
COMISSÃO DE DEFESA DOS DIREITOS DA PESSOA HUMANA, DA CIDADANIA, DA
PARTICIPAÇÃO E DAS QUESTÕES SOCIAIS

1ª Reunião Ordinária 07 de Novembro de 2018 às 15:00 horas no Plenário D. Pedro I.

Presidente: Deputado Carlos Bezerra Jr.

Item Proposição Autor OBJETO Relator Voto Vista

1 Projeto de lei
330/2013

Deputado
Francisco

Campos Tito

Ficam as concessionárias fornecedoras de
serviços de TV ou internet por assinatura
obrigadas a compensar o assinante que tiver o
serviço interrompido.

Deputado Raul
Marcelo

favorável A.S.

2 Projeto de lei
161/2015

Deputado Carlos
Giannazi

Revoga trechos da Lei 13.549, de 2009, que
declara em regime de extinção a Carteira de
Previdência dos Advogados de São Paulo.

Deputada Márcia
Lia

favorável

3 Projeto de lei
480/2015

Juntado o Projeto
de lei 16/2017

Deputado Raul
Marcelo

Dispõe sobre orientações de memória histórica. Deputada Márcia
Lia

favorável ao PL n.º 480/2015, na
forma do substitutivo proposto pela

CCJR, e contrário ao PL n.º
16/2017

4 Projeto de lei
28/2016

Deputada Célia
Leão

Institui o "Cartão Acessibilidade" para pessoas
com deficiência.

Deputada Rita
Passos

favorável C.T.,
J.P.R.,
B.S.



5 Projeto de lei
575/2016

Deputado
Cezinha de
Madureira

Dispõe sobre a dispensa da exigência de
apresentação do título de eleitor para os
presidiários que estejam em regime de livramento
condicional ou progressão do regime de
cumprimento de pena, como condição de acesso a
postos de trabalho nas empresas privadas no
Estado.

Deputada Márcia
Lia

favorável C.T.,
R.P.

6 Projeto de lei
215/2017

Deputado Celso
Nascimento

Institui o "Prêmio Cidade Acessível", destinado
aos municípios mais bem colocados na
classificação de avaliação do cumprimento das
diretrizes contidas na Lei 13.146, de 2015, que
institui a Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa
com Deficiência.

Deputada Rita
Passos

favorável

7 Projeto de lei
226/2017

Deputada Leci
Brandão

Dispõe sobre penalidades administrativas a serem
aplicadas pela prática de atos de discriminação
por motivo religioso.

Deputado Adilson
Rossi

favorável

8 Projeto de lei
326/2017

Deputado Gil
Lancaster

Cria o Programa de incentivo à admissão de
pessoas da terceira idade no mercado de trabalho.

Deputada Rita
Passos

favorável

9 Projeto de lei
452/2017

Deputado Marco
Vinholi

Dispõe sobre a Criação de Restaurantes Populares
Bom Prato dentro do Programa Estadual de
Alimentação e Nutrição para a População
Hipossuficiente, consoante aduz o artigos 3º,
inciso III, artigo 6º, caput da Constituição Federal
e artigo 21, inciso III, da Constituição do Estado.

Deputado
Ramalho da
Construção

favorável

10 Projeto de lei
469/2017

Deputado
Sebastião Santos

Autoriza o Poder Executivo a implantar
"Restaurante Bom Prato", em Barretos.

Deputado
Wellington Moura

favorável

11 Projeto de lei
499/2017

Deputada Leci
Brandão

Dispõe sobre cotas étnico/racial nos espaços
públicos de participação e controle social, no
Estado.

Deputada Márcia
Lia

favorável



12 Projeto de lei
693/2017

Deputado Gil
Lancaster

Inst i tui  a  Pol í t ica  de Capaci tação para
Atendimento ao Idoso nos órgãos públicos do
Estado.

Deputado
Wellington Moura

favorável

13 Projeto de lei
814/2017

Deputado
Teonilio Barba

Dispõe sobre sistema de emergência em
banheiros para deficientes e pessoas com
mobilidade reduzida, em caso de acidente ou
incidente.

Deputada Márcia
Lia

favorável ao projeto, na forma do
substitutivo proposto pela CCJR

14 Projeto de lei
840/2017

Deputado
Teonilio Barba

Institui o programa de conciliação dos devedores
mutuários da - CDHU.

