
COMISSÃO DE DEFESA DOS DIREITOS DA PESSOA HUMANA, DA CIDADANIA, DA
PARTICIPAÇÃO E DAS QUESTÕES SOCIAIS

2ª Reunião Ordinária 29 de Março de 2017 às 15:00 horas no Plenário José Bonifácio.

Presidente: Deputado Carlos Bezerra Jr.

Item Proposição Autor OBJETO Relator Voto Vista

1 Projeto de lei
116/2016

Deputado
Cezinha de
Madureira

Dispõe sobre a proibição da divulgação de
publicidade de bens e serviços enviada por
intermédio de e-mails não autorizados pelo
detentor do endereço eletrônico.

2 Projeto de lei
130/2016

Deputada
Analice

Fernandes e
outros.

Dispõe sobre diretrizes visando a promoção da
igualdade de direitos entre mulheres e homens no
Estado.

Deputada Beth
Sahão

favorável ao projeto e contrário à
emenda proposta pela CCJR

J.P.R.,
A.R.

3 Projeto de lei
133/2016

Juntado o Projeto
de lei 329/2016

Deputado Gil
Lancaster

Proíbe a inserção, pelas empresas de tv a cabo ou
por satélite, de mensagens audiovisuais na
programação da tv do consumidor com conteúdo
de cobrança por conta em aberto e ameaça de
interrupção.

4 Projeto de lei
245/2016

Deputado
Ramalho da
Construção

Dispõe sobre o reconhecimento das pessoas
por tadoras  de  doença  rena l  c rôn ica  e
transplantados como pessoas com os mesmos
direitos para fins de atendimento prioritário nos
serviços públicos e privados.



5 Projeto de lei
267/2016

Deputado Celino
Cardoso

Estabelece a obrigatoriedade de indicação
expressa, na parte frontal dos rótulos de todos
produtos comercializados no Estado que utilizem
gás butano e/ou propano, sobre o risco de morte
que a prática de inalar o referido gás pode causar.

6 Projeto de lei
391/2016

Deputado
Orlando Bolçone

Cria no âmbito do Estado o Banco de Talentos da
Terceira Idade.

Deputado André
Soares

favorável

7 Projeto de lei
441/2016

Deputado
Marcos Damasio

Assegura toda criança, desde o nascimento até os
3 (três) anos de idade, com deficiência intelectual
ou múltipla, genética ou adquirida, em especial as
que possuem microcefalia,  o direi to ao
atendimento especial de caráter educacional,
assistencial e multidisciplinar.

Deputado Adilson
Rossi

favorável, com a emenda proposta
pela CCJR

J.P.R.,
A.R.

8 Projeto de lei
464/2016

Deputada Célia
Leão

Obriga os aeroportos do Estado a fixar placas
contendo informação a respeito dos direitos do
usuário em caso de atrasos e cancelamentos de
voos.

9 Projeto de lei
573/2016

Deputada Marcia
Lia

Dispõe sobre o estabelecimento de cota para
mulheres vítimas de violência doméstica nos
Programas de Habitação de Interesse Social no
Estado.

Deputada Marta
Costa

favorável

10 Projeto de lei
582/2016

Deputado Jorge
Wilson Xerife do

Consumidor

Torna obrigatória, em todos os supermercados e
congêneres, a adaptação de 5% (cinco por cento)
dos carrinhos de compras às crianças com
deficiência ou mobilidade reduzida.

Deputada Marcia
Lia

favoravel ao projeto na forma do
substitutivo apresentado pela CCJR

11 Projeto de lei
617/2016

Deputada Célia
Leão

Determina a  disponibi l ização de le i tos
apropriados para pessoas com deficiência ou com
mobilidade reduzida em hotéis, motéis, albergues,
pousadas e assemelhados.

Deputado Adilson
Rossi

favorável J.P.R.,
A.R.



12 Projeto de lei
627/2016

Deputado
Orlando
Morando

Determina que toda empresa prestadora de
serviços de segurança tenha no mínimo 20% de
mulheres em seu quadro de colaboradores para
que possa ser contratada e prestar serviços para a
administração direta e indireta, empresas públicas
e demais órgãos ligados do Governo do Estado.

Deputada Marta
Costa

favorável

13 Projeto de lei
654/2016

Deputado
Cezinha de
Madureira

Dispõe sobre a responsabilidade por dano na
prestação indevida de serviços de telefonia móvel
e fixa no Estado.

14 Projeto de lei
662/2016

Deputado
Cezinha de
Madureira

Obriga as instituições financeiras a informar ao
consumidor  as  f raudes mais  f requentes
relacionadas aos seus serviços.

15 Projeto de lei
676/2016

Deputado
Cezinha de
Madureira

Autoriza o Poder Executivo a criar o serviço
"CIDADÃO ON-LINE".

Deputado André
Soares

favorável J.P.R.,
A.R.

