, eu pedi pela ordem. 

 

O SR. PRESIDENTE - DELEGADO OLIM - PP - Quem pediu? 

 

O SR. GIL DINIZ - PSL - Eu. 

https://www.al.sp.gov.br/propositura/?id=1000315386
https://www.al.sp.gov.br/propositura/?id=1000315386
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O SR. PRESIDENTE - DELEGADO OLIM - PP - Pois não, deputado Gil 

Diniz, pode falar. 

 

A SRA. ISA PENNA - PSOL - Desliga o trator, presidente. 

 

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

 

O SR. GIL DINIZ - PSL - Presidente, só para complementar aqui o debate, eu 

acho um contrassenso o deputado Luiz Fernando, e isso não é novidade, quando a 

esquerda debate Segurança Pública misturar alhos com bugalhos e colocar todo mundo 

no mesmo saco, deputado Ed Thomas. E olha só, o deputado vem e diz: “Olha, nós não 

podemos aplaudir a corporação, porque há casos de violência”, olha só, todas as moções, 

deputado Altair, que nós estamos votando aqui são de ações onde o policial militar correu 

o risco de morte, defendeu a sociedade, cometeu algum ato, não ilícito, mas de heroísmo; 

aí, no momento em que esse deputado tem a chance de reconhecer o trabalho digno, o 

trabalho essencial da Polícia Militar, da força de segurança, o que ele faz aqui? Coloca 

todo mundo no mesmo cesto e vota não. 

Na última sessão da qual nós participamos o deputado Luiz Fernando pediu vista, 

vista de moção de aplauso, vejam vocês. Coloquem aqui, tragam aqui, sei lá, moção de 

repúdio, o que vocês quiserem. Vamos à Corregedoria, vamos levar os casos à 

Corregedoria, que vem, sim, atuando, os policiais são punidos, são punidos 

exemplarmente. Quem não conhece, convido, principalmente os deputados da esquerda, 

a ir ao Presídio Romão Gomes; vocês vão ver lá como a Polícia Militar corta na carne. 

Então, é um baita contrassenso dizer que apoia a polícia, que isso e aquilo, e no momento 

de aprovar uma moção de um serviço essencial, onde o policial contribuiu com seu 

trabalho para o bem-estar da sociedade, com a segurança do cidadão de São Paulo: “Ah, 

eu voto contrário”... 

 

O SR. PRESIDENTE - DELEGADO OLIM - PP - Concluindo aí, deputado. 

 

O SR. GIL DINIZ - PSL - Diálogo coisa nenhuma, por isso eu peço aos 

deputados que votem favorável, porque é o mínimo, mas é o mínimo que nós podemos 

fazer por eles. 
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O SR. PRESIDENTE - DELEGADO OLIM - PP - Deputado, como o senhor 

vota o item 7? 

 

O SR. LUIZ FERNANDO LULA DA SILVA - PT - Palavra, Sr. Presidente. 

 

O SR. GIL DINIZ - PSL - Eu voto favorável, presidente. 

 

A SRA. ISA PENNA - PSOL - Ai gente, pelo amor de Deus, vamos votar logo. 

 

O SR. LUIZ FERNANDO LULA DA SILVA - PT - Pela ordem, Sr. Presidente. 

 

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

Fernando. 

 

O SR. LUIZ FERNANDO LULA DA SILVA - PT - Sr. Presidente... 

 

O SR. PRESIDENTE - DELEGADO OLIM - PP - Rapidamente, deputado, 

pois não. 

 

O SR. LUIZ FERNANDO LULA DA SILVA - PT - O deputado Gil Diniz, ele 

mostra a que veio, não é? Acabou de chegar à Casa, votou favorável com o Governo em 

todos os projetos, tem um discurso muito bonito, mas uma prática totalmente diferente do 

discurso; eu nunca vi o deputado Gil Diniz se posicionar como o Major Mecca na luta 

por salários, por direitos para os policiais; é muito discurso, é muita fala, muita besteira 

– desculpa o termo –, mas, assim, eu quero ver luta de fato, verdadeira, e sabe quando um 

deputado luta, Gil Diniz? Na hora de votar, na hora de se posicionar. 

Então, à bancada da bala, eu acho que está faltando, como um todo, se posicionar 

mesmo, porque a Assembleia Legislativa tem condições, sim, de fazer da Polícia Militar 

uma Polícia Militar que receba com justiça. Eu vejo deputado se solidarizar com quem 

morreu hoje, com quem morreu amanhã, sabe? Mas na hora de votar, vota tudo com o 

Governo, não articula como o Major Mecca, é por isso que eu já o parabenizei, um 

deputado do PSL, nesta Comissão pela postura verdadeira e transparente, e não aquela 

postura de “quero me solidarizar, vamos lá visitar” e não sei quê; nós já visitamos, viu, 
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deputado Gil Diniz? É que o senhor chegou agora e não sabe o que nós estamos fazendo 

já há um tempo maior. 

