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* * * 

 

- Assume a Presidência e abre a reunião o Sr. Delegado Olim.  

 

* * * 

 

O SR. PRESIDENTE - DELEGADO OLIM - PP - Boa tarde a todos. Boa tarde, 

senhoras e senhores que estão pela TV Alesp, meus colegas deputados.  

Havendo número regimental, declaro aberta a reunião especial de eleição de 

presidente, vice-presidente da Comissão Parlamentar de Inquérito, constituída com a 

finalidade de investigar a violência cometida contra a mulher, no estado de São Paulo, 

bem como a atuação ou omissão dos órgãos responsáveis pela prevenção e combate ao 

feminicídio e outras formas de violência contra a mulher, especialmente a Secretaria da 

Segurança Pública e Secretaria da Justiça e Cidadania, no período compreendido entre  

2010 e 2019. 

A deputada Bebel, se quiser, eu aguardo a senhora chegar ao gabinete. Tem 

problema nenhum.  

Queria aqui registrar as presenças. Deputada Analice Fernandes. (Pausa.) Deputado 

Analice Fernandes?  

 

A SRA. ANALICE FERNANDES - PSDB - Presidente, pede para deixar já 

ativado o áudio de todos nós, porque a gente tem que ficar procurando o áudio, para poder 

ligar. 

 

O SR. PRESIDENTE - DELEGADO OLIM - PP - Peço à técnica que deixe todos 

ligados, normalmente. Nada desligado, quer falar, não consegue. 

 

A SRA. ANALICE FERNANDES - PSDB - Isso. Muito obrigada, presidente. 

Presente. 
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O SR. PRESIDENTE - DELEGADO OLIM - PP - Deputada Analice Fernandes, 

presente. 

Deputado Thiago Auricchio. 

 

O SR. THIAGO AURICCHIO - PL - Presente, Sr. Presidente. 

 

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

Deputada Marina Helou. 

 

A SRA. MARINA HELOU - REDE - Presente. 

 

O SR. PRESIDENTE - DELEGADO OLIM - PP - Obrigado, deputada. 

Deputado Milton Leite Filho. (Pausa.) Deputado Milton Leite Filho. 

 

O SR. MILTON LEITE FILHO - DEM - Pois não, presidente. 

 

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

Professora Bebel. 

 

A SRA. PROFESSORA BEBEL - PT - Presente, Sr. Presidente. 

 

O SR. PRESIDENTE - DELEGADO OLIM - PP - Obrigado, professora. 

Já chegou, deu tempo? 

 

A SRA. PROFESSORA BEBEL - PT - Já. 

 

O SR. PRESIDENTE - DELEGADO OLIM - PP - Pergunto aos membros deste 

colégio se há indicação de algum nome para o cargo de presidente desta comissão. 

 

O SR. THIAGO AURICCHIO - PL - Pela ordem, Sr. Presidente. 

 

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

Auricchio. 
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O SR. THIAGO AURICCHIO - PL - Eu gostaria de indicar o nome de V.Exa.  

para presidir os trabalhos da nossa CPI, Sr. Presidente. 

 

O SR. PRESIDENTE - DELEGADO OLIM - PP - Alguém tem mais algum 

nome para indicar? (Pausa.)  

Então, foi indicado, vou passar a Presidência para a Professora Bebel. Professora, 

a senhora assume os trabalhos agora, da votação. 

 

A SRA. PROFESSORA BEBEL - PT - Por quê, Sr. Presidente?  

 

A SRA. ANALICE FERNANDES - PSDB - Porque ele está passando para você. 

 

O SR. PRESIDENTE - DELEGADO OLIM - PP - Eu sou o mais velho, e depois 

a senhora. 

 

A SRA. PROFESSORA BEBEL - PT - Ah. Então, está. Eu faço os trabalhos... 

entendi. 

 

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

 

A SRA. PRESIDENTE - PROFESSORA BEBEL - PT - Como vota o deputado 

Bruno Lima? (Ausente.) Eu, Professora Bebel, “sim”. 

Como vota a deputada Analice Fernandes? 

 

A SRA. ANALICE FERNANDES - PSDB - Eu quero, primeiramente, deputada, 

louvar a indicação feita pelo deputado Thiago Auricchio. Acredito que o Delegado Olim, 

por conta até da sua vasta experiência dentro das delegacias de polícia pode e vai, com 

certeza, dar uma contribuição valiosíssima, como presidente da nossa comissão. 

