
COMISSÃO DE SEGURANÇA PÚBLICA E ASSUNTOS PENITENCIÁRIOS

2ª Reunião Ordinária 30 de Março de 2016 às 14:00 horas no Plenário D. Pedro I.

Presidente: Deputado Delegado Olim

Item Proposição Autor OBJETO Relator Voto Vista

5 Projeto de lei
1581/2015

Deputado Igor
Soares
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Detecta.
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COMISSÃO DE SEGURANÇA PÚBLICA E ASSUNTOS PENITENCIÁRIOS

PAUTA PARA DELIBERAÇÃO CONCLUSIVA

2ª Reunião Ordinária 30 de Março de 2016 às 14:00 horas no Plenário D. Pedro I.

Presidente: Deputado Delegado Olim

Requerimentos para deliberação:
 
Item 11 - Requerimento do Deputado Orlando Morando, solicitando que a Comissão convoque os fornecedores de armas e munições que abastecem a Polícia Militar do
Estado de São Paulo e a Polícia Civil, com a finalidade de prestarem esclarecimentos sobre os serviços prestados e produtos fornecidos às corporações mencionadas.
(Imbel, Rossi, Taurus e CBC). (Vistas: FC)
 
Item 12 Requerimento do Deputado Orlando Morando, solicitando que a Comissão convoque o Cel. Eduardo Nocetti Holms, responsável pelo Corpo de Bombeiros na
Baixada Santista, bem como o Sr. Helio vazone Junior, Presidente da Empresa Localfrio, para prestar esclarecimentos sobre quais foram as medidas de segurança
adotadas para evitar o incêncio ocorrido em Janeiro/2016 que atingiu um terminal portuário no Guarujá, liberando fumaça tóxica e causando diversas outras
consequências nocivas e prejudiciais.
 
Item 13 - Requerimento do Deputado Carlos Giannazi, solicitando que a Comissão convoque o Secretário de Estado da Segurança Pública Sr. Alexandre de Moraes e o
Secretário de Estado do Planejamento e Gestão Sr. Marcos Antonio Monteiro, para explicarem as razões para a falta de chamada dos concursados aprovados para
Delegado, Escrivão, Perito e Investigador da Polícia Civil.
 
Item 14 - Requerimento do Deputado José Zico Prado (líder do PT), solicitando que a Comissão convoque o Secretário de Estado da Segurança Pública Sr. Alexandre
de Moraes para prestar esclarecimentos sobre a violência praticada por policiais militares contra torcedores durante confusão ocorrida quando estes deixavam o Estádio
do S.C.Corinthians Paulista, após a partida de futebol ali realizada em 19/03/2016.
 
Item 15 - Requerimento do Deputado José Zico Prado (líder do PT), solicitando que a Comissão convoque o Comandante Geral da Polícia Militar, Cel. Ricardo
Garamboni, para prestar esclarecimentos sobre a violência praticada por policiais militares contra torcedores durante confusão ocorrida quando estes deixavam o Estádio
do S.C.Corinthians Paulista, após a partida de futebol ali realizada em 19/03/2016.
 
Item 16 - Requerimento do Deputado José Zico Prado (líder do PT), solicitando que a Comissão convoque o Secretário de Estado da Segurança Pública Sr. Alexandre
de Moraes para prestar esclarecimentos sobre a violência praticada por policiais militares contra estudantes que protestavam contra o Impeachment em frente à PUC/SP,
zona oeste da Capital, na noite de 21/03/2016.



 
Item 17 - Requerimento do Deputado José Zico Prado (líder do PT), solicitando que a Comissão convoque o Comandante Geral da Polícia Militar, Cel. Ricardo
Garamboni, para prestar esclarecimentos sobre a violência praticada por policiais militares contra estudantes que protestavam contra o Impeachment em frente à
PUC/SP, zona oeste da Capital, na noite de 21/03/2016.
 
Itens para Ciência dos Deputados:
 
Item 18 - Ofício do Deputado Cezinha de Madureira encaminhando, para análise e eventuais providências, cópia de documento enviado pelo PSC da cidade de Mauá,
por meio do qual seu Presidente Sr. Helton Alves Ribeiro solicita a atuação desta Casa de Leis junto ao Governo do Estado e a Secretaria de Segurança Pública, para
apurar denúncias de roubos, arrastões e vandalismos que estão ocorrendo diariamente na alça de acesso à Jacu Pêssego, sentido Bairro Paranavaí, naquele município.
 
Item 19 - Ofício do Deputado Coronel Telhada, comunicando a esta Comissão o recebimento de denúncias comprovadas de que o Secretário de Segurança Pública tem
recusado o pagamento de indenização por invalidez aos policiais militares.
 
Item 20 ¿ Ofício do Deputado Coronel Telhada, comunicando a esta Comissão que recebeu em seu gabinete uma comissão composta por aprovados no concurso para
Delegados de Polícia de 2013 que até a presente data não assumiram seus cargos. Eles exigem a imediata nomeação das vagas remanescentes constantes do Edital.
 
Item 21 - Nota de Repúdio do Sindicato dos Agentes de Segurança Penitenciária do Estado de São Paulo (SINDASP) ao Governo de São Paulo pelo não cumprimento
do acordo de greve firmado em 2014 com os Agentes de Segurança Penitenciária do Estado de São Paulo.
 
Item 22 - Ofício da Câmara Municipal de Santos, encaminhando cópia de Requerimento aprovado solicitando que esta Casa manifeste o repúdio diante do não
cumprimento por parte do Governo do Estado à norma constitucional que assegura a revisão anual da remuneração dos servidores, desatendendo também a lei estadual
que fixa o dia 1º de março de cada ano como data-base para fins de revisão da remuneração dos servidores públicos.
 
Item 23 - Ofício da Câmara Municipal de Hortolândia, encaminhando cópia de Moção Aprovada em Repúdio ao descumprimento da Lei Estadual 15.552/2014, pela
continuidade da realização de revistas íntimas vexatórias nos estabelecimentos prisionais.