Quero dizer para o senhor que eu nunca botei no mesmo balaio, se o senhor olhar 

a fita do que nós falamos aqui, eu estou dizendo o seguinte: eu quero que o Estado, que 

essa Corregedoria, vá para cima dos maus policiais com dureza, com força, porque esses 

maus policiais acabam por macular a imagem de uma corporação séria. À Polícia Militar, 

o meu respeito; agora, essa postura de maus policiais precisa acabar, e nós precisamos 

atuar na defesa da Polícia Militar de forma dura, de forma séria. Então, a essa ação desse 

policial militar e às demais, eu já disse ao senhor – é que é difícil, a audição de um grupo 

que nasce agora na política é mais complicada, os “bois”; mas, de qualquer forma, quero 

dizer ao senhor o seguinte: se o senhor for verificar, eu disse que votaria favorável às 

demais ações, mas a que fala de uma corporação toda, eu acho que agora a Polícia Militar 

precisa rapidamente agir e dizer sobretudo desses abusos absurdos. 

 

O SR. PRESIDENTE - DELEGADO OLIM - PP - Vamos voltar a votação 

então? Deputado Gil Diniz, como vota a moção do item 7? 

 

O SR. GIL DINIZ - PSL - Favorável, presidente. 

 

O SR. PRESIDENTE - DELEGADO OLIM - PP - Como vota o Sr. Deputado 

Major Mecca? 

 

O SR. MAJOR MECCA - PSL - Favorável. 

 

O SR. PRESIDENTE - DELEGADO OLIM - PP - Deputado Luiz Fernando. 

 

O SR. LUIZ FERNANDO LULA DA SILVA - PT - Favorável, Sr. Presidente. 

 

O SR. PRESIDENTE - DELEGADO OLIM - PP - Deputado Ed Thomas. 

 

O SR. ED THOMAS - PSB - Favorável, Sr. Presidente. 

 

O SR. PRESIDENTE - DELEGADO OLIM - PP - Deputado Altair Moraes. 
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O SR. ALTAIR MORAES - REPUBLICANOS - Aqui estão sendo 

beneficiados os bons. Favorável. 

 

O SR. PRESIDENTE - DELEGADO OLIM - PP - Também voto favorável, 

deputado Delegado Olim. Deputada Isa Penna. 

 

A SRA. ISA PENNA - PSOL - Me abstenho, presidente... por gentileza. 

 

O SR. PRESIDENTE - DELEGADO OLIM - PP - Não chegou. Como vota 

Vossa Excelência? 

 

A SRA. ISA PENNA - PSOL - Abstenção. 

 

O SR. PRESIDENTE - DELEGADO OLIM - PP - Abstém? Ok. Deputado 

Jorge Caruso. 

 

O SR. JORGE CARUSO - MDB - Favorável, Sr. Presidente. 

 

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

deputada Adriana Borgo. O som está desligado, o do seu microfone, deputada. Não 

chegou. 

 

A SRA. ADRIANA BORGO - PROS - Está me ouvindo? 

 

O SR. PRESIDENTE - DELEGADO OLIM - PP - Agora sim. Favorável? 

 

A SRA. ADRIANA BORGO - PROS - Beleza. Aos meus policiais, sempre sim, 

favorável. 

 

O SR. PRESIDENTE - DELEGADO OLIM - PP - Item aprovado, item 7 

aprovado. Item 8: Moção nº 10, de 2020, do deputado Tenente Coimbra; aplaude os 

policiais militares do 6º Batalhão de Polícia Militar Metropolitano pelo socorro prestado 

no dia 16 de janeiro de 2020, quando impediram um sequestro, desempenhando um 

excelente trabalho com profissionalismo. Mais uma vez o deputado relator é o deputado 

https://www.al.sp.gov.br/propositura/?id=1000316037
https://www.al.sp.gov.br/propositura/?id=1000316037
https://www.al.sp.gov.br/propositura/?id=1000316037
https://www.al.sp.gov.br/propositura/?id=1000316037
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Luiz Fernando, também favorável. Em discussão; não havendo oradores inscritos está 

encerrada a discussão. Em votação: como vota o deputado Gil Diniz? 

 

O SR. GIL DINIZ - PSL - Favorável, presidente; favorável ao relator, presidente. 

 

O SR. PRESIDENTE - DELEGADO OLIM - PP - Favorável ao relator. Como 

vota o deputado Major Mecca? 

 

O SR. MAJOR MECCA - PSL - Favorável. 

 

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

Fernando, relator desta moção? 

 

O SR. LUIZ FERNANDO LULA DA SILVA - PT - Pelos grandes e excelentes 

policiais, favorável, Sr. Presidente. 

 

O SR. PRESIDENTE - DELEGADO OLIM - PP - Deputado Ed Thomas, como 

vota Vossa Excelência? 

