
COMISSÃO DE SEGURANÇA PÚBLICA E ASSUNTOS PENITENCIÁRIOS

1ª Reunião Ordinária 22 de Fevereiro de 2017 às 14:00 horas no Plenário José Bonifácio.

Presidente: Deputado Delegado Olim

Item Proposição Autor OBJETO Relator Voto Vista

3 Projeto de lei
1611/2015

Deputado Edmir
Chedid

Institui a "Carteira de Identificação de Nome
Social -  CINS" para pessoas travestis e
transexuais no Estado.

Deputado Orlando
Morando

favorável C.N.,
C.C.

5 Projeto de lei
231/2016

Deputado
Cezinha de
Madureira

Altera a redação 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 Gil
Lancaster

favorável ao projeto na forma do
substitutivo

C.C.



COMISSÃO DE SEGURANÇA PÚBLICA E ASSUNTOS PENITENCIÁRIOS

PAUTA PARA DELIBERAÇÃO CONCLUSIVA

1ª Reunião Ordinária 22 de Fevereiro de 2017 às 14:00 horas no Plenário José Bonifácio.

Presidente: Deputado Delegado Olim

Requerimentos para deliberação:
 
Item 18 - Requerimento do Deputado Luiz Fernando solicitando que esta Comissão convide o Sr. Luiz Henrique Negrão, Diretor Geral do Hospital de Custódia e
Tratamento Psiquiátrico I de Franco da Rocha ¿Professor André Teixeira Lima¿, para prestar esclarecimentos acerca dos fatos ocorridos no dia 17 de Outubro de 2016,
que culminaram em rebelião e fuga de internos. (Vistas: LF e OM)
 
Itens para ciência:
 
Item 19 - Ofício da Subseção de Santos da OAB, solicitando agendamento de data e hora para que esta Comissão receba a nova ¿Comissão de Segurança Pública da
OAB/SP Subseção Santos, na pessoa do seu Presidente e Secretário.
 
Item 20 - Ofício da Câmara Municipal de Barretos, encaminhando cópia de Requerimento aprovado que repudia o emprego de policiais militares na realização de
escoltas de presos para audiências de custódia bem como o uso do aparato logístico e humano de policiais civis, militares, juízes, promotores e defensores públicos para
a realização das audiências de custódia de presos, antes mesmo que estas fossem aprovadas pela legislação federal.
 
Item 21 - Ofício da Câmara Municipal de São José do Rio Preto, encaminhando cópia de Requerimento aprovado solicitando que o Sr. Governador proceda com as
nomeações dos remanescentes de Delegado de Polícia (Edital de 2013).
 
Item 22 - Ofício da Câmara Municipal da Estância Turística de Olímpia, encaminhando cópia de Moção de Reivindicação para que sejam tomadas providências no
sentido de sanar o prejuízo que está sendo causado à população Olimpiense, em virtude da atribuição que foi conferida à Polícia Militar do Estado na escolta dos
detentos do Centro de Detenção Provisória até os Fóruns, para realização de audiências de custódia e possível acompanhamento no retorno destes, retirando, assim,
policiais militares destinados ao atendimento da população, tendo em vista a falta de Agentes Penitenciários pertencentes à SAP.
 
Item 23 - Ofício da Câmara Municipal de Barretos, encaminhando cópia de Requerimento ao Sr. Governador para que seja verificada a possibilidade de proceder ao
aumento do número de militares no 33º BPMI Barretos.
 



Item 24 - Ofício da Câmara Municipal de Limeira, encaminhando cópia de Moção de Apelo ao Sr. Governador para que tome as providências necessárias quanto as
nomeações dos remanescentes do concurso de Delegado da Polícia Civil.
 
Item 25 - Correspondência do Delegado de Polícia, Dr. Marçal Honda, solicitando que esta Casa aprecie as propostas de vossa autoria anexas, bem como as denúncias
que elenca.


