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

2ª Reunião Ordinária 05 de Dezembro de 2018 às 15:00 horas no Plenário José Bonifácio.

Presidente: Deputado Carlos Bezerra Jr.

Para Deliberação:
 
Item 1: Continuação da deliberação sobre a outorga da 4º Edição do Prêmio Beth Lobo de Direitos Humanos das Mulheres:
 
J) Pró- Família: Associação sem fins lucrativos, tem como principal objeto ações visando a prevenção, o enfrentamento e a efetiva proteção de mulheres vítimas do
crime de estupro. O Clube da Luluzinha é um dos projetos criados pela associação, onde é feita a distribuição de itens básicos para higiene pessoal da mulher, vestuário
e alimentos.

Item Proposição Autor OBJETO Relator Voto Vista

2 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 B.S.,
W.M.

3 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



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

PAUTA PARA DELIBERAÇÃO CONCLUSIVA

2ª Reunião Ordinária 05 de Dezembro de 2018 às 15:00 horas no Plenário José Bonifácio.

Presidente: Deputado Carlos Bezerra Jr.

Para deliberação:
 
4) 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.
 
5) 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'.
 
6) 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.
 
7) 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'.
 
8) 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.
 
9) 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, Rita Passos e Ana do Carmo)
 
10) 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, Carlos Cezar)
 
11) 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: Deputados Coronel Telhada e Ramalho da Construção)
 
12) 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)
 
13) 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'. (vista: Deputado Carlos Cezar)
 
14) 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.
 
15) 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.
 
16) 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.
 
17) 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.



 
18) 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.
 
19) 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. (vista: Deputados(as) Rita Passos e Carlos Cezar)
 
20) 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.
 
21) 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. (vista: Deputados(as) Beth Sahão e Carlos Cezar)
 
22) 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.
 
23) 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.
 
24) 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.