 

O SR. ED THOMAS - PSB - Sr. Presidente, favorável. 

 

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

Altair Moraes? 

 

O SR. ALTAIR MORAES - REPUBLICANOS - Sem o contraditório, eu sou 

favorável ao relator, Sr. Presidente. 

 

O SR. PRESIDENTE - DELEGADO OLIM - PP - Positivo deputado. 

Deputado Delegado Olim vota favorável. Vossa Excelência, deputada Isa Penna, como 

vota? 

A SRA. ISA PENNA - PSOL - Abstenção, presidente. 

 

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

Caruso? 



Verba Editorial Ltda. 

29 

 

 

O SR. JORGE CARUSO - MDB - Favorável. 

 

O SR. PRESIDENTE - DELEGADO OLIM - PP - Como vota a deputada 

Adriana Borgo? 

 

A SRA. ADRIANA BORGO - PROS - Favorável. 

 

O SR. PRESIDENTE - DELEGADO OLIM - PP - Este projeto foi aprovado 

em unanimidade, tirando uma abstenção da deputada Isa Penna. Item 9: Moção nº 17, de 

2020, da deputada Adriana Borgo, que faz parte da Comissão de Segurança; aplaude os 

profissionais dos Grupamentos do Corpo de Bombeiros e das Equipes do Águia 

envolvidos no resgate heroico do operário que caiu em uma caixa d’água, em 10 de 

janeiro de 2020, na Capital. Deputado Ed Thomas, favorável. Esse resgate foi um dos 

mais bonitos que eu vi, tiraram ele de dentro da caixa d’água na altura. Em discussão; não 

havendo oradores inscritos está encerrada a discussão. Como vota o deputado Gil Diniz? 

 

O SR. GIL DINIZ - PSL - Pela ordem, presidente; voto favorável. 

 

O SR. PRESIDENTE - DELEGADO OLIM - PP - Como vota V. Exa. Major 

Mecca? 

 

O SR. MAJOR MECCA - PSL - Favorável. 

 

O SR. PRESIDENTE - DELEGADO OLIM - PP - Como vota V. Exa. Luiz 

Fernando? 

 

O SR. LUIZ FERNANDO LULA DA SILVA - PT - Favorável, Sr. Presidente, 

aguardando que a Polícia Militar possa de fato caçar os maus policiais. 

 

O SR. PRESIDENTE - DELEGADO OLIM - PP - Como vota V. Exa., o 

deputado Ed Thomas? 

 

O SR. ED THOMAS - PSB - Favorável, Sr. Presidente. 

https://www.al.sp.gov.br/propositura/?id=1000316910
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O SR. PRESIDENTE - DELEGADO OLIM - PP - Como vota V. Exa. Altair 

Moraes? 

 

O SR. ALTAIR MORAES - REPUBLICANOS - Parabéns, Gil, pela camisa. 

Favorável, Sr. Presidente. 

 

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

vota favorável. Vossa Excelência Deputada Isa Penna, como vota? 

 

A SRA. ISA PENNA - PSOL - Favorável. 

 

O SR. PRESIDENTE - DELEGADO OLIM - PP - Deputado Jorge Caruso, 

como vota Vossa Excelência? 

 

O SR. JORGE CARUSO - MDB - Favorável, Sr. Presidente. 

 

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

como vota Vossa Excelência? 

 

A SRA. ADRIANA BORGO - PROS - Favorável. 

 

O SR. PRESIDENTE - DELEGADO OLIM - PP - Aprovada a moção do item 

9 por todos os deputados. É a última moção agora. Item 10: Moção nº 18, de 2020, do 

deputado Gil Diniz; aplaude os policiais militares Mirian Sandro Pereira e Gustavo 

Gonçalves Lopes, do 7º e do 13º Batalhão de Polícia Militar Metropolitano, que, em meio 

a um acidente envolvendo um ônibus e um caminhão, mesmo feridos, acionaram o Corpo 

de Bombeiros, a Polícia Rodoviária e não mediram esforços para ajudar os passageiros 

no interior do ônibus. O deputado Major Mecca é favorável. Em discussão. 

 

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

 

O SR. PRESIDENTE - DELEGADO OLIM - PP - Não havendo oradores 

inscritos, está encerrada a discussão. 

https://www.al.sp.gov.br/propositura/?id=1000317092
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O SR. GIL DINIZ - PSL - Tem orador, presidente. 

 

O SR. PRESIDENTE - DELEGADO OLIM - PP - Pela ordem... Quem é? 

Deputado Gil Diniz. 

 

O SR. GIL DINIZ - PSL - Presidente. 

 

O SR. PRESIDENTE - DELEGADO OLIM - PP - Pois não. 

 

A SRA. ISA PENNA - PSOL - Desliga o trator, presidente. 

 

O SR. GIL DINIZ - PSL - Só para falar dessa moção aqui para os nossos pares. 

