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* * * 

 

- Abre a reunião o Sr. Delegado Olim. 

 

* * * 

 

O SR. PRESIDENTE - DELEGADO OLIM - PP - Comissão Parlamentar de 

Inquérito, Ações e Omissões no Combate à Violência contra a Mulher. Havendo número 

regimental, declaro aberta a primeira reunião extraordinária 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 e/ou omissão dos órgãos responsáveis pela 

prevenção e combate ao feminicídio e outras formas de violência contra a mulher, 

especialmente a Secretaria de Segurança Pública e a Secretaria da Justiça e Cidadania no 

período compreendido entre 2010 a 2019". 

Registro, com muito prazer, a presença dos nobres deputados, sempre parceiros. 

Entrou mais um, Marcio Nakashima. Quero cumprimentar a deputada vice, a deputada 

Analice Fernandes. Quero cumprimentar o deputado Milton Leite também. Quero 

cumprimentar o nosso relator, o deputado Thiago Auricchio. Quero cumprimentar 

também o nosso deputado Marcio Nakashima. E quero cumprimentar a nossa nobre 

deputada Marina Helou. 

Eu queria só deixar bem claro que todos os nossos planos de trabalho foram 

mandados para todos os membros desta CPI. Então é só a gente dar uma “lidinha”, dar 

uma olhadinha, para depois a gente discutir alguma coisa, como será feito. Hoje, nós 

estamos aqui, na verdade, para aprovar os requerimentos.  

Do Requerimento nº 2, do deputado Thiago Auricchio. É o Requerimento nº 01, de 

2021, para  que seja feito convite à Exma. Sra. Maria Gabriela Prado Manssur, promotora 

de Justiça do Ministério Público de São Paulo, para que faça uma explanação a esta CPI 

sobre a violência cometida contra a mulher no estado de São Paulo, apresentando 



informações e eventuais documentos que possam colaborar com a investigação que será 

efetuada por este Colegiado. 

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

Deputados que estiverem de acordo, continuem como estão. (Pausa.) Aprovado o 

Requerimento nº 01, do nobre deputado e relator Thiago Auricchio.  

Vamos passar para o Item 3, também do deputado Thiago Auricchio. Requerimento 

nº 02, de 2021, para que seja feito convite às Exmas. Sras. Paula Sant'anna Machado de 

Souza e Nalida Coelho Monte, ambas defensoras públicas do estado de São Paulo e 

coordenadoras do Núcleo de Promoção e Defesa das Mulheres - Nudem, para que uma 

delas, ou ambas, como preferirem, faça uma explanação nesta comissão parlamentar de 

inquérito sobre a violência cometida contra a mulher no estado de São Paulo, 

apresentando informações e eventuais documentos que possam colaborar com a 

investigação que será efetuada por este Colegiado. 

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

deputados que estiverem de acordo, permaneçam como se encontram. (Pausa.) Aprovado.  

Também quero aqui cumprimentar o nobre deputado e meu colega policial, que, 

aliás, vai ser muito bom nesta comissão, deputado Bruno Lima. 

Requerimento nº 4, também do deputado Thiago Auricchio. Requerimento de 2021, 

para que seja feito convite à Exma. Dra. Wânia Pasinato, assessora técnica da ONU 

Mulheres, Organização das Nações Unidas dedicada à igualdade de gênero, para que faça 

uma explanação a essa comissão parlamentar de inquérito sobre a violência cometida 

contra a mulher no estado de São Paulo, apresentando informações e eventuais 

documentos que possam colaborar com a investigação que será efetuada por este 

colegiado.  

Eu só queria, antes de passar aqui para a nossa vice, deputada Analice Fernandes, 

pois são dois requerimentos meus, informar aos senhores, a todos os membros desta 

comissão, que o delegado do 37º DP me ligou - e eu conversei isso até com o deputado 

Bruno Lima, meu colega - que, na maioria dos BOs, ele disse que a violência doméstica 

é muito forte naquela região dele ali do Campo Limpo.  

Então, nós vamos acertar com ele para ver pessoas que tenham mandados de 

prisões, tudo que foi feito, para que a gente possa dar uma agitada nesta comissão, ele 

trará aqui, e casos que estão acontecendo para a gente poder expor para vocês para a gente 

chegar um pouco mais avante no uso da Polícia, no uso até aqui da Assembleia 

Legislativa, que nós temos viaturas aqui, para que possamos até, quem sabe, fazer a prisão 



desses homens que são muito violentos com mulheres. Eu acho que dá para a gente 

conversar.  

