COMISSÃO DE DEFESA DOS DIREITOS DA PESSOA HUMANA, DA CIDADANIA, DA
PARTICIPAÇÃO E DAS QUESTÕES SOCIAIS
5ª Reunião Extraordinária 03 de Novembro de 2021 às 14:00 horas no Ambiente Virtual.
Presidente: Deputado Emidio de Souza

Item

Proposição

Autor

1

Projeto de lei
518/2018

Deputado
Rodrigo Moraes

OBJETO

Relator

Torna obrigatória a afixação de placas em Deputado Douglas
parques infantis e estabelecimentos afins, onde
Garcia
conste os seguintes dizeres: "Proibido o
acompanhamento de crianças por adultos no uso
do brinquedo infantil".

Voto
contrário. Voto em Separado da
Deputada Márcia Lia favorável.

Vista

COMISSÃO DE DEFESA DOS DIREITOS DA PESSOA HUMANA, DA CIDADANIA, DA
PARTICIPAÇÃO E DAS QUESTÕES SOCIAIS
PAUTA PARA DELIBERAÇÃO CONCLUSIVA
5ª Reunião Extraordinária 03 de Novembro de 2021 às 14:00 horas no Ambiente Virtual.
Presidente: Deputado Emidio de Souza
Item

Proposição

2

Moção 94/2019

3

Moção 95/2019

4

Moção 129/2019

Autor

Relator

Voto

Deputada Márcia (CONCLUSIVA) Manifesta veemente protesto
Lia
contra a invasão da Polícia Militar na Plenária das
Mulheres do PSOL-SP e conclama os poderes do
Estado e a sociedade civil a somarem esforços
para proteger a democracia, impedir o
autoritarismo e garantir a livre organização dos
partidos políticos e dos movimentos sociais.

Deputada Erica
Malunguinho

favorável

D.G.,
L.A.,
A.M.

Deputada Márcia (CONCLUSIVA) Manifesta veemente protesto
Lia
contra a declaração infeliz do atual Presidente da
República, Jair Bolsonaro, que afirmou que "um
dia, se o Presidente da OAB quiser saber como é
que o pai dele desapareceu no período militar, eu
conto".

Deputada Erica
Malunguinho

favorável

D.G.,
L.A.,
E.d.S.

favorável

D.G.,
L.A.,
M.L.

Deputada Erica
Malunguinho

OBJETO

(CONCLUSIVA) Manifesta repúdio aos ataques Deputada Adriana
contra o restaurante Al Janiah, importante local
Borgo
de discussão e debate político da Capital.

Vista

5

Moção 182/2019

6

Moção 239/2019

7

Moção 19/2020

(CONCLUSIVA) Apela à Sra. Célia Parnes,
Secretária de Estado do Desenvolvimento Social,
no sentido de que determine a adoção de medidas
urgentes a fim de prover o suporte necessário à
população de Taboão da Serra e região em
decorrência das chuvas de 10 de fevereiro de
2020, bem como de providências preventivas
efetivas para evitar que tragédias como esta se
repitam.

Deputada Leticia
Aguiar

contrário

8

Moção 171/2020 Deputada Valeria (CONCLUSIVA) Repudia a matéria divulgada no
Bolsonaro
dia 23 de setembro de 2020, pela Folha de
S.Paulo intitulada "Pelada com cabeça de
Bolsonaro rende ameaças de morte a coletivo de
arte", por se constituir em preocupante discurso
de ódio.

Deputado Altair
Moraes

favorável

REQUERIMENTOS:

Deputada Beth
Sahão

(CONCLUSIVA) Repudia a declaração do
Deputado Federal Eduardo Bolsonaro, dada em
entrevista publicada em 31 de outubro de 2019,
de que "se a esquerda radicalizar a esse ponto, a
gente vai precisar ter uma resposta. E uma
resposta pode ser via um novo AI-5".

Deputada Erica
Malunguinho

Deputado
(CONCLUSIVA) Manifesta veemente repúdio à Deputado Douglas
Frederico d'Avila declaração proferida pelo Vereador da cidade de
Garcia
São Paulo, Adilson Amadeu (DEM), na qual se
referiu ao também vereador, Daniel Annenberg
(PSDB), com injúria e palavras de baixo calão.
Deputado
Aprigio

favorável

D.G.,
L.A.

favorável

L.A.