Primeiro, eu gostaria de oferecer uma camisa ao nosso amigo Luiz Fernando, que ficou 

muito interessado na nossa camiseta aqui, tem outras mais... 

 

O SR. LUIZ FERNANDO LULA DA SILVA - PT - Dá para o Queiroz. 

 

O SR. GIL DINIZ - PSL - Tem do Weintraub, tem do presidente, tem escrito “o 

povo armado jamais será escravizado”; vou mandar para Vossa Excelência. Mas, 

presidente, sobre a moção, esses dois policiais militares aqui – é uma discussão que nós 

já travamos na Assembleia e precisamos voltar a ela – conseguiram, a duras penas, pegar 

uma carona no ônibus, vindo ali da região (ininteligível). Para quem não sabe, mesmo se 

o ônibus estiver vazio, só dois policiais militares podem pegar esse ônibus, é 

simplesmente absurdo. Se você for ali nas rodovias do interior de São Paulo, você vai ver 

um monte de policial militar fardado pedindo carona da beira da rodovia, porque não tem 

política pública do PSBD para esses policiais militares. 

A soldado Mirian e o soldado Gustavo estavam no interior de um ônibus que se 

envolveu em um acidente com um caminhão e, mesmo feridos, Luiz Fernando, mesmo 

feridos, sangrando, eles não se preocuparam com a própria vida ou com a própria 

segurança. O que eles fizeram? Salvaram vários ali no interior do ônibus, acionaram a 

Polícia Rodoviária, acionaram o Corpo de Bombeiros e salvaram o máximo de 

passageiros possível dentro daquele ônibus. O condutor do ônibus, o motorista, era tio da 

policial militar e veio a falecer dias depois, infelizmente. Mas essa, Luiz Fernando, é a 
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regra da Polícia Militar; a exceção são os maus policiais militares, esses são a exceção e 

esses, sim, devem ser combatidos, e tem o meu apoio para isso. Como eu disse: a Polícia 

Militar sempre corta na carne. 

A gente não pode ter um assassinato brutal como o do cabo Jefferson, que 

aconteceu essa semana, e as Comissões de Direitos Humanos e de Segurança Pública não 

fazerem absolutamente nada quanto a isso. Não tem uma palavra da bancada do PT 

prestando solidariedade à esposa do policial, aos filhos do policial, à família policial 

militar, naquele assassinato brutal; 5h30, 6h00, o policial saindo de casa e sendo 

atropelado covardemente, sendo fuzilado ali, e olha, levantou, trocou tiro com o bandido; 

infelizmente não foi socorrido e veio a falecer. Então, meu pares, eu peço que votem 

favoravelmente a essa moção, porque atos heroicos como esse aqui são a regra da Polícia 

Militar, com mais de 100 mil homens; a exceção são policiais criminosos e estes devem 

ser combatidos. 

Acho que o Luiz Fernando não prestou atenção: a homenagem ali não era para a 

Polícia Militar, na primeira moção, e eu votaria favoravelmente se fosse a corporação, 

mas era ao BAEP, ao 7° BAEP; acho que ele se equivocou aí na fala. Muito obrigado, Sr. 

Presidente. 

 

O SR. LUIZ FERNANDO LULA DA SILVA - PT - Palavra, Sr. Presidente... 

Palavra, Sr. Presidente. Bom, eu acho que o Sr. Presidente não está prestando atenção, eu 

vou falar, então, se ele permitir. Eu quero dizer, deputado Gil Diniz, primeiro, que eu 

respeito muito a corporação da Polícia Militar; nós, da bancada do Partido dos 

Trabalhadores, temos lutado por dignidade a eles, não estamos aqui para aplaudir; e não 

se aplaude o professor, não se aplaude o médico, a enfermeira. Você sabe como se 

reconhece o trabalho? É pagando dignamente, essa é a melhor forma de reconhecer, o 

resto é demagogia barata, barata! 

Eu gostaria de vê-lo, deputado Gil Diniz, e todos os membros, deputado Altair 

Moraes, todos nós aqui, numa luta para ter uma polícia digna, recebendo dignamente, 

tendo políticas que valorizem esse policial para que ele não precise se corromper, para 

que ele não precise cometer excessos, como tem acontecido diuturnamente; nós 

precisamos combater isso, eu defendo a gente ter uma polícia é lisa, limpa, e a primeira 

coisa que precisamos fazer a ela é pagar bem. É essa briga que me fez elogiar o Major 

Mecca, um deputado do PSL, que defende o Bolsonaro, que defende um governo 

relacionado e envolvido com milícia. 
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Diga-se de passagem, Sr. Presidente, eu quero cumprimentar a polícia que 

prendeu, nesse final de semana, o Queiroz. Você lembra do Queiroz? Aquele que fazia as 

“rachadinhas” do Bolsonaro? O Queiroz foi preso, Sr. Presidente, por policiais de São 

Paulo. “Rachadinha”, sabe o que é “rachadinha”? Bom, vários deputados sabem o que é 

“rachadinha”, alguns estão até sendo apurados por “rachadinha”, uma prática que tem 

sido muito forte no governo do Flávio Bolsonaro; até a mulher do presidente está 

envolvida, levou um cheque de 24 mil reais, e isso vai sobrar para os milicianos, essa 

relação que veio à tona. 