Eu estava olhando aqui para o deputado Thiago Auricchio, queria três relatores de 

subcomissões, depois nós vamos conversar isso. Temos aqui o deputado Marcio 

Nakashima, que é um que pode ajudar muito, o Bruno Lima, entendeu? Eu vi aqui a 

própria Marina Helou, acho que seria bom para falar com o governo. Na próxima reunião 

eu vou colocar em pauta isso, viu, Thiago, para a gente poder ver quem pode, porque eu 

li aqui o que você fez e acho que primeiro preciso conversar com cada um.  

Vou ligar depois para o Marcio, vou ligar para a Marina Helou e vou ligar para o 

Bruno Lima, entendeu? Bruno Lima é papai novo, acabou de nascer um filho. É filho, 

né? Filho. Parabéns, amigo, parabéns. Então, deputada, passo a Presidência... Só um 

minutinho. Ah, espera aí, desculpa, o Item 4 eu não li aqui. Falta o Item 4. Poxa. Não, foi 

votado, eu votei, não votei? Não. 

 

O SR. MILTON LEITE FILHO - DEM - Não votou, não, precisa colocar em 

votação, presidente. 

 

O SR. PRESIDENTE - DELEGADO OLIM - PP - Ah, então desculpa. Em 

discussão o Item 4, desculpa. Item 4 em discussão. Não havendo oradores inscritos, está 

encerrada a discussão. Os deputados que estiverem de acordo, continuem como estão. 

(Pausa.) Aprovado o requerimento 4 e, mais uma vez, desculpe.  

Passo ao requerimento do Item 5, é isso? É. E passo a Presidência à nobre deputada, 

a nossa vice, Analice Fernandes. 

 

* * * 

 

- Assume a Presidência a Sra. Analice Fernandes. 

 

* * * 

 

A SRA. PRESIDENTE - ANALICE FERNANDES - PSDB - Boa tarde, 

Presidente. É uma alegria muito grande estar participando desses trabalhos com V. Exa. 

na Presidência. Delegado Olim é uma pessoa experiente, conhecedora dessa demanda tão 

trágica que nós temos ainda na nossa sociedade, e tenho absoluta certeza de que esta 



comissão trará um resultado muito positivo no combate à violência, tanto doméstica, 

como a violência no dia a dia, em todos os sentidos.  

E não só a violência contra a mulher em termos de violência física. Inclusive, a 

violência moral, outros tipos de violência por que, muitas vezes, nós somos atingidas, e 

esse tipo de violência não é debatida no seio da sociedade. Então, esta comissão trará e 

jogará luz em cima desta questão, que é tão séria. 

 Mas, quero, primeiramente, presidente, Delegado Olim, cumprimentar também o 

relator desta CPI, o deputado Thiago Auricchio, que, de uma maneira muito inteligente, 

bem elaborada, apresentou esses requerimentos de convocação; perdão, de convite desses 

profissionais, que estão envolvidos com esta temática e têm obtido resultados muito 

positivos.  

E da mesma forma, presidente Delegado Olim, trazer aqui o requerimento apontado 

por V. Exa., que é o Requerimento nº 4, de 2021, Item nº 5.  

Requerimento nº 4, para que seja feito o convite à Exma. Sra. Dra. Ivana David, 

desembargadora do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, para que faça uma 

apresentação a esta Comissão Parlamentar de Inquérito sobre violência cometida contra 

a mulher no estado, com informações e eventuais documentos que possam colaborar com 

a apuração que será efetuada por este Colegiado. 

Os membros desta Comissão que forem a favor do requerimento encaminhado pelo 

nobre deputado Delegado Olim, queiram permanecer como estão. (Pausa.) Aprovado o 

Item nº 5, Requerimento nº 4. 

Item nº 6. Requerimento nº 5, também do Delegado Olim, para que seja feito o 

convite à Exma. Sra. Dra. Maria de Lourdes Rachid Vaz de Almeida, desembargadora 

do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo e coordenadora da Coordenadoria da 

Mulher em Situação de Violência Doméstica e Familiar do Tribunal de Justiça de São 

Paulo, para que faça uma apresentação a esta comissão parlamentar sobre violência 

cometida contra a mulher no estado, com informações e eventuais documentos que 

possam colaborar com a apuração que será efetuada por este Colegiado.  

Lidos os dois itens encaminhados, presidente, devolvo a Presidência a V. Exa., 

também louvando os seus dois requerimentos que serão de extrema valia para a nossa 

comissão. Muito obrigada. 

  

O SR. DELEGADO OLIM - PP - Deputada, o Item 6 a senhora não pôs em 

votação, por gentileza. 



