
COMISSÃO DE SEGURANÇA PÚBLICA E ASSUNTOS PENITENCIÁRIOS

2ª Reunião Ordinária 18 de Setembro 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
1120/2017

Deputado Gil
Lancaster

Institui a "Política Estadual de Prevenção Social à
Criminalidade".

Deputado Gil
Diniz

Ciência do Vencedor G.D.

2 Projeto de lei
592/2019

Deputado
Sargento Neri

Institui o "Dia Estadual da Valorização dos
Profissionais da Segurança Pública".

Deputado Ed
Thomas

favorável



COMISSÃO DE SEGURANÇA PÚBLICA E ASSUNTOS PENITENCIÁRIOS

PAUTA PARA DELIBERAÇÃO CONCLUSIVA

2ª Reunião Ordinária 18 de Setembro de 2019 às 14:30 horas no Plenário José Bonifácio.

Presidente: Deputado Delegado Olim

Item Proposição Autor OBJETO Relator Voto Vista

3 Projeto de lei
524/2019

Deputado Mauro
Bragato

(CONCLUSIVA) Denomina "Coronel PM
Germano Denisale Ferreira" o 8º Batalhão de
Polícia Militar do Interior, em Campinas.

Deputado Altair
Moraes

favorável

4 Projeto de lei
656/2019

Deputado
Tenente

Nascimento

(CONCLUSIVA) Institui o "Dia do Sargento". Deputado Gil
Diniz

favorável ao projeto na forma do
substitutivo ora proposto

5 Moção 67/2019 Deputado Dirceu
Dalben

(CONCLUSIVA) Aplaude os Cabos PM André
Ricardo Saltarello e PM Adriano Marcos da
Silva, e os Soldados PM Ricardo Ventura Bellini
e PM Daniel Monteiro de Carvalho, do 48º
BPM/I, da 1ª Cia/2º Pelotão, pelos relevantes
serviços prestados à comunidade de Nova
Odessa, ao salvar a vida de uma criança que havia
engasgado ao ser amamentada.

Deputada Adriana
Borgo

favorável

6 Moção 81/2019 Deputado
Tenente Coimbra

(CONCLUSIVA) Aplaude o 1º Tenente R2 de
Artilharia, José Alonso Netto, pelo recebimento
da Medalha Mallet, concedida pelo Centro de
Preparação de Oficiais da Reserva do Exército
Bras i le i ro ,  considerando seu es t imável
desempenho no curso  prepara tór io .

Deputada Adriana
Borgo

favorável



7 Moção 84/2019 Deputada
Adriana Borgo

(CONCLUSIVA) Manifesta veemente repúdio à
declaração da Deputada Federal Talíria Petrone,
do PSOL-RJ, que declarou em debate na
Comissão de Constituição e Justiça e de
Cidadania da Câmara dos Deputados, em 13 de
junho de 2019, que o suicídio de policiais está
diretamente relacionado ao número de mortes
pelo Estado.

Deputado Gil
Diniz

favorável

8 Moção 100/2019 Deputado
Douglas Garcia

(CONCLUSIVA) Aplaude os soldados do Sétimo
Batalhão Polícia Militar do Interior/Sorocaba, no
Estado, que colaboraram na reforma da casa de
uma família carente com crianças portadoras de
distrofia muscular progressiva e no tratamento
dentário da pequena Gabrielli, de 11 anos,
reconhecendo a solidariedade, a dedicação e a
eficiência das atividades por eles desenvolvidas.

Deputado Ed
Thomas

favorável

9 Moção 103/2019 Deputado Major
Mecca

(CONCLUSIVA) Apela para os Srs. Presidentes
do Senado Federal e da Câmara dos Deputados,
bem como para os líderes dos partidos com
assento naquelas Casas Legislativas, a fim de que
empreendam esforços para a apreciação e
aprovação, com a maior brevidade possível, do
Projeto de Lei nº 3387, de 2019, de autoria do
Deputado Coronel Tadeu, que altera a Lei nº
13.675, de 11 de junho de 2018, que disciplina a
organização e o funcionamento dos órgãos
responsáveis pela segurança pública e dá outras
providências.

Deputada Adriana
Borgo

favorável

Item 10 - Requerimento nº 11/2019, de autoria do Deputado Luiz Fernando T. Ferreira, que requer a constituição de uma subcomissão composta por, no mínimo, um
terço dos membros desta Comissão, incluído o autor deste, que será o presidente, com a finalidade de promover estudos acerca do tratamento concedido pelo Estado na
questão de pessoas desaparecidas, visando à consecução de medidas para combater e solucionar casos de desaparecimento no Estado.
 
Item 11 - Requerimento nº 12/2019, de autoria do Deputado Sargento Neri, que requer que sejam convidadas as seguintes autoridades: Presidente da São Paulo



Previdência (SPPREV), Dr. José Roberto de Moraes; Diretor de Benefícios Militares da São Paulo Previdência (SPPREV), Cel. PM David Antônio de Godoy; e a
Presidente da Associação de Apoio à Família Policial Militar (AFAPM), Renata Marcondes, com o objetivo de que seja entregue a esta Comissão relatório impresso do
ano de 2019 de todas as solicitações por morte policial, a fim de averiguar o tempo desprendido entre a solicitação à SPPREV até o deferimento do benefício; obter
informações e proceder à oitiva dos esclarecimentos dos convidados e depoimentos de fatos reais a respeito dessa mesma temática.
 