Deputado Adilson
Rossi

favorável

15 Projeto de lei
889/2017

Deputado Marco
Vinholi

Institui o "Dia do Respeito ao Idoso". Deputada Rita
Passos

favorável ao substitutivo
apresentado pela CCJR

16 Projeto de lei
923/2017

Deputada Marta
Costa

Institui junto à Secretaria de Assistência Social e
Secretaria de Educação do Estado a Campanha
"Idosos Órfãos de Filhos Vivos" - sobre a
orientação e conscientização de cuidado aos
idosos e as suas consequências.

Deputada Rita
Passos

favorável

17 Projeto de lei
931/2017

Deputado Marco
Vinholi

Autoriza o Poder Executivo a implantar um
restaurante do "Programa Bom Prato", nas
proximidades do Hospital Padre Albino, em
Catanduva.

Deputada Rita
Passos

favorável

18 Projeto de lei
1122/2017

Deputado Gil
Lancaster

Torna obrigatória a afixação da relação dos
d i r e i t o s  da  c r i ança  e  do  ado l e scen t e
hospitalizados, de seus pais e acompanhantes, em
estabelecimentos hospitalares.

Deputada Rita
Passos

favorável

19 Projeto de lei
75/2018

Deputada Célia
Leão

Cria o cadastro estadual de profissionais que
trabalham ou cuidam de crianças, adolescentes,
idosos e pessoas com deficiência.

Deputada Rita
Passos

favorável

20 Projeto de lei
132/2018

Deputada Leci
Brandão

Obriga os condomínios residenciais do Estado a
reservarem vagas em seus estacionamentos
internos e externos aos deficientes físicos que
apresentem limitação de mobilidade.

Deputado
Ramalho da
Construção

favorável





COMISSÃO DE DEFESA DOS DIREITOS DA PESSOA HUMANA, DA CIDADANIA, DA
PARTICIPAÇÃO E DAS QUESTÕES SOCIAIS

PAUTA PARA DELIBERAÇÃO CONCLUSIVA

1ª Reunião Ordinária 07 de Novembro de 2018 às 15:00 horas no Plenário D. Pedro I.

Presidente: Deputado Carlos Bezerra Jr.

Item Proposição Autor OBJETO Relator Voto Vista

21 Projeto de lei
977/2011

Deputado José
Bittencourt

(CONCLUSIVA) Inclui no Calendário Oficial do
Estado o "Fórum Evangélico Nacional de Ação
Social e Política - FENASP".

Deputado Adilson
Rossi

favorável

22 Moção 14/2017 Deputada Beth
Sahão

(CONCLUSIVA) Manifesta voto de repúdio ao
Boa Esporte Clube, de Minas Gerais, em relação
à contratação do goleiro Bruno.

Deputado Adilson
Rossi

favorável

23 Moção 24/2017 Deputado Luiz
Carlos Gondim

(CONCLUSIVA) Apela para o Sr. Presidente da
República, a fim de que determine a realização
dos estudos necessários visando à flexibilização
da Lei 13.019/2014, que criou o denominado
"Marco Regulatório das Organizações da
Sociedade Civil", que visa aperfeiçoar o ambiente
jurídico e institucional no campo das parcerias
realizadas entre as organizações da sociedade
civil e todas as esferas do Poder Executivo
Federal, Estadual e Municipal.

Deputado Marco
Vinholi

favorável B.S.



24 Moção 69/2017 Deputado Chico
Sardelli

(CONCLUSIVA) Apela ao Sr. Presidente da
República a fim de que determine ao Ministério
dos Transportes, Portos e Aviação Civil medidas
urgentes para o resgate dos nove tripulantes
desaparecidos no rebocador da empresa Bertolini,
em acidente ocorrido no Rio Amazonas próximo
ao município de Óbidos, no Pará.

Deputado
Ramalho da
Construção

contrário

25 Moção 89/2017 Deputado
Alencar Santana
Braga e outros.

(CONCLUSIVA) Apela para o Sr. Presidente da
República, a fim de que determine ao Ministério
da Justiça e Segurança Pública o cumprimento da
legislação que garante o justo ressarcimento dos
legais e legítimos direitos das vítimas do Estado
no período da Ditadura Civil-Militar brasileira,
acatando liminarmente as decisões da Comissão
de Anistia.

