
COMISSÃO DE SEGURANÇA PÚBLICA E ASSUNTOS PENITENCIÁRIOS

3ª Reunião Ordinária 23 de Outubro 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
387/2019

Deputado Caio
França e
Deputada
Monica da

Bancada Ativista

Cria Delegacias Especializadas em Crimes Contra
Idoso - DECI nos municípios com mais de cem
mil habitantes no Estado.

Deputada Adriana
Borgo

favorável



COMISSÃO DE SEGURANÇA PÚBLICA E ASSUNTOS PENITENCIÁRIOS

PAUTA PARA DELIBERAÇÃO CONCLUSIVA

3ª Reunião Ordinária 23 de Outubro de 2019 às 14:30 horas no Plenário José Bonifácio.

Presidente: Deputado Delegado Olim

Item Proposição Autor OBJETO Relator Voto Vista

2 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, conclusivamente I.P.,
S.N.



3 Moção 92/2019 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 1090, de 2019, de autoria do
Deputado Guilherme Derrite, que altera o artigo
61 do Decreto-Lei n 2.848, de 7 de dezembro de
1940, o Código Penal Brasileiro, para acrescentar
a circunstância legal agravante genérica de pena
para  c r imes  comet idos  con t ra  agen tes
responsáveis pela preservação da ordem pública,
pela repressão de crimes, pela persecução penal e
integrantes do Sistema Prisional.

Deputado
Sargento Neri

favorável, conclusivamente

4 Moção 96/2019 Deputado
Douglas Garcia

(CONCLUSIVA) Aplaude os Soldados Bonate e
Lotério, da Polícia Militar do Estado de São
Paulo, que salvaram a vida de um recém-nascido
na Capital, reconhecendo a dedicação e a
eficiência das atividades por eles desenvolvidas.

Deputado Luiz
Fernando T.

Ferreira

favorável, conclusivamente

5 Moção 105/2019 Deputado Major
Mecca

(CONCLUSIVA) Apela para o Sr. Presidente da
República a fim de que vete o Projeto de Lei nº
7.596/17, de autoria do Deputado Federal
Randolfe Rodrigues REDE/AP, aprovado na
Câmara dos Deputados em 16 de agosto de 2019,
haja vista que há um intenso cerceamento à
atividade policial e à persecução criminal, meios
de controle social e expiação a todas as atividades
ilícitas.

Deputado Gil
Diniz

favorável, conclusivamente



6 Moção 115/2019 Deputado
Douglas Garcia

(CONCLUSIVA) Aplaude os Soldados Luís
Fernando Heleno e Fábio Henrique Oliveira, da
Polícia Militar do Estado de São Paulo, que
salvaram a vida de um recém-nascido na cidade
de Potim, reconhecendo a dedicação e a
eficiência das atividades por eles desenvolvidas.

Deputada Adriana
Borgo

favorável, conclusivamente

7 Moção 118/2019 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 3.492, de 2019, de autoria dos
Deputados Carla Zambelli, Bia Kicis e Eduardo
Bolsonaro, que altera os artigos 75, 121 e 129 do
Decreto-Lei nº 2.848, de 7 de dezembro de 1940
(Código Penal) e o artigo 1º da Lei Federal nº
8.072, de 25 de julho de 1990.

Deputada Adriana
Borgo

favorável, conclusivamente

8 Moção 127/2019 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 5.389, de 2016, que inscreve o
nome do Capitão Alberto Mendes Júnior no Livro
dos Heróis da Pátria.

Deputado Ed
Thomas

favorável, conclusivamente

9 Moção 132/2019 Deputado
Campos
Machado

(CONCLUSIVA) Aplaude o valoroso trabalho
social e educacional desenvolvido pelo diretor
Carlos Eduardo Serraglio, Senhor Tuca, à frente
da Diretoria Geral do Centro de Ressocialização
Masculino de Araraquara.

Deputado Luiz
Fernando T.

Ferreira

favorável, conclusivamente



10 Moção 137/2019 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 7700, de 2017, de autoria dos
Deputados Jair Bolsonaro e Eduardo Bolsonaro,
que altera a redação do Decreto-Lei nº 2.848, de 7
de dezembro de 1940, que institui o Código
Penal, para instituir como qualificado o roubo de
cargas e aumentar a pena para o crime de
receptação.