16 Projeto de lei
724/2016

Deputado
Campos
Machado

Autoriza o Poder Executivo a instituir o Fórum
Estadual de Prevenção e Erradicação do Trabalho
Infantil - FEPETI - junto à Secretaria da Justiça e
da Defesa da Cidadania, e dá providências
correlatas.

Deputada Beth
Sahão

favorável J.P.R.,
A.R.



COMISSÃO DE DEFESA DOS DIREITOS DA PESSOA HUMANA, DA CIDADANIA, DA
PARTICIPAÇÃO E DAS QUESTÕES SOCIAIS

PAUTA PARA DELIBERAÇÃO CONCLUSIVA

2ª Reunião Ordinária 29 de Março de 2017 às 15:00 horas no Plenário José Bonifácio.

Presidente: Deputado Carlos Bezerra Jr.

Item Proposição Autor OBJETO Relator Voto Vista

17 Moção 21/2016 Deputado
Marcos Damasio

(CONCLUSIVA) Aplaude e congratula-se com
toda a diretoria da APAE (Associação Pais e
Amigos dos Excepcionais) de Mogi das Cruzes,
pela celebração de seus 47 anos de existência e
dedicação à comunidade do Alto Tietê.

Deputada Beth
Sahão

contrário J.P.R.,
A.R.

18 Moção 36/2016 Deputada Marcia
Lia

(CONCLUSIVA) Manifesta protesto contra a
atitude do Ministro das Cidades, que revogou a
autorização da Caixa Econômica Federal em
liberar recursos a entidades que seriam destinados
à construção de 11.250 moradias do programa
Minha Casa Minha Vida - Entidades.

Deputado Coronel
Telhada

favorável J.P.R.,
A.R.

19 Moção 51/2016 Deputado Gil
Lancaster

(CONCLUSIVA) Apela para o Sr. Presidente da
Câmara dos Deputados, bem como para os líderes
partidários, a fim de que empreendam esforços
para que o Projeto de Lei nº 6188/2013 tenha uma
célere tramitação e seja aprovado na Casa
Legislativa.

Deputado André
Soares

favorável J.P.R.,
A.R.

Para deliberação:
 
20) Requerimento do Deputado João Paulo Rillo - Solicita o CONVITE à fotógrafa Marlene Bergamo, para relatar a esta Comissão a agressão por bala de borracha,
sofrida no dia 2 de novembro de 2016, na área central de São Paulo, enquanto fazia a cobertura de desocupação no local. (Vista: Clélia Gomes, Beth Sahão, Raul
Marcelo)



 
21) Requerimento do Deputado Carlos Giannazi - Solicita a CONVOCAÇÃO do Senhor Comandante-Geral da Polícia Militar do Estado, Coronel PM Ricardo
Gambaroni, para que esclareça sobre a ação da Polícia Militar, ocorrida no último dia 18/09/2016, contra uma trabalhadora ambulante durante um protesto que ocorria
na Avenida Paulista, contra a retirada de direitos trabalhistas, o que gerou tumulto entre os manifestantes. (Vista: Hélio Nishimoto, Márcia Lia, Clélia Gomes, Beth
Sahão, Raul Marcelo)
 
22) Requerimento conjunto do Deputado José Zico Prado e das Deputadas Beth Sahão e Márcia Lia - Solicita a CONVOCAÇÃO do Secretário de Segurança
Pública, Senhor Mágino Alves Barbosa Filho, para prestar esclarecimentos sobre a atitude de uma viatura da Polícia Militar ter avançado sobre um manifestante no dia
1ª de setembro de 2016 na rua João Adolfo, no bairro República na cidade de São Paulo. (Vista: Hélio Nishimoto, Márcia Lia, Clélia Gomes, Beth Sahão, Raul Marcelo)
 
23) Requerimento conjunto do Deputado José Zico Prado e das Deputadas Beth Sahão e Márcia Lia - Solicita a CONVOCAÇÃO do Secretário da Segurança
Pública, Senhor Mágino Alves Barbosa Filho, para prestar esclarecimentos sobre a violência praticada pela Polícia Militar contra manifestantes, especialmente para
explicar quem autorizou o uso de violência durante a manifestação pacífica e democrática ocorrida no último dia 04 de setembro. (Vista: Hélio Nishimoto, Márcia Lia,
Clélia Gomes, Beth Sahão, Raul Marcelo)
 
24) Requerimento do Deputado Carlos Giannazi - Solicita a CONVOCAÇÃO do Magnífico Senhor Reitor da Universidade de São Paulo, Marco Antônio Zago,
para que esclareça: i) o desmonte da estrutura da Universidade de São Paulo; ii) o fechamento de vagas de atendimento nas unidades das Creches e Pré-Escolas da USP,
bem como dos Hospitais Universitários; iii) o corte ilegal do ponto dos trabalhadores em greve, sem julgamento pelas instâncias judiciais competentes. (Vista: Hélio
Nishimoto, Adilson Rossi, Clélia Gomes, Beth Sahão, Clélia Gomes)
 