Deputada Márcia
Lia

favorável

26 Moção 93/2017 Deputada Marta
Costa

(CONCLUSIVA) Apela para os Srs. Presidentes
do Senado Federal e da Câmara dos Deputados,
bem como para os líderes partidários, a fim de
que empreendam esforços no sentido de
fortalecer o empenho de votação de Projetos de
Lei que tratam de questões relativas à misoginia
em nossa sociedade, especialmente no apoio às
propostas de emenda constitucional que tramitam
no Congresso Nacional sobre meios de combate a
esta prática odiosa em nosso país.

Deputada Rita
Passos

favorável

27 Moção 95/2017 Deputada
Analice

Fernandes

(CONCLUSIVA) Apela para o Sr. Ministro das
Cidades a fim de que determine a aprovação dos
projetos habitacionais desenvolvidos para o
município de Embu das Artes, através do
Prog rama  "Minha  Casa  Minha  Vida" ,
denominados Roque Valente 1,2,3 e 4, e Paulo
Freire 1,2,3 e 4.

Deputada Rita
Passos

favorável



28 Moção 105/2017 Deputado
Campos
Machado

(CONCLUSIVA) Manifesta repúdio contra
injustificadas agressões aos chineses da rua 25 de
Março, na Capital de São Paulo, praticadas por
Agentes da Receita Federal do Brasil, em ação de
apreensão de mercadorias naquela localidade.

Deputado Adilson
Rossi

favorável

29 Moção 107/2017 Deputado
Campos
Machado

(CONCLUSIVA) Aplaude à Diretoria da Ordem
dos Advogados do Brasil - Seccional de São
Paulo, em virtude das comemorações dos  85
anos de existência dessa respeitável entidade.

Deputado Adilson
Rossi

favorável

30 Moção 111/2017 Deputado João
Caramez

(CONCLUSIVA) Apela para os Srs. Presidentes
do Congresso Nacional, do Senado Federal e da
Câmara dos Deputados, bem como aos líderes
partidários, para que empreendam esforços no
sentido de referendar o Tratado sobre a Proibição
de Armas Nucleares, viabilizando a necessária
ratificação.

Deputada Rita
Passos

favorável

31 Moção 116/2017 Comissão de
Defesa dos
Direitos da

Pessoa Humana,
da Cidadania e

da Participação e
das Questões

Sociais

(CONCLUSIVA) Protesta contra a Portaria do
Ministério do Trabalho nº 1.129, de 2017, que -
sob o manto da reconceituação das expressões
"trabalho forçado",  "jornada exaustiva",
"condição degradante" e "condição análoga à de
escravo" - produziu, ao arrepio da Constituição
Federal e da legislação penal, embaraços
gravemente anacrônicos à prevenção,  à
fiscalização e à repressão contra o trabalho
escravo no País, e apela para o Excelentíssimo
Senhor Presidente da República, a fim de que
determine ao Ministério do Trabalho a imediata
revogação do ato normativo referido.



32 Moção 117/2017 Comissão de
Defesa dos
Direitos da

Pessoa Humana,
da Cidadania e

da Participação e
das Questões

Sociais

(CONCLUSIVA) Aplaude a memória de Mário
Kozel Filho que, em 26 de junho de 1968, aos 18
anos,  morreu tragicamente,  assassinado,
simplesmente por estar a serviço do Exército
Brasileiro.

33 Moção 5/2018 Deputado Márcio
Camargo

(CONCLUSIVA) Aplaude  os  t raba lhos
realizados pelo Sr. Claudio Natal Barbieri,
assistente consular do Consulado-Geral do Brasil
em Milão.

Deputado Adilson
Rossi

favorável

34 Moção 9/2018 Deputado
Coronel Camilo

(CONCLUSIVA) Aplaude as idealizadoras,
coordenadoras e alunas do Programa Promotoras
Legais Populares do município de Jaú por sua
intrépida contribuição para a formação de cidadãs
conscientes de seus direitos e defensoras de uma
sociedade mais justa e igualitária.

Deputada Márcia
Lia

favorável

35 Moção 30/2018 Deputada Márcia
Lia

(CONCLUSIVA) Manifesta repúdio a todos os
tipos de violência e exploração sexual contra
crianças e adolescentes.