Então, meu voto será favorável a indicação do nome do deputado e delegado Olim. 

 

A SRA. PRESIDENTE - PROFESSORA BEBEL - PT - Como vota o deputado 

Milton Leite Filho? 
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O SR. MILTON LEITE FILHO - DEM - Parabéns, deputado Olim, pela 

indicação. Voto “sim”. 

 

A SRA. PRESIDENTE - PROFESSORA BEBEL - PT - Como vota o deputado 

Thiago Auricchio? 

 

O SR. THIAGO AURICCHIO - PL - Parabenizando o deputado Olim, e 

reiterando as palavras da deputada Analice Fernandes, da indicação do nosso colega, eu 

voto no deputado Delegado Olim. 

 

A SRA. PRESIDENTE - PROFESSORA BEBEL - PT - Como vota o deputado 

Delegado Olim? 

 

O SR. DELEGADO OLIM - PP - Eu voto em mim mesmo, e já agradeço. O 

deputado Bruno Lima acabou de entrar, Professora Bebel. 

 

A SRA. PRESIDENTE - PROFESSORA BEBEL - PT - Eu voto depois. Eu vou 

terminar e depois eu volto. 

Como vota a deputada Isa Penna? (Ausente.) Como vota o deputado Marcio 

Nakashima? (Ausente.) Como vota a deputada Marina Helou? 

 

A SRA. MARINA HELOU - REDE - Obrigada, Bebel. Eu voto no Delegado 

Olim, como presidente da comissão, desejando ótimos trabalhos e parabenizando. 

 

A SRA. PRESIDENTE - PROFESSORA BEBEL - PT - Esses são os membros 

da comissão. Então, o Delegado Bruno Lima está presente. Como vota o deputado Bruno 

Lima? 

 

O SR. DELEGADO BRUNO LIMA - PSL – Pessoal, boa tarde, eu queria 

parabenizar a indicação do deputado Delegado Olim, até pela vasta experiência como 

delegado. Acho que faz muito bem os trabalhos. Tem o meu voto o meu amigo e colega, 

Delegado Olim. 
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A SRA. PRESIDENTE - PROFESSORA BEBEL - PT - Obrigada, deputado 

Bruno Lima. 

Então, eu vou proclamar o resultado. 

 

O SR. MILTON LEITE FILHO - DEM - Falta seu voto, deputada Bebel. 

 

A SRA. PRESIDENTE - PROFESSORA BEBEL - PT - Eu já votei. Eu, 

Professora Bebel, voto “sim”. Eu fui a primeira a votar. Com sete votos favoráveis, o 

presidente é o deputado Olim. 

Eu passo, então, a Presidência dos trabalhos para ele, para dar continuidade aí aos 

próximos andamentos. 

Obrigada, deputado. E parabéns. 

 

* * * 

 

- Assume a Presidência o Sr. Delegado Olim. 

 

* * * 

 

O SR. PRESIDENTE - DELEGADO OLIM - PP - Primeiramente, Professora 

Bebel, agradeço ao Delegado Bruno Lima, à Professora Bebel, à deputada Analice 

Fernandes, ao deputado Thiago Auricchio, à deputada Marina Helou, querida Marina 

Helou, e ao deputado Milton Leite. Acho que vai ser um trabalho muito importante. Eu 

trabalhei numa delegacia de desaparecidos onde a maioria dos problemas, das violências 

eram com as mulheres também. Então, acho que nós vamos fazer um trabalho muito bem 

feito e vamos chegar e cobrar a Secretaria de Segurança Pública, as delegacias das 

mulheres. Acho que nós temos que dar esse apoio total para essa CPI. 

Gostaria, agora, de... eu queria uma mulher ao meu lado, a deputada Analice 

Fernandes como a nossa vice. Eu queria indicar a nobre deputada Analice Fernandes 

como vice, mas se alguém tiver algum nome também, colocaremos em votação às demais 

mulheres que aqui estão. Ou homens também. 

 

A SRA. PROFESSORA BEBEL - PT - Por aclamação poderia ser, deputado? 

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

Professora Bebel. 

 

A SRA. PROFESSORA BEBEL - PT - É, por aclamação, eu não. Eu apoiando a 

deputada Analice, e por aclamação, então, poderíamos conclamar? 

 

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

colocar em votação (Inaudível.) Marina Helou. 

Alguém mais teria outro candidato para vice? 

 

A SRA. MARINA HELOU - REDE - Eu fico contemplada cm a deputada 

Analice. 

