
COMISSÃO DE SEGURANÇA PÚBLICA E ASSUNTOS PENITENCIÁRIOS

1ª Reunião Ordinária 28 de Fevereiro de 2018 às 15:00 horas no Plenário D. Pedro I.

Presidente: Deputado Delegado Olim

Item Proposição Autor OBJETO Relator Voto Vista

1 Projeto de lei
Complementar

23/2017

Deputado
Teonilio Barba

Dispõe sobre existência de delegadas em
delegacias não especializadas para atendimento à
mulher em situação de violência de gênero.

Deputado Luiz
Turco

favorável

2 Projeto de lei
1121/2015

Deputada Beth
Sahão

Dispõe sobre a instalação de dispositivos que
retardem ou impeçam a introdução e acionamento
d e  e x p l o s i v o  n o s  e q u i p a m e n t o s  d e
autoatendimento (caixas eletrônicos) dos
estabelecimentos financeiros instalados no
Estado.

Deputado Gil
Lancaster

favorável na forma do substitutivo
ora apresentado.

3 Projeto de lei
107/2017

Deputado
Rodrigo Moraes

Altera o artigo 3º da Lei nº 15.292, de 2014, que
define diretrizes para a Política Estadual de Busca
de Pessoas Desaparecidas e cria o Banco de
Dados de Pessoas Desaparecidas.

Deputado Coronel
Telhada

favorável H.N.

4 Projeto de lei
826/2017

Deputado
Afonso Lobato

Dispõe sobre a lotação mínima de servidores
públicos estaduais do sexo feminino nas
Delegacias de Polícia de Defesa da Mulher.

Deputado Coronel
Telhada

contrário

5 Projeto de lei
839/2017

Deputado Chico
Sardelli

Altera a redação do inciso III do artigo 31 da Lei
nº 15.266, de 2013, estendendo aos guardas
municipais a gratuidade na renovação, adição ou
mudança de categoria da carteira de habilitação.

Deputado Celso
Nascimento

favorável



6 Projeto de lei
847/2017

Deputado Léo
Oliveira

Autoriza o Poder Executivo a implantar o
Esquadrão Antibomba Metropolitano, em
Ribeirão Preto.

Deputado Rafael
Silva

favorável



COMISSÃO DE SEGURANÇA PÚBLICA E ASSUNTOS PENITENCIÁRIOS

PAUTA PARA DELIBERAÇÃO CONCLUSIVA

1ª Reunião Ordinária 28 de Fevereiro de 2018 às 15:00 horas no Plenário D. Pedro I.

Presidente: Deputado Delegado Olim

Item Proposição Autor OBJETO Relator Voto Vista

7 Moção 74/2017 Deputado
Gilmaci Santos

(CONCLUSIVA) Aplaude os funcionários e toda
a equipe da Delegacia da Pessoa com Deficiência,
única unidade no Estado de São Paulo,
reconhecendo a eficiência das atividades
desenvolvidas.

Deputado Gil
Lancaster

favorável

Para Deliberação:
 
Item 8- Requerimento do Deputado Delegado Olim convidando o Dr. Ismael Lopes Rodrigues Júnior, DD. Delegado de Polícia Diretor do Departamento de Polícia
Judiciária da Capital -DECAP, para que compareça à reunião desta Comissão, com o objetivo de esclarecer: 1- As notórias reclamações procedidas por cidadãos sobre
questões adstritas às públicas dificuldades encontradas pela população para o registro das ocorrências policiais, por conta do horário de expediente e atendimento ao
público e o que está sendo encetado para que tais demandas sejam solucionadas a contento e com celeridade; 2- Sobre a reportagem na Rádio Bandeirantes veiculada no
dia 22/2/ de que Delegados de Polícia estariam forçando flagrantes para mostrarem eficiência, enquanto o trabalho de investigação não acontece, causando sobrecarga
no Poder Judiciário, com a realização de muitas audiências improdutivas.
           
 
Item 9- Requerimento dos Deputados Coronel Telhada, Delegado Olim e Coronel Camilo, solicitando que a Comissão de Segurança Pública e Assuntos Penitenciários
apresente Moção de aplauso aos Policiais Civis integrantes da 5ª Delegacia de Repressão aos Crimes contra o Patrimônio, do Departamento Estadual de Investigações
Criminais (DEIC), pelo êxito em prender 16 homens ligados à escavação do túnel que levaria ao cofre do Banco do Brasil.
 
 
Para Ciência;
 
- Ofício da Câmara de São José do Rio Preto, Presidente Bernardes e Jaguariúna encaminhando moção de apoio às reivindicações dos 2º tenentes da Polícia Militar, em
razão do tratamento negativo que estão recebendo do Governo do Estado de São Paulo, em relação aos ocupantes do posto de 1º Tenente vez que desempenham as



mesmas funções e com o mesmo grau de responsabilidade, que injustifica a diferença salarial.
 
- Ofício da Câmara de Jaguariúna encaminhando moção de apoio aos policiais civis do Estado de São Paulo, no que se refere a valorização salarial e melhores condições
de trabalho.
 
- Ofício da Câmara de Santos solicitando que os batalhões especializados do Estado de São Paulo utilizem o efetivo do 2º, 3º e 4º Batalhões de choque no policiamento
das Rodovias Anchieta/ Imigrantes em apoio ao Policiamento Rodoviário, devido aos diversos assaltos e arrastões nestas Rodovias.


