
COMISSÃO DE SEGURANÇA PÚBLICA E ASSUNTOS PENITENCIÁRIOS

3ª Reunião Ordinária 04 de Julho de 2018 às 15:00 horas no Plenário Tiradentes.

Presidente: Deputado Delegado Olim

Item Proposição Autor OBJETO Relator Voto Vista

2 Projeto de lei
537/2016

Deputada Célia
Leão

Dispõe sobre o custeio, por parte dos condenados
que cumprem pena, em regime fechado ou
semiaberto, das despesas inerentes a sua
manutenção em estabelecimentos penais.

Deputado Hélio
Nishimoto

favorável F.C.

3 Projeto de lei
578/2016

Deputado Jorge
Caruso

Determina a implantação de sistema de vídeo e
áudio nas viaturas automotivas que servem às
áreas de Segurança Pública e Defesa Civil.

Deputado Ed
Thomas

favorável

5 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 Luiz
Turco

favorável H.N.

6 Projeto de lei
947/2017

Deputado Gil
Lancaster

Dispõe sobre a disponibilização na internet da
lista de pessoas condenadas por crime de
violência contra a mulher.

Deputado Celso
Nascimento

favoravel ao projeto na forma do
substitutivo ora proposto

8 Projeto de lei
1040/2017

Deputada Célia
Leão

Estabelece critérios e condições para destinação
de bicicletas apreendidas pelas Delegacias de
Polícia do Estado.

Deputado Jorge
Caruso

favorável

9 Projeto de lei
1160/2017

Deputado
Coronel Telhada

Institui a Semana de Homenagem aos Heróis de
São Paulo.

Deputado Ed
Thomas

favorável ao projeto e à emenda
apresentada pela CCJR



10 Projeto de lei
25/2018

Deputado Léo
Oliveira

Dispõe sobre a colocação de telas de proteção em
espaço aéreo nas unidades prisionais.

Deputado Coronel
Camilo

favorável

11 Projeto de lei
46/2018

Deputado Luiz
Turco

Dispõe sobre o monitoramento eletrônico de
agente de violência doméstica e familiar contra a
mulher, seus familiares ou testemunhas, no
âmbito do Estado.

Deputado Jorge
Caruso

favorável



COMISSÃO DE SEGURANÇA PÚBLICA E ASSUNTOS PENITENCIÁRIOS

PAUTA PARA DELIBERAÇÃO CONCLUSIVA

3ª Reunião Ordinária 04 de Julho de 2018 às 15:00 horas no Plenário Tiradentes.

Presidente: Deputado Delegado Olim

Para Deliberação:
 
Item 18- Requerimento do Deputado Marco Vinholi convidando o Sr. Antonio Aparecido Belarmino Junior, vice presidente Estadual da Comissão de Prerrogativas da
Associação Brasileira de Advogados Criminalistas - ABRACRIM, com o objetivo de prestar informações referentes à revista de advogados nos presídios estaduais.
 
Item 19 - Requerimento do Deputado Delegado Olim, solicitando a convocação ao Dr. Domingos de Paula Neto, Delegado de Polícia Diretor do Departamento de
Polícia Judiciária da Capital - DECAP, para comparecer à reunião desta Comissão com o objetivo de esclarecer sobre 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 de atendimento ao
público e o que está sendo encetado para que tais demandas sejam solucionadas a contento e com celeridade e saber sobre o porquê de Delegacias estarem fechadas.
 
Item 20- Requerimento do Deputado Delegado Olim requerendo que se envie convite ao Dr. Paulo Bicudo, Delegado Geral de Polícia de São Paulo para que compareça
à reunião desta Comissão com o objetivo de esclarecer o porquê dos rádios utilizados pela Polícia não funcionarem.
 
Para ciência:
 
- Ofício da Câmara Municipal de Hortolândia encaminhando moção de apelo pela aprovação da PEC 275/2016, que visa equiparar a Guarda Municipal aos demais
agentes de segurança pública.
 
- Ofícios da Câmara Municipal de Presidente Venceslau, Cajati, Bilac, Bertioga, Caraguatatuba Mogi Guaçu, Arapeí e Campinas encaminhando moção de apoio aos 2º
Tenentes da Polícia Militar do Estado de São Paulo para diminuir a diferença salarial entre 1º e 2º Tenente PM.
 
- Ofício da Câmara Municipal de Santos encaminhando moção de apoio para que participem todas as categorias, incluindo os profissionais da Secretaria da
Administração Penitenciária, citando também os agentes penitenciários, na busca de alternativas no sentido de melhorar a e segurança pública juntamente com o Chefe
de Estado, Márcio França.
 
- Ofício da Câmara Municipal de São José do Rio Preto encaminhando cópia da moção solicitando que se execute a demolição do prédio onde está instalado o plantão



policial, bem como realize a construção de um prédio novo para abrigar a central de polícia judiciária em São José do Rio Preto.
 
- Ofício da Câmara Municipal de Santos encaminhando cópia da moção de apelo para valorização dos profissionais da Segurança Pública, entre eles policiais militares,
civis e agentes penitenciários.
 
- Ofício da Câmara Municipal de Hortolândia encaminhando cópia da moção de apelo ao Exmo. Sr. Governador do Estado de São Paulo para suprir o déficit no quadro
efetivo de Policiais Civis no Município de Hortolândia.
 
- Ofício da Câmara Municipal de Sumaré encaminhando cópia da moção de apelo ao Supremo Tribunal Federal no sentido de evitar a discriminalização/legalização do
porte de maconha para consumo pessoal, decidindo pela constitucionalidade do artigo 28 da Lei 11.343/2006.
 
- Ofício da Câmara Municipal de São José do Rio Preto encaminhando cópia da moção para que através da Secretaria competente se agilize a mudança do prédio onde
funciona o núcleo de polícia judiciária, composto pelos 3º e 7º Distrito Policiais, atualmente instalado à rua Amin Gabriel nº 1535 para a Rua São Paulo, 2136.
 
- Ofício da Câmara Municipal de São José do Rio Preto encaminhando cópia da moção que requer informações do Senhor Governador quanto ao não pagamento da
bonificação por resultados aos policiais cujos salários atingem o teto salarial.
 
 