 

O SR. PRESIDENTE - DELEGADO OLIM - PP - Nobre deputado Delegado 

Bruno Lima. 

 

A SRA. ANALICE FERNANDES - PSDB - Pela ordem, deputado. 

 

O SR. PRESIDENTE - DELEGADO OLIM - PP - Deputado Bruno Lima, como 

vota Vossa Excelência? 

 

O SR. - Presidente, eu acho que a deputada Analice quer fazer uma observação. 

 

O SR. PRESIDENTE - DELEGADO OLIM - PP - Ah, pois não, deputada. Pois 

não, fique à vontade. 

 

A SRA. ANALICE FERNANDES - PSDB - Presidente, eu fico muito honrada 

com a sua indicação. Acredito também que os trabalhos dessa CPI serão bastante valiosos. 

Hoje nós estamos vendo uma violência institucionalizada, e nós precisamos realmente 

combater tudo isso. Vossa Excelência só não perguntou se eu aceitaria ser a vice-

presidente, mas eu já quero responder. Só um minuto.  

Eu fico muito feliz e honrada pela indicação feita por você, Delegado Olim. Estar 

ao seu lado nesse processo, ao lado do delegado Bruno Lima, que tem uma vasta 
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experiência, ambos dentro da Polícia Civil do nosso Estado, eu acredito que vão ser de 

extrema valia os trabalhos da nossa comissão. E estar ao lado de mulheres valorosas, 

como a Professora Bebel, que faz um trabalho incrível, sabe, uma grande defensora da 

causa e do combate à violência contra a mulher, tanto quanto a Marina Helou, que nos 

orgulha muito, Marina, de ter você aqui na Casa fazendo essa defesa tão clara de todas as 

suas ideias, de todas as suas bandeiras, eu acredito que a nossa comissão fará um trabalho 

muito importante, e que nós possamos, através desse ato, desse trabalho fazer alguns 

apontamentos, inclusive na mudança do Regimento Interno desta Casa.  

Quero já, no primeiro dia dessa comissão, antes de vocês até declinarem o voto de 

vocês, dizer que eu não me cansarei de falar em todas as oportunidades que essa CPI se 

reunir, da importância da participação da mulher na Mesa dos trabalhos desta Casa. Há 

mais de 170 anos nós ainda não vimos uma mulher na Presidência da Assembleia, que é 

o maior Parlamento da América. Não é possível que nós não tenhamos uma mulher 

fazendo parte, inclusive, da Mesa Diretora dos nossos trabalhos. Que isso possa ficar 

consignado já no primeiro dia de trabalho desta nossa comissão, que será um dos temas 

que eu quero abordar com frequência, e que nós possamos sair com uma vitória nesse 

sentido, porque não é possível nós nos curvarmos durante tantos anos para que homens 

constantemente sejam indicados para  a Mesa Diretora dos trabalhos desta Casa.  

Não que não tenham valor, têm muito, claro que têm competência, têm valor, mas 

as mulheres também têm. Então, eu já quero deixar isso aqui registrado. Quem concorda 

com a minha luta vai votar; quem não concordar, pode declinar do voto, mas o meu 

trabalho será muito grande para que nós possamos acabar com essa violência 

institucionalizada, com a omissão de instituições, principalmente aquelas do Estado, que 

muitas mulheres se curvam de medo do que sofrem no seu dia a dia. 

Obrigada, presidente, eu aceito com o maior prazer a indicação feita por Vossa 

Excelência. 

 

O SR. PRESIDENTE - DELEGADO OLIM - PP - Fico lisonjeado, acho que as 

suas palavras já falaram tudo. As outras deputadas com certeza estão com você, como os 

deputados também, e eu queria aqui então declarar, já que é unânime, a gente não tem 

mais nenhum candidato, a senhora como vice-presidente desta CPI da Violência contra a 

Mulher. 

E que queria também já deixar aqui claro que eu vou escolher como relator o 

deputado, vai ser uma responsabilidade muito grande, o Thiago Auricchio como relator 
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desta comissão. Então, fica fechado com a Presidência o deputado Delegado Olim, e 

como vice-presidente a nossa querida deputada Analice Fernandes, e como relator o 

deputado Thiago Auricchio, com o qual eu tenho aí um compromisso, que eu acho que 

ele fará um bom trabalho, estaremos dando toda assistência para ele, juntamente com o 

deputado Bruno Lima, que tem uma assessoria forte ligada à Segurança Pública. Podemos 

fazer um relatório com responsabilidade e que não acabe em pizza, como tudo acaba em 

pizza. Que a gente consiga levar em frente.  