Deputada Rita
Passos

favorável

Para deliberação:
 
36) Requerimento CDD nº 49 de 2017 - de autoria do Senhor Deputado Carlos Bezerra Jr. para que seja encaminhado convite aos representantes da Superintendência
Regional do Trabalho de São Paulo, ao auditor fiscal senhor Luiz Alexandre de Faria, representante da Receita Federal, e a um representante da ONG Repórter Brasil,
com o objetivo de prestarem esclarecimentos sobre os flagrantes de casos de trabalhadores do setor têxtil encontrados em condições análogas à escravidão, na linha de
produção das grifes Animale e A. Brand.
 
37) Requerimento CDD nº 2 de 2018 - de autoria do Senhor Deputado Carlos Bezerra Jr. para para apresentação do relatório 'Mapa da Desigualdade da Primeira
Infância'.
 
38) Requerimento CDD nº 06 de 2018 de autoria do Senhor Deputado Carlos Bezerra Jr. Para a criação de uma Subcomissão sobre educação especializada para alunos



no espectro autista no Estado de são Paulo.
 
39) Requerimento CDD 08 de 2018 do Deputado Carlos Bezerra Jr. solicitando a realização de uma Audiência Pública com o tema: 'Debate sobre as Emendas à Medida
Provisória no 820'.
 
40) Requerimento CDD 14 de 2018 do Deputado Carlos Bezerra Jr. solicitando a realização de uma Audiência Pública com representantes do poder público e da
sociedade civil, para debater a criação de um Mecanismo Estadual de Prevenção e Combate à Tortura no Estado de São Paulo.
 
41) Requerimento CDD nº 36 de 2017 - de autoria do Senhor Deputado Carlos Giannazi, para que seja convocado a comparecer perante a Comissão o responsável pelo
Comando do 39º Batalhão da Polícia Militar do Interior, em São Vicente (39º BPM/I), objetivando esclarecimentos sobre a denúncia de assédio moral, preconceito e
tortura física e psicológica, sofridos pelo soldado PM Adriell Rodrigues Alves Costa, divulgado pela imprensa recentemente. (vista: Deputados(as) Marco Vinholi, João
Paulo Rillo, Clélia Gomes, Beth Sahão)
 
42) Requerimento CDD nº 39 de 2017 - de autoria da Senhora Deputada Beth Sahão para que seja convidado o Secretário estadual de Saúde, senhor David Everson Uip,
e um representante do Ministério da Saúde, a fim de que compareçam para prestar esclarecimentos acerca dos problemas que vêm ocorrendo na distribuição do
medicamento tacrolimo pela rede pública de saúde do Estado, situação esta que representa uma grave violação dos direitos humanos dos pacientes transplantados, que
correm o risco de morrer em decorrência de uma rejeição, por conta da falta dessa substancia essencial que deveria ser fornecida pelo poder público. (vista:
Deputados(as) Marco Vinholi, Coronel Telhada, Deputada Beth Sahão, Sebastião Santos )
 
43) Requerimento CDD nº 46 de 2017 - de autoria do Senhor Deputado Carlos Giannazi para a  convocação do Diretor da Escola Superior de Agricultura Luiz de
Queiroz, Sr. Luiz Gustavo Nussio, para que esclareça sobre a abertura de procedimento sindicante contra o professor Marcos Sorrentino, para investigar a atividade
acadêmica organizada em conjunto com o Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra (MST), devido a 'boato' de que o MST estaria promovendo uma invasão do
campus. (vista: Deputado Coronel Telhada)
 
44) Requerimento CDD nº 47 de 2017 - de autoria do Senhor Deputado Geraldo Cruz que requer providencias da Comissão em relação à denúncia sobre a situação do
carteiro, morador da cidade de Embu das Artes, que está preso após ter sido convocado pela justiça para reconhecer os assaltantes de um veículo que ele dirigia e foi
acusado de ser o mentor do crime, sendo levado a cárcere sem direito à plana defesa, segundo denúncia de familiares. (vista: Deputado João Paulo Rillo)
 
45) Requerimento CDD nº 01 de 2018 - de autoria do Senhor Deputado João Paulo Rillo para a convocação do Reitor da Universidade Estadual de São Paulo, Prof. Dr.
Vahan Agopyan, para que preste esclarecimentos sobre suas declarações acerca da fundação da Universidade perante os alunos que necessitam de apoio para seus
estudos e sobre a política de permanência da Universidade para o período de sua gestão.convocação do Sr. Américo Sampaio, da Rede Nossa São Paulo, para
apresentação do relatório 'Mapa da Desigualdade da Primeira Infância'.
 