 Eu quero parabenizar os policiais de São Paulo que foram lá e prenderam o 

meliante Queiroz, o procurado Queiroz, o Queiroz que tinha sumido; o único isolamento 

que havia sido apoiado pelo Bolsonaro era o do Queiroz, e quebraram o isolamento dele 

esse final de semana. Foi para a cadeia, está preso, vai ter que justificar, vai ter que 

mostrar, e agora vai vir à tona, Sr. Presidente, o trabalho do Ministério Público e da polícia 

paulista, da polícia de São Paulo. Parabéns à polícia por ter achado o Queiroz, o Moro 

esteve lá e não achou, ninguém achava, mas a polícia de São Paulo achou o Queiroz, a 

melhor polícia do Brasil; ela precisa ganhar mais, e nós precisamos coibir, sem dúvida 

nenhuma, presidente, os excessos, os erros, é disso que eu falo. 

 

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

 

O SR. PRESIDENTE - DELEGADO OLIM - PP - Vou dar prosseguimento a 

votação do item 10; como vota o deputado Gil Diniz? 

 

O SR. JORGE CARUSO - MDB - Pela ordem, eu pedi a palavra, Sr. Presidente. 

 

A SRA. ISA PENNA - PSOL - Ô, Deus. 

 

O SR. PRESIDENTE - DELEGADO OLIM - PP - Quem chamou? Caruso tem 

a palavra; deputado Jorge Caruso. 

 

O SR. JORGE CARUSO - MDB - Presidente, eu entendi a preocupação, tanto 

do deputado Luiz quanto da deputada Isa, em votar todos esses itens de moção, porque 

na verdade ninguém é contra, ao contrário, todo mundo só tem elogios, mas, ao mesmo 

tempo, existe uma preocupação de a Assembleia não se manifestar com relação aos 
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recentes fatos ocorridos; nesse ponto, o deputado Gil Diniz foi muito coerente e apoia 

também a punição dos maus policiais. 

Eu creio que seria prudente, já que nós estamos fazendo uma moção de apoio a 

tantos atos nobres, que a gente faça também uma nota de repúdio, por parte da Comissão 

de Segurança Pública, no sentido de sermos totalmente contrários à violência e aos 

excessos cometidos, e favoráveis à punição rigorosa desses policiais. Eu acho que assim 

se justificaria e ficaria bem para a Comissão de Segurança Pública. 

 

O SR. PRESIDENTE - DELEGADO OLIM - PP - Ok. Vamos dar 

prosseguimento à votação: como vota o deputado Gil Diniz ao item 10? 

 

O SR. GIL DINIZ - PSL - Presidente, voto favorável. 

 

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

Major Mecca? 

 

O SR. MAJOR MECCA - PSL - Voto favorável. 

 

O SR. PRESIDENTE - DELEGADO OLIM - PP - Deputado Luiz Fernando, 

como vota Vossa Excelência? 

 

O SR. LUIZ FERNANDO LULA DA SILVA - PT - Favorável, Sr. Presidente. 

 

O SR. PRESIDENTE - DELEGADO OLIM - PP - Abre o microfone, deputado. 

Como vota V. Exa., deputado Luiz Fernando? 

 

O SR. LUIZ FERNANDO LULA DA SILVA - PT - Favorável, Sr. Presidente. 

 

O SR. PRESIDENTE - DELEGADO OLIM - PP - Deputado Ed Thomas, como 

vota Vossa Excelência? 

 

O SR. ED THOMAS - PSB - Favorável, Sr. Presidente. 
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O SR. PRESIDENTE - DELEGADO OLIM - PP - Deputado Altair Moraes, 

como vota Vossa Excelência? 

 

O SR. ALTAIR MORAES - REPUBLICANOS - Favorável, Sr. Presidente. 

 

O SR. PRESIDENTE - DELEGADO OLIM - PP - Eu, presidente, deputado 

Delegado Olim, voto favorável. Deputada Isa Penna, como vota Vossa Excelência? 

 

A SRA. ISA PENNA - PSOL - Oi, presidente. 

 

O SR. PRESIDENTE - DELEGADO OLIM - PP - Como vota Vossa 

Excelência? 

 

A SRA. ISA PENNA - PSOL - É... 

 

O SR. PRESIDENTE - DELEGADO OLIM - PP - Pensou demais, deputada! 

 

A SRA. ISA PENNA - PSOL - Favorável, presidente. 