Acho que temos que começar nosso trabalho já, vendo quem nós vamos convidar 

para vir aqui. Acho que temos que convidar o secretário de Segurança Pública para vir 

aqui, o pessoal ligado à Delegacia das Mulheres. Acho que temos que chamar...  

Como é que estão hoje, por exemplo, nós temos uma delegacia onde as mulheres 

ficam, moram com seus filhos. Fica próximo à Avenida do Estado. O governador João 

Doria fez, é um lugar até muito bonito, eu fui conhecer. Trazer a delegada aqui para 

explicar o que as mulheres conseguem do Governo do Estado hoje, o que elas têm para 

os filhos ficarem lá. Elas são todos os dias violentadas em casa, apanham. Então, para a 

gente poder tentar até melhorar isso que elas têm hoje lá, que as crianças têm lugares para 

brincar, elas têm o seu quarto, tipo um apartamentinho, mas tentar melhorar, porque essas 

pessoas sofrem muito.  

Dou um exemplo aqui (Inaudível.) na periferia de São Paulo. Um dia chegou uma 

senhora chorando com um bebê no colo; o marido chegou louco e a pôs para fora de casa. 

Isso era uma hora da manhã, ela andou uma hora para chegar na delegacia, porque não 

tem ônibus. Eu peguei a viatura e fui para a casa. Cheguei lá e a casa era da família dele; 

todo mundo contra ela. Eu o peguei dentro da casa - é o meu jeito de trabalhar -, já pus 

ele dentro da viatura. Ele era procurado por roubo. Falei: “Agora a senhora vai ficar 

muitos anos aqui e ele vai ficar muitos anos preso.”  

Quer dizer, esse é o dia a dia da coitadinha que mora na periferia de São Paulo, que 

mora em bairros nobres, que mora em bairros de classe média. Hoje a violência é para 

todas, para todas as pessoas, até as pessoas idosas. Eu acho que podemos fazer um belo 

trabalho.  

Mais uma vez agradeço. Eu queria saber que dia achariam bom para a gente colocar 

essa CPI, o melhor para todos nós e o horário, para a gente poder montar essa CPI e 

começar na próxima, já ver quem vamos chamar. Todos pensem aí, mas acho que temos 

muita gente para chamar. 
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A SRA. ANALICE FERNANDES - PSDB - Pela ordem. 

 

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

 

A SRA. ANALICE FERNANDES - PSDB - Uma sugestão, deputado: aprovado 

o nosso projeto de resolução, o 20, dos trabalhos desta Casa às segundas, terças e quartas, 

como as demais comissões já estão instaladas e funcionando às terças, quartas e quintas, 

gostaria de deixar uma sugestão para que fosse às segundas-feiras. Acredito que todos 

vão poder participar. Como é online, acho que fica mais tranquilo. Uma sugestão: 

segundas-feiras, às 14 horas.  

 

O SR. PRESIDENTE - DELEGADO OLIM - PP - Todos concordam? 

 

A SRA. PROFESSORA BEBEL - PT - Eu tenho um problema, deputado Olim. 

 

O SR. PRESIDENTE - DELEGADO OLIM - PP - É o dia da reunião do partido, 

né? É o dia em que a senhora se reúne com a bancada. 

 

A SRA. PROFESSORA BEBEL - PT - É.  

 

O SR. PRESIDENTE - DELEGADO OLIM - PP - Qual é o horário? É nesse 

horário? Será que a gente conseguiria... É ruim às 11 horas da manhã de segunda? 

 

A SRA. PROFESSORA BEBEL - PT - Às 11 horas a gente tem a bancada nossa. 

 

O SR. MILTON LEITE FILHO - DEM - Tem o Colégio de Líderes, presidente. 

 

A SRA. PROFESSORA BEBEL - PT - Colégio de Líderes. 

 

O SR. PRESIDENTE - DELEGADO OLIM - PP - Ah, é, está certo.  

 

A SRA. ANALICE FERNANDES - PSDB - Deputada Bebel, pode ser no final 

do dia, depois da sua reunião com a bancada? 
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A SRA. PROFESSORA BEBEL - PT - Eu sou do interior, estou vindo para São 

Paulo. 