46) Requerimento CDD nº 03 de 2018 - de autoria dos Senhores Deputados Alencar Santana Braga, Beth Sahão e João Paulo Rillo para convidar as seguintes
autoridades: Ouvidor de Polícia de São Paulo Benedito Mariano e o Corregedor da Polícia Militar Coronel Marcelino Fernandes da Silva, a fim de que compareçam a



prestar esclarecimentos acerca das medidas que estão adotando com relação ao conflito ocorrido na região da Vila Maria, na capital de São Paulo no dia 13 de fevereiro
de 2018 e seus desdobramentos, momento em que Policiais Militares passaram a agredir frequentadores do estabelecimento de propriedade do Sr. Cicero Pinheiro do
Nascimento, militante de direitos humanos e sociais, e sua família com perseguição e promessa futura de retaliação.
 
47) Requerimento CDD nº 04 de 2018 - de autoria do Senhor Deputado João Paulo Rillo para a convocação do Secretário Estadual da Educação, Senhor José Renato
Nalini, para que preste informações sobre o não pagamento aos professores no mês de fevereiro.
 
48) Requerimento CDD nº 05 de 2018 - de autoria do Senhor Deputado João Paulo Rillo para a convocação do Secretário Estadual da Educação, Senhor José Renato
Nalini, para que preste informações sobre o pagamento das férias previstas no art. 12, II, da lei 1093/09 e ainda devidas aos docentes contratados sob o regime da lei
1093/09 que tiveram seus contratos encerrados em dezembro de 2017.
 
49) Requerimento CDD 07 de 2018 do Deputado João Paulo Rillo para que se encaminhe um Requerimento de Informações ao Secretário de Segurança Pública,
Mágino Alves Barbosa Filho, para que preste informações sobre o caso da Sra. Jéssica Monteiro, detida no 8º Distrito Policial sob suspeita de tráfico de drogas, e que
em 11 de fevereiro de 2018, deu à luz um bebê, mantido por 3 dias com a mãe em uma cela na referida unidade.
 
50) Requerimento CDD 9 de 2018 da Deputada Beth Sahão convidando o diretor- geral da Faculdade de Medicina de São José do Rio Preto (FAMERP), Prof. Dulcimar
Donizeti de Souza, para que este compareça perante esta Comissão a fim de prestar esclarecimentos acerca de recorrentes episódios de assédio sexual que vêm sendo
praticados desde 2017 por um estudante da referida faculdade nas imediações do campus. Ainda requer que sejam convidadas representantes das estudantes da Famerp,
para que possam trazer seu relato.
 
51) Requerimento CDD 11 de 2018 do Deputado Carlos Giannazi que sejam convocados a comparecer a esta Comissão Permanente o Presidente da Câmara Municipal
de Vereadores da Capital, Milton Leite, o Comandante Geral da Guarda Civil Metropolitana, Carlos Alexandre Braga e o Comandante da Polícia Militar do Estado de
São Paulo, Cel. PM Nivaldo Cesar Restivo, para que esclareçam as agressões praticadas contra servidores públicos municipais da Capital, especialmente do magistério,
que acompanhavam a votação pela Comissão de Justiça da Câmara Municipal do parecer do projeto de lei que cuida da criação do sistema de previdência municipal da
Capital- Sampaprev, em 14/03/18.
 
52) Requerimento CDD 12 de 2018 do Deputado Carlos Giannazi que sejam tomadas providências por parte desta Comissão, com relação às ameaças sofridas pelo
padre Júlio Lancellotti, por conta do atendimento de moradores de rua na região da paróquia de coordena, nesta Capital.
 
53) Requerimento CDD 13 de 2018 do Deputado Wellington Moura convidando o representante legal da empresa Burger King, filial Santo Amaro, com o objetivo de
prestar à Comissão informações acerca do fato ocorrido no dia 24 de março de 2018, onde o cliente negro foi chamado de 'macaco' no pedido do lanche.
 
54) Requerimento CDD 15 de 2018 da Deputada Beth Sahão solicitando a convocação do Senhor Procurador Geral de Justiça do Estado de São Paulo, Gianpaolo
Smanio para prestar informações acerca da solicitação de remessa imediata do Inquérito Civil nº 14.0695.0000356/2018, instaurado no dia 20/04/2018, para análise da
existência ou não da atribuição originária da Procuradoria Geral de Justiça para conduzir a investigação.