 

O SR. JORGE CARUSO - MDB - Parabéns, Isa. 

 

O SR. PRESIDENTE - DELEGADO OLIM - PP - Deputado Jorge Caruso, 

como vota Vossa Excelência? 

 

O SR. JORGE CARUSO - MDB - Favorável, Sr. Presidente. 

 

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

como vota Vossa Excelência? Não estou vendo ela aí. Ela não está. Bom, aprovado o item 

10. Vou fazer uma (ininteligível) em dois requerimentos aqui, que eu queria passar para 

os senhores; (ininteligível) que pediu, eu já explico o que é. O item 11, requerimento nº 

1, de 2020, do deputado Gil Diniz, solicita a presença do Sr. Anderson França... 

 

A SRA. ISA PENNA - PSOL - Pela ordem. 
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O SR. PRESIDENTE - DELEGADO OLIM - PP - ...colunista da “Folha de S. 

Paulo”, pertencente ao Grupo Folha, com o objetivo de prestar à Comissão de Segurança 

Pública e Assuntos Penitenciários informações sobre as reiteradas manifestações nas 

quais imputa à polícia, mais precisamente à Polícia Militar do Estado de São Paulo, a 

alcunha de “nazistas”. 

 

A SRA. ISA PENNA - PSOL - Pela ordem. 

 

O SR. PRESIDENTE - DELEGADO OLIM - PP - Em discussão. 

 

A SRA. ISA PENNA - PSOL - Pela ordem. 

 

O SR. PRESIDENTE - DELEGADO OLIM - PP - Não havendo oradores 

inscritos, está encerrada a discussão. (Vozes sobrepostas.) Deputada Isa Penna tem a 

palavra. 

 

A SRA. ISA PENNA - PSOL - Delegado Olim, segura a emoção; segura a 

emoção, coração. Presidente, eu queria pedir vista. 

 

O SR. PRESIDENTE - DELEGADO OLIM - PP - Pediu vista do 

requerimento? 

 

A SRA. ISA PENNA - PSOL - Sim. 

 

O SR. ALTAIR MORAES - REPUBLICANOS - Pela ordem, presidente. 

 

O SR. GIL DINIZ - PSL - Já não tinha pedido, não? 

 

A SRA. ISA PENNA - PSOL - Não. 

 

O SR. PRESIDENTE - DELEGADO OLIM - PP - Um minutinho só. Pela 

ordem, nobre deputado Altair, tem a palavra. 
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O SR. ALTAIR MORAES - REPUBLICANOS - Quero pedir vista conjunta, 

Sr. Presidente. 

 

O SR. PRESIDENTE - DELEGADO OLIM - PP - Vista concedida para a 

deputada Isa Penna e vista concedida para o deputado Altair Moraes. 

 

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

 

O SR. PRESIDENTE - DELEGADO OLIM - PP - Vou para o item 12. 

 

A SRA. ISA PENNA - PSOL - Presidente, está difícil a coisa aqui hoje, hein? 

 

O SR. PRESIDENTE - DELEGADO OLIM - PP - Posso dar prosseguimento? 

 

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

 

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

Diniz. 

 

O SR. GIL DINIZ - PSL - Presidente, eu volto aqui ao início da minha fala. 

Vejam vocês, mais uma vez eles tentam obstruir. 

 

A SRA. ISA PENNA - PSOL - Ai, pelo amor de Deus. 

 

O SR. GIL DINIZ - PSL - Agora foi a Isa Penna, antes foi o Luiz Fernando 

Teixeira, que pediram vista. 

 

A SRA. ISA PENNA - PSOL - Mas isso é outro assunto! 

 

O SR. GIL DINIZ - PSL - Eles acusam a Polícia Militar de ser nazista, Major 

Mecca. Eles imputam um crime, um crime, aos policiais militares. 

 

A SRA. ISA PENNA - PSOL - Eu só pedi vista, eu nem votei ainda, meu filho. 
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O SR. GIL DINIZ - PSL - E quando nós solicitamos que esse jornalista venha... 

Isa, deixa eu terminar de falar, seja educada. 

 

A SRA. ISA PENNA - PSOL - Nem votei ainda. 

 

O SR. GIL DINIZ - PSL - Tenha um pouquinho de educação, Isa. 

 

A SRA. ISA PENNA - PSOL - Eu só pedi vista. 

 

O SR. GIL DINIZ - PSL - Um pouquinho de educação, só um pinguinho de 

educação. Você quer um café? 

 

A SRA. ISA PENNA - PSOL - Vai, Gil, vai. 

 

O SR. GIL DINIZ - PSL - Você quer um café? 

 

A SRA. ISA PENNA - PSOL - Não, não quero, obrigada. Vou “downloadar” o 

seu café, fazer o download do café. 

 

O SR. GIL DINIZ - PSL - Quando... 

