
COMISSÃO DE SEGURANÇA PÚBLICA E ASSUNTOS PENITENCIÁRIOS

PAUTA PARA DELIBERAÇÃO CONCLUSIVA

7ª Reunião Ordinária 29 de Junho de 2016 às 14:00 horas no Plenário José Bonifácio.

Presidente: Deputado Delegado Olim

Requerimentos para deliberação:
 
Item 04 - Requerimento do Deputado Luiz Fernando solicitando que esta Comissão tome as devidas providências para que seja comunicado ao Corregedor Geral da
Polícia Militar para que sejam feitas a apuração e as devidas punições aos policiais quanto à Denúncia de Agressão, Tortura, Abuso de Autoridade e Invasão de
Domicílio cometidos pela Polícia Militar do Estado de São Paulo contra estudantes da Unesp Bauru. (vista: CC)
 
Item 05 ¿ Requerimento do Deputado Coronel Camilo solicitando que seja CONVOCADO o Dr. Julio Cesar Fernandes Neves, Ouvidor da Polícia do Estado de São
Paulo, para prestar esclarecimentos a esta Comissão acerca das declarações precipitadas e sem conhecimento dos fatos, que tem dado à imprensa, prejulgando policiais
militares em ocorrência datada de 2 de Junho deste ano, onde dois jovens infratores furtaram um veículo e fugiram à abordagem policial, culminando em confronto
armado e na morte de um dos jovens.
 
Itens para Ciência dos Deputados:
 
Item 06 - Ofício da empresa TAURUS S.A. encaminhando respostas e informações aos questionamentos realizados durante a reunião desta Comissão em 27/04/2016.
 
Item 07 - Ofício do Sr. Lourival Gomes, Secretário de Estado da Administração Penitenciária encaminhando esclarecimentos sobre o caso do Servidor Maurilio Alves
Rodrigues Pugas que sofreu um acidente onde teve a perna amputada.
 
Item 08 - Ofício da Câmara Municipal de Lorena, encaminhando cópia de Moção de Apelo aos membros desta Casa à adoção do Ciclo Completo de polícia, por se tratar
de medida de aperfeiçoamento do sistema de segurança pública do Brasil, cujo maior beneficiário será o cidadão.
 
Item 09 ¿ Ofício da Câmara Municipal de Itapetininga, encaminhando Voto de Louvor e Congratulações ao Tenente Coronel PM Marcelo Amaral Oliveira, estendendo
o mesmo voto à toda a Corporação pelos serviços prestados em todo o nosso Estado.
 
Item 10 ¿ Manifesto da Força Sindical de São Paulo sobre as punições contra grevistas do sistema prisional paulista consistentes em PADs por participação em greves,
solicitando o sobrestamento de todos os PADs que versem sobre punição pelo exercício do Direito de Greve até o final do processo de negociação com o Governo do



Estado.