 
55) Requerimento CDD 16 de 2018 do Deputado João Paulo Rillo para que se oficie o Exmo. Secretário de Segurança Pública, Mágino Alves Barbosa Filho, para que
preste informações sobre as circunstâncias do auto de prisão em flagrante delito registrado em 27/11/2017 pela 47ª Delegacia de Polícia - Capão Redondo - 6ª Seccional
- envolvendo Wlaedson Domingos dos Santos.
 
56) Requerimento CD 17 de 2018 do Deputado Alencar Santana Braga solicitando uma Audiência Pública para apresentação dos postulantes a nomeação do cargo de
Defensor Geral da Defensoria Pública do Estado de São Paulo para o Biênio 2018/2020, visando que cada um dê conhecimento ao Parlamento Paulista das suas
propostas, possibilitando ampliar a visibilidade, a transparência e o debate a respeito da Defensoria Pública.
 
57) Ofício da Secretaria da Justiça e da Defesa da Cidadania solicitando a indicação de 1 ( um ) representante da Comissão de Defesa dos Direitos da Pessoa Humana
para compor a Comissão Especial instituída pela Lei Estadual 10.726/2001, em substituição ao Deputado João Paulo Rillo, na qualidade de membro titular.
 
58) Deliberar sobre a outorga da 4º Edição do Prêmio Beth Lobo de Direitos Humanos das Mulheres, tendo em vista as indicações dos seguintes nomes:
 
A) Geledés Instituto da Mulher Negra - Uma organização da sociedade civil que se posiciona em defesa de mulheres e negros que padecem de desvantagens e
discriminações no acesso às oportunidades sociais em função do racismo e do sexismo vigentes na sociedade brasileira.
 
B) Joyce Fernandes - conhecida como Preta Rara, sua trajetória é marcada pela atuação e militância na cultura negra, especialmente no empoderamento das mulheres
negras. Criadora da página 'Euempregadadoméstica '- no Facebook, publica histórias das empregadas domésticas e denúncias de abusos de patroas.
 
C) Bem Querer Mulher - é um programa sem fins lucrativos objetivando ser um canal para conscientizar a população sobre as diferentes formas de violência contra a
mulher e ampliar o conhecimento sobre a Lei Maria da Penha.
 
D) Teresa Lara - coordenadora geral da Estrela Guia (Associação de movimento por moradia) e membro da Coordenação Estadual da Central de Movimentos Populares.
Luta há mais de 40 anos no enfrentamento à pobreza e garantia dos direitos à moradia digna, regularização fundiária e urbanização de favelas.
 
E) Dalila Eugenia Maranhão Dias Figueiredo - Presidente da Associação Brasileira de Defesa da Mulher, da Infância e da Juventude, que combate e denuncia os casos
de violência em todos os âmbitos da convivência humana, em especial a exploração do ser humano, nas suas mais diversas modalidades, como o tráfico de pessoas.
 
F) Natacha Lopes - produtora executiva de moda da Pansocial que capacita e emprega ex-detentos para produção de vestuário ecológico com métodos produtivos
sustentáveis, com o objetivo de reduzir o impacto negativo da indústria têxtil e do ramo de confecção, diminuir a reincidência criminal e promover maior paz social.
 
G) Camila Lissa Assano - coordenadora de Programas da Conectas Direitos Humanos. Atua pelos direitos dos migrantes e refugiados desde 2012. Trabalhou pela
aprovação da Nova Lei de Migração federal e também municipal de São Paulo. Atuou pela acolhida humanitária de fluxos como dos haitianos e venezuelanos.
 



H) Adriana Barbosa - criou a Feira Preta em 2002. Plataforma que fortalece e valoriza a cultura negra no Brasil que transformam a identidade negra em produtos,
serviços e soluções criativas.
 
I) Dilma Vana Rousseff - como Presidenta da República incentivou e criou condições para fortalecer as políticas públicas para mulheres e entre outras medidas
importantes, a criação de 6 Casas de Mulheres espalhadas pelo Brasil, com fito de acolher e atender as vitimas de violência tanto domésticas quanto do mundo do
trabalho.
 
Para Ciência:
 
59) Ofício SEDPCD/CG nº 206/2017 da Secretaria de Estado dos Direitos da Pessoa com Deficiência encaminhando o Relatório da Comissão de Avaliação das
Organizações Sociais de Atendimento ou Promoção dos Direitos da Pessoa com Deficiência, relativa à análise da execução do segundo e do quarto trimestre de 2017,
dos contratos de gestão da Pasta.
 
