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O SR. PRESIDENTE - DELEGADO OLIM - PP - (Áudio indisponível até este 

momento.) ...legislativa da 19ª Legislatura. Por gentileza, o deputado Major Mecca. 

 

O SR. MAJOR MECCA - PSL - Presente, presidente.  

 

O SR. PRESIDENTE - DELEGADO OLIM - PP - Muito obrigado, deputado. 

Deputado Carlos Cezar. (Pausa.) Deputado Carlos Cezar? 

 

O SR. CARLOS CEZAR - PSB - Presente, Sr. Presidente. 

 

O SR. PRESIDENTE - DELEGADO OLIM - PP - Muito obrigado, deputado. 

Deputado Marcos Zerbini. 

 

O SR. MARCOS ZERBINI - PSDB - Presente, Sr. Presidente. 

 

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

Xerife do Consumidor, desde já agradecendo, no lugar do deputado, nosso vice, Altair 

Moraes. 

 

O SR. JORGE WILSON XERIFE DO CONSUMIDOR - REPUBLICANOS - 

Presente, Sr. Presidente. Boa tarde.  

 

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

ouviu? Não estou ouvindo a câmera (Vozes sobrepostas.). 

 

O SR. JORGE WILSON XERIFE DO CONSUMIDOR - REPUBLICANOS - 

Presente, Sr. Presidente. Consegue me ouvir, Sr. Presidente? 

 

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

Wilson presente. Deputado Douglas Garcia. 
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O SR. DOUGLAS GARCIA - PTB - Presente, Sr. Presidente. Presente. 

 

O SR. PRESIDENTE - DELEGADO OLIM - PP - Obrigado, deputado. Isso, 

obrigado, obrigado, deputado. Solicito à secretária a leitura da Ata da reunião anterior. 

 

O SR. CARLOS CEZAR - PSB - Pela ordem, presidente. Requeiro a dispensa 

da leitura da Ata.  

 

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

Vossa Excelência. Havendo acordo, dou por lida e aprovada a Ata da reunião anterior.  

Só avisar aos Srs. Deputados que eu vou retirar da pauta os Itens 13 e 14 para 

ajustar uma questão técnica, ok? Então, 13 e 14 estão fora da pauta, porque nós vamos 

fazer uma questão técnica. 

Agora, eu queria aqui também... Nós vamos fazer uma votação em bloco. São 

várias moções, todas com parecer favorável, tem um monte com parecer favorável. Do 

Item 3 ao Item 21, são moções então que eu vou já dar como lidas. Em discussão.  

 

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

 

O SR. PRESIDENTE - DELEGADO OLIM - PP - O Item 1, né? Um 

minutinho, um minutinho só. Põe pela ordem o Item 1. Já vou ler o Item 1, um 

minutinho só. Nós temos aqui, alguém precisa de vista? 

O Item 1 é um projeto de lei da deputada Marina Helou. Institui o Programa para 

Prevenção de Doenças Infectocontagiosas, caracterizadas como epidemias ou 

pandemias, entre os profissionais da Segurança Pública e da Administração 

Penitenciária do estado. O deputado relator é o nosso nobre deputado Marcos Zerbini, 

favorável.  

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

votação. Os Srs. Deputados que estiverem de acordo, permaneçam como se encontram. 

(Pausa.) Favorável. Aprovado o Item 1. 

Aí o Item 2... Quer a palavra, Mecca, alguma coisa, ou negativo? Eu vou 

continuar, depois eu volto. 
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O SR. MAJOR MECCA - PSL - Sim. Sim, Presidente, eu quero. 

 

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

 

O SR. MAJOR MECCA - PSL - As moções que o senhor citou, que iniciam a 

partir do Item 4 em diante, eu só quero fazer uma observação. 

 

O SR. PRESIDENTE - DELEGADO OLIM - PP - Item 3, Item 3. Item 3 ao 

21. Item 3 ao 21. 

 

O SR. MAJOR MECCA - PSL - Isso, do Item 3 ao 21, que são as moções, 

correto? 

 

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

 

O SR. MAJOR MECCA - PSL - Eu só quero registrar aqui o meu voto contrário 

em relação às moções no Item 4, nos Itens 8, 10, 11 e 12, que são moções do deputado 

Tenente Coimbra. Eu tenho muito respeito pelo deputado Tenente Coimbra, mas os 

nossos policiais não estão precisando de palmas. Os nossos policiais estão precisando 

que os deputados oriundos das Forças Armadas, os militares, votem a favor dos 

policiais quando em Plenário.  