 

A SRA. PRESIDENTE - ANALICE FERNANDES - PSDB - Em votação o 

Requerimento nº 5, que é o Item 6. Os deputados desta comissão que concordarem 

com o requerimento, permaneçam como estão. Aprovado o Item 6 da nossa pauta. 

Devolvo a palavra ao presidente Delegado Olim. 

 

* * * 

 

- Assume a Presidência o Sr. Delegado Olim. 

 

* * * 

 

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

Muito obrigado pelas palavras. Eu queria agora deixar um pouco aberto. Como o 

Marcio não participou da última - a maioria participou - eu deixo a palavra se alguém 

quiser entrar no assunto agora. Eu deixo a palavra livre, senão eu dou como encerrada, 

mas eu aguardo... 

 

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

 

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

mais um item, não é? 

 

A SRA. ANALICE FERNANDES - PSDB - Tem. 

 

O SR. PRESIDENTE - DELEGADO OLIM - PP - Tem um item na pauta que 

eu não vi aqui. Um minutinho só. Pois não, deputada. Quem que me pediu pela 

ordem?  

 

A SRA. ANALICE FERNANDES - PSDB - Deputada Analice, presidente. 

 

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

 



A SRA. ANALICE FERNANDES - PSDB - Fica aqui uma sugestão para os 

membros da nossa comissão que nos ajudem a elencar um nome capaz de trazer 

algumas informações a esta comissão a respeito da violência psicológica. 

Inclusive, nós estamos vendo através da Netflix uma minissérie que mostra 

claramente que a violência psicológica e moral é uma violência que muitas pessoas 

e, às vezes, mulheres, até autoridades, vamos dizer assim, acham que ela passa em 

brancas nuvens.  

E aqueles que tiverem uma experiência e que têm trabalhado com essa questão 

da violência psicológica, que ela é gravíssima e no nosso dia a dia faltam 

instrumentos para que ela possa ser detectada inclusive nas nossas delegacias, eu 

acho que seria de bom tom nós estarmos encaminhando e fazendo uma pesquisa sobre 

alguém que tenha um trabalho já desenvolvido com relação a essa violência psicológica 

que, hoje, tem sido um marco e um foco da discussão na nossa sociedade. Como ela deve 

ser detectada, números, estatísticas em cima dessa questão, que muitas vezes acaba 

acontecendo, presidente, dentro até mesmo das instituições públicas. A gente precisa 

pontuar essa questão. É uma contribuição que eu quero deixar aqui no nosso dia de hoje.  

Muito obrigada pela oportunidade. 

 

O SR. PRESIDENTE - DELEGADO OLIM - PP - E olha, deputada, a senhora 

está com toda a razão. Com certeza, a violência é tão grave quanto qualquer outra 

violência contra a mulher. Eu vou ler só o último requerimento e deixar a palavra em 

aberto. É o último, que eu não tinha recebido e estava na outra pasta. 

Item 7 - Deputado Thiago Auricchio. Requerimento no 6, de 2021, para que seja 

feito um convite à Exma. Profa. Dra. Bruna Angotti, advogada e docente da Faculdade 

de Direito da Universidade Presbiteriana Mackenzie, para que faça uma explanação a esta 

comissão parlamentar de inquérito sobre a violência cometida contra a mulher no estado 

de São Paulo, apresentando informações e eventuais documentos que possam colaborar 

com a investigação que será efetuada por este colegiado. 

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

deputados que estiverem de acordo continuem como estão. (Pausa.) Aprovado o 

requerimento do deputado Thiago Auricchio  

Tem a palavra quem? Alguém quer fazer uso da palavra? Deputado Marcio tem a 

palavra. O som, dá uma olhadinha no som, deputado. Precisa ligar aí. Está desligado. Isso, 

pode falar. 



 

O SR. MARCIO NAKASHIMA - PDT - Agora sim. Vamos lá. Boa tarde, 

presidente, boa tarde a todos os deputados, principalmente às deputadas. Parabéns, 

deputada Analice, pelas palavras.  

Presidente, o nosso mandato certamente poderá ajudar muito nos trabalhos desta 

CPI. Vossa Excelência sabe que um dos pilares do nosso mandato é o apoio às mulheres 

vítimas de violência, e a gente tem atendido a muitas mulheres; infelizmente é um número 

crescente.  

Então, nosso mandato tem vários dados, várias informações que esta CPI poderá 

utilizar, e tenho certeza de que faremos um grande trabalho em prol dessas mulheres que 

são vítimas. A deputada Analice falou sobre a violência psicológica e nós temos tantas 

outras formas de violência, não é, deputada? Eu estou à frente de uma frente parlamentar 

de combate à violência contra a mulher, aos relacionamentos abusivos, contra o 

feminicídio, e lá nós discutimos amplamente todas as formas de violência. 

