
COMISSÃO DE SEGURANÇA PÚBLICA E ASSUNTOS PENITENCIÁRIOS

2ª Reunião Extraordinária 22 de Maio de 2019 às 14:30 horas no Plenário José Bonifácio.

Presidente: Deputado Delegado Olim

Item Proposição Autor OBJETO Relator Voto Vista

1 Projeto de lei
1363/2015

(Tramitação
Urgência)

Deputado Itamar
Borges

Dispõe sobre a autorização, comercialização,
propaganda e consumo de bebida alcoólica em
eventos esportivos nos estádios de futebol e
arenas esportivas localizadas no Estado.

Deputado Jorge
Caruso

contrário

2 Projeto de lei
412/2017

Deputado Marco
Vinholi

Altera a redação do artigo 1º da Lei nº 5.145, de
1986, que dispõe sobre o comparecimento de
policiais em espetáculos artísticos, culturais,
circenses ou esportivos.

Deputado
Sargento Neri

favorável ao projeto na forma do
substitutivo ora proposto e contrário

à emenda da CCJR

A.B.,
M.M.

3 Projeto de lei
90/2018

Deputado Chico
Sardelli

Torna obrigatória a realização de cursos e
treinamentos de primeiros socorros aos
pres tadores  de  se rv iços ,  func ionár ios ,
p r o p r i e t á r i o s ,  e q u i p e  d e  r e c r e a ç ã o  e
colaboradores de estabelecimentos que atendam o
público infantil e adolescente.

Deputado Gil
Diniz

contrário. Voto em Separado do
Deputado Sargento Neri favorável. 

A.B.,
S.N.

4 Projeto de lei
208/2018

Deputado
Coronel Telhada

Altera o artigo 1º da Lei nº 11.023, de 2001, que
dispõe sobre a reserva de 4% (quatro por cento)
de todos os imóveis populares para serem
comercializados com policiais civis e militares.

Deputado Major
Mecca

favorável ao projeto e à emenda nº1

5 Projeto de lei
250/2018

Deputado Chico
Sardelli

Autoriza o Poder Executivo a criar a Delegacia
Regional de Proteção Animal, em Americana.

Deputado Gil
Diniz

contrário. Voto em Separado do
Deputado Sargento Neri favorável. 

A.B.,
S.N.



6 Projeto de lei
610/2018

Deputado José
Zico Prado

Permite a soltura de balões artesanais de ar
quente (solares e ecológicos), sem fogo, no
âmbito do Estado.

Deputado Jorge
Caruso

contrário



COMISSÃO DE SEGURANÇA PÚBLICA E ASSUNTOS PENITENCIÁRIOS

PAUTA PARA DELIBERAÇÃO CONCLUSIVA

2ª Reunião Extraordinária 22 de Maio de 2019 às 14:30 horas no Plenário José Bonifácio.

Presidente: Deputado Delegado Olim

Item Proposição Autor OBJETO Relator Voto Vista

7 Projeto de lei
1445/2015

Deputado
Estevam Galvão

(CONCLUSIVA) Dá a  denominação de
"Subdelegado de Polícia Dr. Japhet Lacerda" à
Delegacia de Polícia de Três Fronteiras.

Deputado Major
Mecca

favorável

8 Projeto de lei
1187/2017

Deputado
Coronel Telhada

(CONCLUSIVA) Dá a denominação de "Coronel
PM Luiz Nakaharada" ao 4º BPM/M, na Capital".

Deputado Major
Mecca

favorável

9 Projeto de lei
381/2018

Deputado
Coronel Camilo

(CONCLUSIVA) Institui o "Dia da Vizinhança
Solidária".

Deputado Jorge
Caruso

favorável ao projeto na forma do
substitutivo 

10 Projeto de lei
620/2018

Deputado
Coronel Telhada

(CONCLUSIVA) Institui o "Dia do Veterano
Militar das Forças Armadas Brasileiras e das
Forças Auxiliares".

Deputado Ed
Thomas

favorável A.B.,
I.P.

11 Moção 32/2019 Deputada Márcia
Lia

(CONCLUSIVA) Manifesta veemente protesto
contra a violência policial a estudantes dentro da
Escola Estadual Professor Frederico de Barros
Brotero, em Guarulhos, e conclama os poderes do
Estado e a sociedade civil a somarem esforços
para proteger e garantir o direito dos estudantes,
garantir o direito de livre manifestação dentro das
escolas e exigir o fim da violência policial e do
abuso de autoridade.

Deputado Gil
Diniz

contrário A.B.,
I.P.

Para ciência:
 
- Ofício da Câmara de Santos encaminhando moção de apoio às reivindicações salariais dos 2º Tenentes da Polícia Militar, em razão do tratamento negativo que estão



recebendo do Governo do Estado de São Paulo, em relação aos ocupantes do posto de 1º Tenente, sugere, portanto, um estudo para que a diferença salarial entre os
postos e graduações da PM não ultrapassem o percentual de 10%
 
- Ofício da Câmara de Mairinque encaminhando moção de apelo para que o parlamento paulista junto com o Presidente do Tribunal de Justiça de São Paulo e o
Governador do Estado de São Paulo se empenhem no sentido de que o prédio que abriga o Fórum da Comarca de Mairinque seja construído com máxima urgência na
área doada pelo município ao Estado de São Paulo.
 
- Ofício da Câmara de Presidente Venceslau encaminhando cópia do requerimento que transmite votos de 'Congratulações e Louvor' às equipes de policiais militares
envolvidos na operação policial bem sucedida  que culminou na prisão de assaltantes de caixas eletrônicos e apreensão de 7 fuzis, 4 pistolas, explosivos e coletes
balísticos.
 
- Ofício da Câmara de Santos encaminhando Moção de Repúdio ao Governador do Estado de São Paulo, João Dória, que em sua campanha fez promessas de
valorização da categoria dos Agentes de Segurança do Estado de São paulo, inclusive com reajuste real e equiparação para algumas patentes, porém não cumpriu
nenhuma das promessas nem com a data-base.
 
- Ofício da Câmara de São José do Rio Preto encaminhando cópia do requerimento 237/19 solicitando que se execute a demolição do prédio onde está instalado o
plantão policial de São José do Rio Preto, bem como se realize a construção de um prédio novo para abrigar a central de polícia judiciária em São José do Rio Preto.