60) Ofício 2/2018 da Associação de Amparo ao Autista - TriA solicitando modificação ou revogação do edital de Credenciamento nº 01/2018 para prestações de
serviços contínuos em atendimento a alunos com Transtorno do Espectro Autista, ETA. O edital determinou que além dos serviços executados nos anos anteriores, as
escolas conveniadas também deverão oferecer transporte adaptado para cadeirantes, uniformes, alimentação, material, etc. Desta forma, a maioria das escolas não
renovou o contrato, devido à majoração dos custos operacionais.
 
61) Carta do Senhor José R.A. manifestando-se contra o PL 20/91 da Câmara dos Deputados e qualquer outro projeto de cunho abortista.
 
62) Ofício do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP, encaminhando ofício comunicando o arquivamento do inquérito civil 8714.2016.02.000/0, em
trâmite no Ministério Público do Trabalho - MPT - Procuradoria Regional do Trabalho da 2ª Região - São Paulo, diante da não caracterização de condição
degradante.Processo HCFMUSP 153/2017.
 
63) Ofício da Câmara de Juquitiba encaminhando cópia do requerimento para que se viabilize o direito à gratuidade aos idosos na utilização da linha metropolitana 282.
 
64) Correspondência do CESEEP - Conselho Ecumênico de Serviços à Evangelização e Educação Popular -encaminhando cópia da Manifestação Pública de Verão
2018 referente à defesa do CONDEPE - Conselho Estadual de Defesa dos Direitos da Pessoa Humana do Estado de São Paulo.
 
65) Ofício do Ministério dos Direitos Humanos encaminhando cópia da ata da reunião que teve por finalidade realizar a audiência pública com intuito de discutir
sugestões e proposições visando o enfrentamento do homicídio da juventude negra brasileira.
 
66) Ofício do Conselho Estadual do Idoso encaminhando relatório de Atividades de 2017.
 
67) Ofício do Conselho Estadual de Assistência Social - CONSEAS- encaminhando relatório de Atividades de 2017.



 
68) Ofício da Câmara Municipal de Araras encaminhando cópia da moção de apelo pela revisão da emenda Constitucional nº 95/2016, que trata do congelamento das
despesas do Governo Federal nas áreas de educação, saúde e ciência, tecnologia e inovação, bem como para a revisão de anúncio de corte de 98% ao orçamento da
assistência social.
 
69) Ofício da Câmara Municipal de Taquarivaí encaminhando cópia da moção de apelo para solucionar a falta de vagas para agendamento de requerimentos para
Benefício da Prestação Continuada - BPC - principalmente para a pessoa com deficiência nas unidades próximas a Taquarivaí, agência Itapeva e Capão Bonito
principalmente.
 
70) Ofício do Fundo Social de Solidariedade do Estado de São Paulo encaminhando relatório elaborado em face do disposto no artigo 3º da Lei 14.512 de 24 de agosto
de 2011, contendo as ações realizadas e os convênios celebrados no exercício de 2017.
 
71) Ofício da Deputada Beth Sahão encaminhando à esta Comissão o relatório em separado apresentado pela Deputada à CPI que pretendia investigar todos os citados
na Operação Ethos/ CONDEPE, mas que não se prestou a nenhuma conclusão relevante.
 
72) Ofício da Câmara Municipal de Votorantim encaminhando cópia da moção de repúdio ao projeto de lei da Câmara dos Deputados que restringe a venda direta de
produtos orgânicos para o consumidor.
 
73) Ofícios das Câmaras Municipais de Teodoro Sampaio e de Morro Agudo encaminhando cópia da moção de repúdio à arguição de descumprimendo de preceito
fundamental - ADPF nº 442 em tramitação no STF, que tem pretensão de obter a declaração de não recepção dos artigos 124 e 126 do código penal pela constituição
federal, as quais criminalizam o aborto provocado pela gestante ou realizado com a sua autorização nas primeiras doze semanas de gestação.
 
74) Foram entregues fora do prazo indicações para o Prêmio Beth Lobo das entidades: PLP - Promotoras Legais Populares no ABCDMRR e Frente Regional de
Enfrentamento à Violência contra as Mulheres e Associação Pró-Família.