 

O SR. PRESIDENTE - DELEGADO OLIM - PP - Às 15 horas pode ser, 

deputada Bebel? Às 15 horas a senhora já terminou? Às 15 e trinta? O que a senhora 

acha? Quinze e trinta é um horário bom.  

 

A SRA. PROFESSORA BEBEL - PT - Vocês marcam, eu vou fazer o possível 

para estar. É isso que vou fazer. Faço o possível para estar. 

 

O SR. PRESIDENTE - DELEGADO OLIM - PP - Não, eu quero que a senhora 

esteja. Veja um horário melhor para a senhora. Qual seria? 

 

A SRA. PROFESSORA BEBEL - PT - Acho que segunda fica muita coisa para 

nós. Muita coisa. 

 

O SR. PRESIDENTE - DELEGADO OLIM - PP - É que terça é muito cheio, 

quarta tem plenário. Acho que o melhor dia é esse mesmo. Pode ser 15:30, Professora? 

 

A SRA. PROFESSORA BEBEL - PT - É, vai, põe 15:30. 

 

O SR. PRESIDENTE - DELEGADO OLIM - PP - Todos concordam? 

 

O SR. MILTON LEITE FILHO - DEM - Ok. 

 

O SR. PRESIDENTE - DELEGADO OLIM - PP - Ok? Tudo bem, deputada 

Analice Fernandes? Thiago? 

 

O SR. THIAGO AURICCHIO - PL - Ótimo, tudo bem. 

 

O SR. PRESIDENTE - DELEGADO OLIM - PP - Deputada Marina Helou? 

Miltão? Tudo bem? Fica assim? Alguém mais quer fazer uso da palavra? 
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O SR. THIAGO AURICCHIO - PL - Presidente, pela ordem, rapidamente. Eu só 

gostaria de agradecer a confiança de V. Exa., por nos nomear como relator dessa CPI. 

Sem dúvida, é uma responsabilidade muito grande, mas vai ser um prazer trabalhar ao 

lado de todos vocês. Vamos fazer um grande trabalho.  

Sem dúvida, essa pauta feminina, a pauta da violência contra a mulher tem estado 

muito em evidência por conta do aumento da violência. Até saiu uma matéria hoje no 

UOL dizendo do aumento no número de casos nesse primeiro semestre, então tenho 

certeza de que todos vão contribuir grandemente, principalmente com a experiência de 

dois delegados aqui na comissão. Então, agradeço a confiança e quero dizer que estamos 

à disposição para trabalhar pelas mulheres do nosso estado. 

Obrigado, presidente.  

 

O SR. PRESIDENTE - DELEGADO OLIM - PP - Obrigado ao relator. 

 

A SRA. MARINA HELOU - REDE - Pela ordem, presidente. 

 

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

Marina, pois não, deputada. 

 

A SRA. MARINA HELOU - REDE - Quero só parabenizar o senhor, parabenizar 

a vice-presidente Analice pela ótima fala, dizer que ela tem o meu apoio, o relator, e 

contar que o relator acabou de mencionar a notícia que saiu no UOL hoje. Eu vou 

compartilhar com vocês, é o boletim da rede Sou da Paz, que mostrou e avaliou os crimes 

no estado de São Paulo no primeiro semestre, mostrando esse aumento na violência contra 

a mulher. Eu acho que é um material excelente que o Sou da Paz fez para a gente poder 

iniciar os nossos trabalhos. Vou compartilhar com todos vocês o relatório inteiro.  

Quero agradecer ao Thiago por ter feito menção ao relatório que, de fato, tem 

muitos dados bons e nos mostra a preocupação com a violência contra a mulher, que de 

fato é um problema crescente, infelizmente, na nossa sociedade.  

Então, tenho certeza de que vocês, na direção desta comissão, farão um ótimo 

trabalho para que a gente possa, nesta Casa, dar uma resposta a essa violência. 

Obrigada. 
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O SR. PRESIDENTE - DELEGADO OLIM - PP - Obrigado, deputada. Quero 

mais uma vez agradecer ao meu colega deputado Bruno Lima, à Professora Bebel, à 

deputada Analice Fernandes, ao nosso relator Thiago Auricchio e agradecer também à 

deputada Marina Helou, pelas palavras agora, e ao deputado Milton Leite, que 

participaram e deram quórum para esta CPI. 

Nada mais havendo a tratar, declaro encerrada esta reunião. 

Muito obrigado a todos e até mais tarde. 

 

* * * 

 

- Encerra-se a reunião. 

 

* * * 