Item 09 - Requerimento 35/2019 da Dep. Márcia Lia, CONVOCANDO o secretário de Segurança Pública do Estado de São Paulo, General João Camilo Pires de
Campos para prestar esclarecimentos a esta Comissão sobre a Operação Pancadão realizada pela Polícia Militar , a fim de que sejam esclarecidas as intervenções
policiais que tem resultado na morte de vários jovens inocentes. (Vistas já concedidas aos Deps. Dra. Damaris Moura, Delegado Olim, Altair Moraes, Douglas Garcia)
Item 10 - Requerimento 01/2021 de autoria do Deputado Carlos Gianazzi, solicitando a CONVOCAÇÃO do Secretário Estadual de Educação, cargo atualmente
ocupado pelo Sr. Rossieli Soares da Silva; e a realização de reunião conjunta com as Comissões de Educação e Cultura e de Saúde, para debater e esclarecer sobre o
retorno às aulas presenciais da rede pública de ensino, especialmente no que se refere à estrutura física das escolas estaduais, os riscos à saúde de pais, alunos,
professores e servidores da rede e a atenção e os cuidados às pessoas vulneráveis envolvidas nesse processo. (Vistas já concedidas aos Deps. Dra.Damaris Moura, Altair
Moraes, Douglas Garcia).
Item 11 - Requerimento 09/2021 de autoria do Deputado Dr. Jorge do Carmo, para que esta comissão realize AUDIÊNCIA PÚBLICA para discussão do tema 'VIDAS
TRANS IMPORTAM' e o convite ao Secretário de Estado da Segurança Pública, Senhor General João Camilo Pires de Campos, a fim de apresentar informações sobre
ações realizadas pela Secretaria referente ao tema em discussão. (Vistas já concedidas aos Deps. Érica Malunguinho e ao Deputado Douglas Garcia)
Item 12 - Requerimento 11/2021 de autoria do Deputado Douglas Garcia, para que seja estabelecido um calendário de visitas dos parlamentares integrantes da Comissão
de Defesa dos Direitos da Pessoa Humana, da Cidadania, da Participação e das Questões Sociais ao Centro de Referência de Saúde da Mulher do Hospital Pérola
Byington, para que tomem conhecimento das demandas que envolvem casos de aborto em decorrência de suposta violência sexual.
Item 13 - Requerimento 12/2021, de autoria do Deputado Carlos Giannazi, para a CONVOCAÇÃO do Sr. Fernando Parrillo, sócio-fundador e CEO da empresa
Prevent Senior, para esclarecer a esta Comissão Permanente sobre as graves denúncias referentes a mortes de pacientes relacionadas ao ineficaz tratamento precoce de
Covid-19, realizado sem o conhecimento daqueles, bem como a manipulação de dados sobre os óbitos por essa doença.
Item 14 - Requeirimento 13/2021, de autoria do Deputado Dr. Jorge do Carmo, para que esta comissão CONVIDE o Magnífico Reitor Vahan Agopyan da Universidade
de São Paulo, a Procuradora Geral do Estado Dra. MARIA LIA PINTO PORTO CORONA a Diretoria do Sindicato dos Trabalhadores da USP Sr. Luis Ribeiro de
Paula Junior, a fim de que compareçam para prestar esclarecimentos acerca das soluções e medidas que estão sendo adotadas ou possam vir a ser adotadas para os
familiares dos servidores dos Campi de todas as unidades da USP, trabalhadores que por ocasião da COVID 19 vieram a óbito deixando seus familiares sem subsistência
e planos de saúde que faziam jus em vida.
Item 15 - Requerimento 14/2021, de autoria do Depuado Douglas Garcia, para que sejam convidados membros do apostolado Santo Inácio de Loyola, para que tragam a
esta comissão informações sobre casos de aborto em decorrência de suposta violência sexual, realizados no Centro de Referência de Saúde da Mulher do Hospital Pérola
Byington, em São Paulo.
Item 16 - Requerimento 15/2021, de autoria do Deputado Carlos Giannazi, para a CONVOCAÇÃO da Diretora-Superintendente do Centro Paula Souza, cargo

atualmente exercido pela Sra. Laura Laganá, para esclarecer a esta Comissão Permanente sobre o assédio moral e a perseguição aos trabalhadores do Centro Paula
Souza, que se encontram em movimento de greve sanitária, decorrente das condições de trabalho no retorno presencial.
Item 17 - Requerimento 16/2021, de aueputado Carlos Giannazi, para a CONVOCAÇÃO do Diretor-Presidente da Agência Nacional de Saúde Suplementar - ANS, Sr.
Paulo Roberto Vanderlei Rebello Filho, para que possa comparecer a esta Comissão Permanente e esclarecer sobre assuntos relacionados às graves denúncias referentes
a mortes de pacientes, decorrentes de ineficaz tratamento precoce de Covid-19 praticado pela empresa Prevent Senior e realizado sem o conhecimento dos usuários do
sistema de saúde, bem como a manipulação de dados sobre os óbitos causados por essa doença.
Item 18 - Requerimento 17/2021, de autoria do Deputado Carlos Giannazi, para a CONVOCAÇÃO da Presidente do Conselho Federal de Medicina, Sr. Mauro Luiz de
Britto Ribeiro, para que possa comparecer a esta Comissão Permanente e esclarecer sobre assuntos relacionados às graves denúncias referentes a mortes de pacientes,
decorrentes de ineficaz tratamento precoce de Covid-19 praticado pela empresa Prevent Senior e realizado sem o conhecimento dos usuários do sistema de saúde, bem
como a manipulação de dados sobre os óbitos causados por essa doença.