Deputado Gil
Diniz

favorável, conclusivamente

11 Moção 139/2019 Deputado
Douglas Garcia

(CONCLUSIVA) Aplaude o Soldado PM
Gustavo, da 3ª Companhia do 27º Batalhão de
Polícia Militar Metropolitano do Estado de São
Paulo, pelo reconhecimento à solidariedade,
dedicação e eficiência de suas atividades no
auxílio a um jovem carente, a quem alimentou e
ajudou a obter seu próprio sustento.

Deputada Adriana
Borgo

favorável, conclusivamente

12 Moção 142/2019 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 4381, de 2016, de autoria do
Deputado Eduardo Bolsonaro, que altera
dispositivos do Decreto-Lei nº 3.689, de 3 de
outubro de 1941 - Código de Processo Penal, para
tornar obrigatória a conversão da prisão em
flagrante em preventiva, nos casos que especifica,
extinguindo as audiências de custódia.

Deputado Ed
Thomas

favorável, conclusivamente



13 Moção 149/2019 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 580, de 2015, que tem por
objetivo alterar a Lei nº 7.210, de 11 de julho de
1984 - Lei de Execução Penal, para estabelecer a
obrigação de o preso ressarcir o Estado das
despesas com a sua manutenção.

Deputado Arthur
do Val

favorável, conclusivamente

14 Moção 154/2019 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 1029, de 2019, de autoria do
Senador Major Olímpio, que tem por objetivo
revogar os artigos 122, 123, 124 e 125 da Lei
Federal nº 7.210, de 11 de junho de 1984 - Lei de
Execução Penal, extinguindo a possibilidade de
saída temporária.

Deputado Arthur
do Val

favorável, conclusivamente

                                                                 Para deliberação:
Item 15 - 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.
                                                                   Para ciência:
16 - Ofício subscrito pelo Procurador-Geral de Justiça, encaminhado cópia da portaria de instauração do Inquérito Civil nº 14.0695.0000396/2019-9 - 9ª PJ, para
apuração de desídia do Poder de Polícia Pública, consistente na falta de segurança aos cidadãos, que não contam com a prestação adequada e eficiente de serviços
públicos nas diversas delegacias de polícia do Estado.



17 - Ofício do Movimento dos Servidores do Sistema Prisional Paulista - MOVA encaminhando relatório sobre o sistema prisional no Estado de São Paulo, solicitando a
continuidade na implantação dos programas de valorização com reajuste salarial conforme data base, bem como liberação de recursos do Programa da Saúde Mental do
Agente de Segurança Penitenciária; manifestam sua posição contrária à privatização do Sistema Penitenciário Paulista; solicitam apoio em questões primordiais para
resolver as dicotomias do Sistema.
 
18 - Ofício subscrito pelo presidente da Câmara Municipal de Lucélia,  encaminhando cópia da Moção de Apoio nº 07/2019, pela aprovação da PEC  372/2017, em
tramitação no Congresso Nacional, que transforma Agentes Penitenciários em Policiais Penais.
 
19 - Ofício subscrito pelo presidente da Câmara Municipal de Nova Granada,  encaminhando cópia da Moção nº 12/2019, pela aprovação da PEC  372/2017, em
tramitação no Congresso Nacional, que transforma Agentes Penitenciários em Policiais Penais.
 
20 - Ofício subscrito pelo presidente da Câmara Municipal de Itatiba,  encaminhando cópia da Moção nº 76/2019, pela aprovação da PEC  372/2017, em tramitação no
Congresso Nacional, que transforma Agentes Penitenciários em Policiais Penais.
 
21 - Ofício subscrito pelo presidente da Câmara Municipal de Bady Bassitt,  encaminhando cópia da Moção nº 04/2019, pela aprovação da PEC  372/2017, em
tramitação no Congresso Nacional, que transforma Agentes Penitenciários em Policiais Penais.
 
22 - Ofício subscrito pelo presidente da Câmara Municipal de Irapuru,  encaminhando cópia da Moção nº 152/2019, pela aprovação da PEC  372/2017, em tramitação
no Congresso Nacional, que transforma Agentes Penitenciários em Policiais Penais.
 
23 - Ofício subscrito pelo presidente da Câmara Municipal de Mirandópolis,  encaminhando cópia da Moção nº 02/2019, pela aprovação da PEC  372/2017, em
tramitação no Congresso Nacional, que transforma Agentes Penitenciários em Policiais Penais.
 
24 - Ofício subscrito pelo presidente da Câmara de Vereadores da Estância Turística de Avaré,  encaminhando cópia de Moção de Apoio, pela aprovação da PEC
372/2017, em tramitação no Congresso Nacional, que transforma Agentes Penitenciários em Policiais Penais.
 