Não adianta ficar batendo palma para ocorrência de polícia e votar em prejuízo do 

policial no Plenário, por isso que eu quero registrar o meu voto “não” a essas moções 

aqui, com todo respeito aos policiais militares envolvidos em ocorrências, nestas 

ocorrências aqui. Nesse caso, eles não vão precisar de palmas, eles precisam de respeito 

no Plenário por parte do parlamentar.  

Repito: tenho grande respeito pelo Tenente Coimbra, mas está deixando a desejar 

em relação ao apoio aos nossos policiais militares. 

 

O SR. PRESIDENTE - DELEGADO OLIM - PP - Ok, será anotado voto 

contrário nos itens passados por Vossa Excelência. 

Item 2. Projeto de lei nº 646, de 2019, do deputado Tenente Nascimento. 

Denomina "Capitão PM Marco Antonio Catena de Andrade" o Posto de Bombeiros na 

cidade de Araçatuba. O deputado Alex de Madureira é favorável conclusivamente.  
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Em discussão. Não havendo oradores inscritos, está encerrada a discussão. Em 

votação. Os Srs. Deputados que estiverem de acordo, permaneçam como se encontram. 

(Pausa.) Aprovado o Item 2. 

O Item 3, então, até o Item 21, exceto o Item 13 e o Item 14, que sairão de pauta, 

e o voto contrário de V. Exa., foram colocados.  

Eu vou entrar em discussão. Não havendo oradores inscritos, está encerrada a 

discussão. Em votação. Os Srs. Deputados que estiverem de acordo, permaneçam como 

se encontram. (Pausa.) Aprovado o voto. 

Agora nós vamos para os Itens 22 e 23. Quero anunciar para os senhores que o 

Item 22 e o 23... Somente anunciar a ciência do vencedor. Já foi votado na comissão, 

então é só para informar a ciência do vencedor. E nós temos mais... Acabou, não tem 

mais nada.  

Alguém quer fazer uso da palavra? Porque não tem mais nada. 

 

O SR. DOUGLAS GARCIA - PTB - Tem o Item 24, meu requerimento. 

 

O SR. PRESIDENTE - DELEGADO OLIM - PP - Um momentinho... É 

verdade, desculpe. 

 

O SR. DOUGLAS GARCIA - PTB - Imagina. 

 

O SR. PRESIDENTE - DELEGADO OLIM - PP - Passaram-me aqui... Ah, 

está aqui. Desculpa. Requerimento CSPAP nº 7/21, do Deputado Douglas Garcia, para 

criação de subcomissão para elaborar estudos e proposições para auxiliar a Polícia 

Militar e a Polícia Civil no combate a distúrbios civis generalizados em manifestações 

políticas.  

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

votação. Os Srs. Deputados que estiverem de acordo, permaneçam como se encontram. 

(Pausa.) Aprovado.  

É o Item 24, que seria o requerimento da Comissão de Segurança Pública, que 

eu entendi que o senhor quer fazer uma subcomissão. É isso, Sr. Deputado? 

 

O SR. DOUGLAS GARCIA - PTB - Correto, deputado Delegado Olim. É uma 

subcomissão para estudos de distúrbios civis. A gente viu o que aconteceu, 



 Divisão de Registro de Pronunciamentos 

infelizmente, na estátua do Borba Gato, nós vimos que aconteceram, infelizmente, 

algumas depredações de patrimônio público que ocorreram na Avenida Paulista, e o 

Regimento prevê que a gente pode utilizar subcomissões com relação à comissão 

específica - de Segurança Pública, dentre outras - para elaborar estudos, e desse estudo 

acaba sendo feito um relatório.  

Esse relatório é votado pela comissão aqui específica, a Comissão de Segurança 

Pública, e enviada para as autoridades a quem são de direito, sendo que a Assembleia 

pode buscar essas informações juntando as autoridades policiais para a gente poder 

combater esse tipo de ação, que no caso é depredação de patrimônio público. 

 

O SR. PRESIDENTE - DELEGADO OLIM - PP - Estão ouvindo aí, não? 

 

O SR. MAJOR MECCA - PSL - Positivo. 

 

O SR. DOUGLAS GARCIA - PTB - Positivo. 

 

O SR. PRESIDENTE - DELEGADO OLIM - PP - Então, o senhor fica como 

presidente, precisa escolher mais três para essa subcomissão, ok? 

 

O SR. DOUGLAS GARCIA - PTB - Isso, perfeito, pode deixar. 

 

O SR. PRESIDENTE - DELEGADO OLIM - PP - Mais alguém quer fazer 

uso da palavra? Mecca, algum deputado quer fazer uso da palavra? 

 

O SR. MAJOR MECCA - PSL - Não, presidente. 

 

O SR. PRESIDENTE - DELEGADO OLIM - PP - Então, já agradeço já. 

 

* * * 

 

- Encerra-se a reunião. 

 

* * * 