25) Requerimento da Deputada Márcia Lia - Solicita que seja aprovada a proposta da "Subcomissão de Participação dos Movimentos Sociais e Organizações da
Sociedade Civil nos temas afetos às minorias", de realização de um Seminário, no dia 13/02/2017, com o objetivo de apresentar a ideia da construção do Sistema de
Direitos Humanos, a revisão do Programa Estadual de Direitos Humanos e a metodologia de plenárias para discussões das propostas para ambos. (Vista: Marta Costa)
 
26) Requerimento da Deputada Beth Sahão - Solicita o CONVITE ao Secretário Estadual de Transportes Metropolitanos, Senhor Clodoaldo Pelissioni, e ao
diretor-presidente da Companhia do Metropolitano, Senhor Paulo Menezes Figueiredo, a fim de que prestem esclarecimentos acerca das graves falhas de segurança
verificadas na Estação Pedro II, na noite de 25/12/2016, ocasião em que o vendedor ambulante Luiz Carlos Ruas foi brutalmente espancado por dois homens, vindo a
falecer em seguida. (Vista: Marta Costa)
 
27) Requerimento do Deputado Luiz Fernando Teixeira - Solicita o CONVITE ao Sr. Ouvidor da Polícia do Estado de São Paulo, Dr. Julio César Fernandes
Neves, ao Sr. Corregedor da Polícia Militar, Cel. PM. Levi Anastácio Felix e ao Sr. Corregedor da Polícia Civil, Dr. Domingos Paulo Neto, para prestarem
esclarecimentos acerca dos corpos encontrados em uma área rural de Mogi das Cruzes, na Grande São Paulo, em 6 de novembro de 2016, os quais seriam de cinco
jovens desaparecidos na Zona Leste de São Paulo, conforme matéria jornalística publicada no jornal Folha de São Paulo, caderno Cotidiano, edição de 07/11/2015, com
a manchete "Corpos encontrados na Grande SP são de jovens desaparecidos, diz ouvidor". (Vista: Raul Marcelo)
 



28) Requerimento de autoria da Senhora Deputada Beth Sahão - solicita convocação do secretário estadual de Transporte Metropolitanos de São Paulo, senhor
Clodoaldo Pelissioni, e o diretor-presidente da Companhia do Metropolitano de São Paulo - Metrô, senhor Paulo Menezes Figueiredo, a fim de que ambos prestem
esclarecimentos acerca do aumento de 350% na quantidade de casos de abusos sexuais registrados no Metrô ao longo de 2016, assim como a respeito do assassinato do
vendedor ambulante Luiz Carlos Ruas, ocorrido na noite de 25 de dezembro de 2016, nas dependências da Estação Pedro II do Metrô.
 
29) Requerimento de autoria do Senhor Deputado Carlos Giannazi que requer convocação da Senhora Maria Paula Pachi Monteiro da Silva (titular do 10º Tabelionato
de Notas da Capital), para que esclareça as denúncias de violação dos direitos dos funcionários demitidos sumariamente e sem pagamento dos direitos trabalhistas.
 
30) Requerimento de autoria do Senhor Deputado Carlos Giannazi que requer que seja convocado o Senhor Comandante-Geral da Polícia Militar do Estado, Cel. PM
Ricardo Gambaroni, para que esclareça sobre a ação da Polícia Militar, ocorrida no dia 07/03/2017, na Cidade Universitária da USP, contra manifestantes que
protestavam sobre a proposta de teto de gastos do Conselho Universitário.
 
31) Requerimento de autoria do Senhor Deputado José Zico Prado que requer a convocação dos Senhores Marco Antônio Zago (reitor da USP) e do Coronel PM
Ricardo Gambaroni (Comandante Geral), para prestarem esclarecimentos sobre as graves violências cometidas contra alunos, professores e funcionários que se
manifestavam, em protesto dia 07 de março, contra as medidas de contenção de salários de professores e de funcionários propostas pela Reitoria.
 
32) Requerimento de autoria da Senhora Deputada Beth Sahão que requer que sejam convocados perante esta Comissão, a fim de esclarecer as circunstâncias da morte
do adolescente João Victor Souza de Carvalho, de 13 anos, ocorrida na madrugada de 27 de fevereiro de 2017, em Vila Nova Cachoeirinha, na Capital: i) o proprietário
e/ou responsável pelo fast food Habib's da Vila Nova Cachoeirinha, na Capital; ii) um representante da rede Habib's; iii) o delegado do 28º Distrito Policial (DP), que
está à frente as investigações do caso; iv) do Ouvidor da Polícia do Estado de São Paulo, senhor Julio Cesar Fernandes Neves; e v) o advogado Ariel de Castro Alves,
membro do Conselho Estadual dos Direitos da Criança e dos Direitos da Criança e do Adolescente (Condeca).