25 - Ofício subscrito pelo presidente da Câmara Municipal de Paulo de Faria,  encaminhando cópia da Moção nº 02/2019, pela aprovação da PEC  372/2017, em
tramitação no Congresso Nacional, que transforma Agentes Penitenciários em Policiais Penais.
 
26 - Ofício subscrito pelo presidente da Câmara Municipal de Araraquara,  encaminhando cópia do Requerimento nº 1302/2019, pela aprovação da PEC  372/2017, em
tramitaçã Policiais Penais.
 
27 - Ofício subscrito pelo presidente da Câmara Municipal de Cristais Paulista, encaminhando cópia da Moção nº 30/2019, pela aprovação da PEC  372/2017, em
tramitação no Congresso Nacional, que transforma Agentes Penitenciários em Policiais Penais.
 



28 - Ofício subscrito pelo presidente da Câmara Municipal de São Bernardo do Campo,  encaminhando cópia do Requerimento nº 126/2019, pela aprovação da PEC
372/2017, em tramitação no Congresso Nacional, que transforma Agentes Penitenciários em Policiais Penais.
 
29  - Ofício subscrito pelo presidente da Câmara Municipal de Ourinhos,  encaminhando cópia da Moção nº 304/2019, pela aprovação da PEC  372/2017, em tramitação
no Congresso Nacional, que transforma Agentes Penitenciários em Policiais Penais, que tramita no Congresso Nacional.
 
30 - Ofício subscrito pelo presidente da Câmara Municipal de Osvaldo Cruz,  encaminhando cópia de Moção pela aprovação da PEC  372/2017, em tramitação no
Congresso Nacional, que transforma Agentes Penitenciários em Policiais Penais.
 
31 - Ofício subscrito pelo presidente da Câmara Municipal de Jundiaí,  encaminhando cópia da Moção nº 260/2019, pela aprovação da PEC  372/2017, em tramitação no
Congresso Nacional, que transforma Agentes Penitenciários em Policiais Penais, que tramita no Congresso Nacional.
 
32 - Ofício subscrito pelo presidente da Câmara Municipal de Santo Anastácio,  encaminhando cópia da Moção nº 07/2019, pela aprovação da PEC  372/2017, em
tramitação no Congresso Nacional, que transforma Agentes Penitenciários em Policiais Penais, que tramita no Congresso Nacional.
 
33 - Ofício subscrito pelo presidente da Câmara Municipal de Dracena,  encaminhando cópia do Requerimento nº 539/2019, pela aprovação da PEC  372/2017, em
tramitação no Congresso Nacional, que transforma Agentes Penitenciários em Policiais Penais, que tramita no Congresso Nacional.
 
34 - Ofício subscrito pelo presidente da Câmara Municipal da Estância Turística de Tupã,  encaminhando cópia da Moção de Apoio nº 372/2019, pela aprovação da
PEC  372/2017, em tramitação no Congresso Nacional, que transforma Agentes Penitenciários em Policiais Penais, que tramita no Congresso Nacional.
 
35 - Ofício da Frente Parlamentar do Agronegócio Paulista, encaminhando a 'Carta São Paulo para Segurança no Campo', assinada no dia 19/09/2019, durante o
Seminário SEGURANÇA NO CAMPO, realizado nesta Casa de Leis e solicita  apoio para que as ações definidas possam se tornar realidade, contribuindo para o
desenvolvimento do agronegócio paulista.
 
36 - Ofício subscrito pelo vereador Willians Soares Rodrigues, da Câmara Municipal de Juquitiba,  encaminhando cópia do Requerimento nº 144/2019, a fim de que
sejam envidados esforços para a instalação da 3ª Companhia de Polícia Militar em Juquitiba, que atenderá os municípios de Juquitiba, São Lourenço da Serra e lado
esquerdo do bairro Potuverá (Itapecerica da Serra) - sentido São Paulo.
 
37 - Ofício da Secretaria da Segurança Pública - Ouvidoria da Polícia do Estado de São Paulo, subscrito pelo Ouvidor da Polícia, Senhor Benedito Domingos Mariano,
encaminhando, nos termos do § 3º do Artigo 2º da Lei Complementar nº 826/1997, o Relatório Semestral de Prestação de Contas da Ouvidoria da Polícia do Estado de
São Paulo - 1º semestre de 2019.