Então, nós temos bastante a acrescentar e eu gostaria, depois, de poder, em uma 

reunião que anteceda a próxima reunião da comissão aqui, apresentar dados, trazer 

inúmeros trabalhos que nosso mandato vem realizando em relação a essas mulheres, 

porque nós precisamos discutir uma série de coisas. 

Porque muitas vezes a mulher, quando ela é sozinha e sofre algum tipo de violência, 

ela consegue, às vezes, fugir de casa, muitas delas vão até para debaixo da ponte, sem 

problema nenhum, ela está sozinha. Mas muitas outras vezes as mulheres possuem filhos 

e elas, quando vão para debaixo da ponte, são duplamente violentadas, porque o agressor, 

normalmente o companheiro, o marido, faz uma denúncia ao Conselho Tutelar e essas 

crianças são tiradas dessas mães, elas são penalizadas novamente, são torturadas. 

Enfim, nós precisamos discutir políticas públicas para socorrer essas mulheres e 

essas crianças, porque as crianças também são vítimas desses agressores, desses algozes. 

 

O SR. PRESIDENTE - DELEGADO OLIM - PP - Terminou, deputado? 

 

O SR. MARCIO NAKASHIMA - PDT - Sim, presidente. 

 

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

 



A SRA. ANALICE FERNANDES - PSDB - Presidente, pela ordem, mais uma 

vez. 

 

O SR. PRESIDENTE - DELEGADO OLIM - PP - Pois não. Com a palavra a 

deputada Analice Fernandes. 

 

A SRA. ANALICE FERNANDES - PSDB - Só para deixar como sugestão, como 

nós temos um período de sete dias para o nosso próximo encontro, reunião desta 

comissão, deixar uma sugestão, para todos os membros, da minissérie Maid. Essa 

minissérie conta uma história e retrata claramente a violência psicológica em que o 

agressor não imaginava que estava agredindo, nem a vítima achava que ela estava sendo 

violentada. 

Então eu acho que é uma maneira de se enxergar essa violência por outro prisma, 

que acontece muito no nosso dia a dia. Eu gostaria de deixar essa dica para todos os 

membros da nossa comissão, para a minha querida Marina Helou, que eu tenho certeza 

também de que ela vai assistir a essa minissérie, que traz muita luz para esse debate nosso.  

E a pessoa, a atriz, que faz parte dessa minissérie, retrata claramente essa 

impotência em que ela ficou na hora de fazer a denúncia, porque para ela a violência 

psicológica não se dava dessa maneira. Quando o agressor te diminui, quando o agressor 

te oprime, quando o agressor não toca em você, mas te deixa tão desanimada, se sentindo 

tão diminuída, e trabalha o teu psicológico de uma maneira a te diminuir como ser 

humano, até causar uma certa impotência, sabe? 

E você vai entrando numa depressão tão profunda, tão profunda, que depois você 

não consegue sair da situação. É nós estamos assistindo isso na iniciativa privada, em 

grandes centros, dentro das instituições, dentro de prefeituras, dentro de câmaras 

municipais.  

Então é um tema sobre o qual precisamos nos debruçar. Falar da violência na 

periferia e da violência doméstica, ela é um fato aqui, nós estamos assistindo, e é mais 

fácil de se detectar. Mas essa, que vive sendo escondida por muitas mulheres, é que nós 

precisamos também jogar luz sobre essa questão. Era essa a minha sugestão, presidente. 

Muito obrigada. 

 

O SR. PRESIDENTE – DELEGADO OLIM - PP - Obrigado a deputada.  



Mais alguém quer fazer uso da palavra? Então, eu quero aqui agradecer mais uma 

vez o nosso deputado Delegado Bruno Lima, a nossa vice, deputada Analice Fernandes, 

que estão colaborando conosco hoje. Quero também o deputado Thiago Auricchio. Quero 

também o deputado Marcio Nakashima, que eu vou fazer uma ligação depois para você, 

Marcio, para você, para o Bruno Lima e para a deputada Marina Helou.  

Também quero agradecer a presença, e agradecer a presença dos Srs. Procuradores 

da Assembleia Legislativa de São Paulo, que participaram aqui: o Dr. Silvio Magalhães 

e o Dr. Carlos Dutra. Não havendo mais nada, está encerrada esta CPI. 

Obrigado. 

 

* * * 

 

- Encerra-se a reunião. 

 

* * * 

 