Item 12 - Requerimento nº 13/2019, de autoria do Deputado Douglas Garcia, que requer que esta Comissão estabeleça um calendário de visita dos Parlamentares à
Associação dos Policiais Militares Portadores de Deficiência do Estado de São Paulo (APMDFESP), com o objetivo de tomarem conhecimento das demandas e das
necessidades dos Policiais Militares portadores de deficiência.
 
Para ciência:
 
- Ofício subscrito pelo presidente da Câmara Municipal de Bebedouro, encaminhando cópia da Moção nº 184/2019 para que os deputados manifestem-se contrariamente
à Desativação das Bases da Polícia Militar Rodoviária, proporcionando a continuidade do atendimento de forma satisfatória.
 
- Ofício subscrito pelo presidente da Câmara Municipal de Limeira, encaminhando cópia da Moção de Apelo nº 138/2019 para que sejam mais bem equipados a
Delegacia de Defesa da Mulher de Limeira e os Fóruns municipais, no tocante à escuta especializada e depoimento especial.
 
- Ofício subscrito pelo presidente da Câmara Municipal de Mogi das Cruzes, encaminhando cópia da Moção nº  054/2019 manifestando seu apelo aos Excelentíssimos
Senhores Governador do Estado e Secretário de Segurança Pública para que sejam tomadas as medidas necessária visando um salário digno aos Policiais Militares e
Civis, dado que é um dos mais baixos do País, bem como manifesta seu apoio e congratulações aos trabalhos que estão sendo realizados na Assembleia Legislativa, que
intentam a valorização profissional e salarial dos policiais militares.
 
- Ofício subscrito pelo presidente da Câmara Municipal de Taquarivaí, encaminhando cópia da Moção de Apelo nº 3/2019 para que seja reconsiderada a decisão e seja
reaberto o Instituto Médico Legal na sede da 16ª Região Administrativa, na cidade de Itapeva.
 
- Ofício subscrito pelo presidente da Câmara Municipal de Mirassol, encaminhando cópia do Requerimento nº 395/2019, de manifesto apoio à valorização dos
Servidores Penitenciários do Estado, já vislumbrando o reconhecimento constitucional advindo pela aprovação da PEC  372/2017, em tramitação no Congresso
Nacional, que transforma Agentes Penitenciários em Policiais Penais.
 
- Ofício subscrito pelo presidente da Câmara Municipal de Presidente Prudente, encaminhando cópia da Moção nº 196/2019, de apoio à valorização salarial dos
Servidores do quadro de Agentes Penitenciários do Estado, já vislumbrando o reconhecimento constitucional advindo pela aprovação da PEC  372/2017, em tramitação
no Congresso Nacional, que transforma Agentes Penitenciários em Policiais Penais.
 
- Ofício subscrito pelo presidente da Câmara Municipal de Rancharia, encaminhando cópia da Moção de Apoio nº 13/2019, de apoio à valorização salarial dos
Servidores do quadro de Agentes Penitenciários do Estado, já vislumbrando o reconhecimento constitucional advindo pela aprovação da PEC  372/2017, em tramitação



no Congresso Nacional, que transforma Agentes Penitenciários em Policiais Penais.
 
- Ofício subscrito pelo presidente da Câmara do Município de Martinópolis, encaminhando cópia da Moção de Apelo nº 11/2019, de apoio à valorização salarial dos
Servidores do quadro de Agentes Penitenciários do Estado, já vislumbrando o reconhecimento constitucional advindo pela aprovação da PEC  372/2017, em tramitação
no Congresso Nacional, que transforma Agentes Penitenciários em Policiais Penais.
 
- Ofício subscrito pelo presidente da Câmara Municipal de Juquitiba, encaminhando cópia da Moção de Apoio nº 43/2019, de apoio à valorização salarial dos Servidores
do quadro de Agentes Penitenciários do Estado, já vislumbrando o reconhecimento constitucional advindo pela aprovação da PEC  372/2017, em tramitação no
Congresso Nacional, que transforma Agentes Penitenciários em Policiais Penais.
 
- Ofício subscrito pelo presidente da Câmara Municipal de Itapecerica da Serra, encaminhando cópia da Moção de Apoio nº 79/2019, de apoio à valorização salarial dos
Servidores do quadro de Agentes Penitenciários do Estado, já vislumbrando o reconhecimento constitucional advindo pela aprovação da PEC  372/2017, em tramitação
no Congresso Nacional, que transforma Agentes Penitenciários em Policiais Penais.
 
- Ofício subscrito pelo presidente da Câmara Municipal de Taquarituba, encaminhando cópia da Moção de Apoio nº 28/2019, de apoio à valorização salarial dos
Servidores do quadro de Agentes Penitenciários do Estado, já vislumbrando o reconhecimento constitucional advindo pela aprovação da PEC  372/2017, em tramitação
no Congresso Nacional, que transforma Agentes Penitenciários em Policiais Penais.
 
- Ofício subscrito pelo presidente da Câmara Municipal de Tarabai, encaminhando cópia do Requerimento nº 174/2019/13, dispondo sobre a moção de apoio à PEC
372/2017.
 
- Ofício da Câmara Municipal de Santos encaminhando a Moção nº 033/2019,  de repúdio aos Excelentíssimos Senhores Governador  e Secretário de Segurança Pública
do Estado de São Paulo, bem como ao Superintendente da Polícia Técnico-Científica, diante da possível instalação do Instituto Médico Legal e da Polícia Técnico-
Científica no Bairro do Estuário, em Santos, com mais de 70% de construções residenciais.