 

O SR. PRESIDENTE - DELEGADO OLIM - PP - Deputado Gil Diniz, ela já 

pediu vista, vê rápido aí; para que discussão se já pediu vista? 

 

O SR. GIL DINIZ - PSL - Um minuto, um minuto, presidente. 

 

O SR. PRESIDENTE - DELEGADO OLIM - PP - Tá... Fica discutindo aqui. 

 

O SR. GIL DINIZ - PSL - Quando nós solicitamos a presença desse jornalista 

para que ele aponte quais são os policiais que cometeram esse crime, para que nós 

possamos punir esses policiais, a esquerda obstrui, a esquerda não quer saber de crime 

nenhum, a esquerda não quer saber de absolutamente nada. 

 

O SR. PRESIDENTE - DELEGADO OLIM - PP - Ok. 
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O SR. GIL DINIZ - PSL - Apenas, apenas... 

 

A SRA. ISA PENNA - PSOL - Eu pedi vista, eu não votei. 

 

O SR. GIL DINIZ - PSL - Querem dizer que os policiais ficam desamparados, 

aqui nesta Comissão, no plenário dessa Assembleia. Então, quando a gente tiver que 

votar, eu peço aos nobres pares que votem favoravelmente a esse requerimento. Obrigado. 

 

O SR. PRESIDENTE - DELEGADO OLIM - PP - Ok. Pessoal, não vamos 

ficar entrando em discussão se já pediram vista. O item 12 é um requerimento que eu 

acho importante; esse requerimento eu pedi pelo seguinte: o juiz que trabalha com o 

ministro Toffoli veio aqui me visitar e ele quer propor um requerimento que eu coloquei 

aqui, solicitando o convite ao ministro, Dr. José Antonio Dias Toffoli, presidente do 

Supremo Tribunal Federal, ou alguém indicado por ele – com certeza será esse juiz que 

virá aqui –, para apresentar aos deputados desta Comissão o sistema eletrônico de 

execução unificada. É um novo sistema que foi implantado e ele é um sistema nacional 

de carceragem, entendeu? Dá para você saber tudo o que está acontecendo nas 

carceragens, o que é importante, até para o pessoal aí que é dos Direitos Humanos. 

O sistema permite o tramite processual mais eficiente e proporciona a gestão mais 

confiável dos dados da população carcerária do Brasil. Então eu pedi para que viessem 

aqui explicar na Comissão, porque está sendo implantado em São Paulo, agora, esse 

sistema. Eu acho bom que os deputados da Comissão de Segurança Pública saibam como 

vai funcionar e como será isso implantado; começou, a partir do dia 9 de março, a ser 

colocado aqui no estado de São Paulo esse novo jeito de controlar o serviço carcerário. 

 

A SRA. ISA PENNA - PSOL - Pela ordem. 

 

O SR. PRESIDENTE - DELEGADO OLIM - PP - Então, esse é um 

requerimento que eu pedi – espera um minutinho, deputada – e vou colocar em votação. 

Pois não, nobre deputada Isa Penna. 

 

A SRA. ISA PENNA - PSOL - Eu quero parabenizar a paciência de V. Exa., 

como V. Exa. conduz a sessão. Dizer que você é a absoluta eficiência e votar desde já 
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favorável a esse convite. Fazer essa fala para que você fique ainda mais paciente e elogiar 

a paciência de Vossa Excelência. 

 

O SR. PRESIDENTE - DELEGADO OLIM - PP - Está bom. Hoje você está 

com o cabelo solto, ninguém nem está te reconhecendo, está muito bonita, parabéns, viu? 

Em discussão. 

 

A SRA. ADRIANA BORGO - PROS - Pela ordem, Sr. Presidente. 

 

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

Borgo. 

 

A SRA. ADRIANA BORGO - PROS - Só para dizer que no item anterior o meu 

voto era favorável. Eu perdi a conexão, está bom? Só para constar. 

 

O SR. PRESIDENTE - DELEGADO OLIM - PP - Não, mas ele pediu vista do 

anterior. 

 

A SRA. ADRIANA BORGO - PROS - Do outro. 

 

O SR. GIL DINIZ - PSL - Do item 10. 

 

O SR. PRESIDENTE - DELEGADO OLIM - PP - Ah, do item 10. Mas agora 

já passou a votação, deputada. 

 

A SRA. ADRIANA BORGO - PROS - Está bom. 

 

O SR. PRESIDENTE - DELEGADO OLIM - PP - Mas tudo bem, foi aprovado, 

deputada. O item 12 eu vou por em votação. Como vota o deputado Gil Diniz? 

 

O SR. GIL DINIZ - PSL - Favorável, presidente, parabéns. 

 

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

Major Mecca? 
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O SR. MAJOR MECCA - PSL - Favorável. 

 

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

Fernando? Isso é bom, Luiz Fernando, isso é bom para a gente saber tudo o que está 

acontecendo no serviço carcerário. 

 

O SR. LUIZ FERNANDO LULA DA SILVA - PT - Favorável, presidente. 

 

O SR. PRESIDENTE - DELEGADO OLIM - PP - Deputado Ed Thomas, ainda 

mais na sua região, deputado. 

 

O SR. ED THOMAS - PSB - Favorável, Sr. Presidente; muito obrigado, 

parabéns. 

 

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

 

O SR. ALTAIR MORAES - REPUBLICANOS - Totalmente favorável, meu 

amigo. 

 

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

favorável. Deputada Isa Penna, como vota Vossa Excelência? 

 

A SRA. ISA PENNA - PSOL - Favorável, presidente. 

 

O SR. ALTAIR MORAES - REPUBLICANOS - Aleluia. 

 

O SR. PRESIDENTE - DELEGADO OLIM - PP - Deputado Jorge Caruso. 

 

O SR. JORGE CARUSO - MDB - Favorável, presidente. 

 

O SR. ALTAIR MORAES - REPUBLICANOS - Estou acreditando em 

milagres. 

 



Verba Editorial Ltda. 

42 

 

O SR. PRESIDENTE - DELEGADO OLIM - PP - Como vota a deputada 

Adriana Borgo? Como vota Vossa Excelência? 

 

A SRA. ADRIANA BORGO - PROS - Favorável, Sr. Presidente. 

 

O SR. PRESIDENTE - DELEGADO OLIM - PP - Então queria aqui deixar... 

 

A SRA. ISA PENNA - PSOL - O cara vem conversar com a gente; vamos 

conversar. 

 

O SR. PRESIDENTE - DELEGADO OLIM - PP - Aprovado o requerimento 

do item 12, para que seja mandado ao ministro José Antonio Dias Toffoli esse 

requerimento. 

 

A SRA. ISA PENNA - PSOL - Pela ordem, presidente. 

 

O SR. MAJOR MECCA - PSL - Pela ordem, Sr. Presidente. 

 

O SR. PRESIDENTE - DELEGADO OLIM - PP - Deputada Isa Penna. 

 

A SRA. ISA PENNA - PSOL - O deputado Jorge Caruso ainda se encontra na 

sessão, presidente? 

 

O SR. PRESIDENTE - DELEGADO OLIM - PP - Sim. 

 

O SR. JORGE CARUSO - MDB - Perfeito. 

 

A SRA. ISA PENNA - PSOL - Deputado, eu ia pedir, e já deixar indicado, para 

que você redigisse a nota, para que não viesse de nenhum dos extremos; a nota que você 

mencionou sobre os casos... A nota que você mencionou, eu ia sugerir que você redigisse 

e apresentasse para ver se a gente não consegue aprovar algo por consenso. Eu acho que 

para a Assembleia de São Paulo e para a Comissão de Segurança Pública seria importante. 

 

O SR. JORGE CARUSO - MDB - Perfeito. 
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O SR. MAJOR MECCA - PSL - Pela ordem, Sr. Presidente. 

 

O SR. PRESIDENTE - DELEGADO OLIM - PP - Alguém mais quer a 

palavra? 

 

O SR. GIL DINIZ - PSL - Sim. 

 

O SR. PRESIDENTE - DELEGADO OLIM - PP - Quem é? 

 

O SR. GIL DINIZ - PSL - O Mecca. 

 

O SR. MAJOR MECCA - PSL - Pela ordem, Sr. Presidente. 

 

O SR. PRESIDENTE - DELEGADO OLIM - PP - Pois não, V. Exa. tem a 

palavra, Major Mecca. 

 

O SR. MAJOR MECCA - PSL - Sr. Presidente, queria citar a votação do item 

13, que é o requerimento que eu propus à Secretaria de Segurança Pública. 

 

O SR. PRESIDENTE - DELEGADO OLIM - PP - Eu sei, mas não entrou 

ainda, Major. 

 

O SR. MAJOR MECCA - PSL - Eu encaminhei para o senhor. 

 

O SR. PRESIDENTE - DELEGADO OLIM - PP - Mas não deu tempo de 

entrar, Major; vai entrar na próxima, não entrou, não está aqui. O senhor comentou, eu 

procurei, mas não está aqui, só tem até o item 12. Não deu tempo, tem que passar por 

dentro da Comissão de Segurança para poder chegar aqui, não chegou ainda. 

 

O SR. MAJOR MECCA - PSL - Ok, vamos em frente. 

 

O SR. PRESIDENTE - DELEGADO OLIM - PP - Na próxima eu coloco. Ok.? 
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O SR. MAJOR MECCA - PSL - Está ok. 

 

O SR. PRESIDENTE - DELEGADO OLIM - PP - Senhores, mais alguma 

coisa? Nada mais havendo a tratar, declaro encerrada a presente reunião. 

Um bom dia a todos e muito obrigado. 

 

* * * 

 

- É encerrada a reunião. 

 

* * * 


