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

4ª Reunião Ordinária 05 de Agosto de 2015 às 15:00 horas no Plenário José Bonifácio.

Presidente: Deputado Carlos Bezerra Jr.

Item Proposição Autor OBJETO Relator Voto Vista
1 Projeto de lei

755/2012
Deputada Regina

Gonçalves
Dispõe sobre a obrigatoriedade da disponibilização
de dependência para amamentação e fraldário
estabelecimentos onde o fluxo de pessoas seja
in tenso ,  t a i s  como "shoppings  cen ters" ,
restaurantes, hipermercados, supermercados, bares,
aeroportos e outros, inclusive feiras, exposições e
"shows".

Deputado Raul
Marcelo

favorável

2 Projeto de lei
768/2012

Deputada Analice
Fernandes

Proíbe aos bares, restaurantes, lanchonetes e
similares no Estado a prática de deixar de atender a
solicitação de mesa de clientes por não estarem
presentes o total de ocupantes da mesa solicitada.

Deputado Hélio
Nishimoto

favorável ao projeto, com a emenda
proposta

R.P., F.C.,
C.B.J.

3 Projeto de lei
508/2013

Deputado José
Bittencourt

Cria o Programa de Combate ao Racismo. Deputada Marcia
Lia

favorável

4 Projeto de lei
584/2013

Deputado Baleia
Rossi

Institui o Estatuto da Juventude e cria o Sistema
Estadual de Juventude no Estado.

Deputado Raul
Marcelo

favorável na forma do substitutivo
apresentado e contrário à emenda nº 1

e à emenda da CCJR.
5 Projeto de lei

58/2014
Deputado José

Bittencourt
Dispõe sobre a implantação de balanços e
brinquedos para crianças cadeirantes e portadoras
de deficiência visual nos playgrounds públicos do
Estado.

Deputada Beth
Sahão

favoravel ao projeto na forma do
substitutivo proposto pela CCJR

6 Projeto de lei
583/2014

Deputada Sarah
Munhoz

Dispõe sobre a composição mínima de 50% de
mulheres nos Conselhos do Controle Social do
Estado.

Deputada Beth
Sahão

favorável



7 Projeto de lei
784/2014

Deputado Gilmaci
Santos

Garante o atendimento prioritário e a acessibilidade
de pessoas com obesidade em grau III aos serviços
dos estabelecimentos bancários, comerciais, órgãos
públicos e outros que importem em atendimento por
filas, senhas ou outros métodos similares.

Deputado André
Soares

favorável

8 Projeto de lei
868/2014

Deputado Edmir
Chedid

Dispõe sobre a informação ao consumidor quanto
ao fim dos prazos dos descontos ou vantagens
temporárias oferecidos pelos prestadores de
serviços.

Deputada Marcia
Lia

favorável

9 Projeto de lei
869/2014

Deputado Edmir
Chedid

Proíbe a venda combinada de veículos com serviços
de despachante.

Deputado André
Soares

favorável

10 Projeto de lei
871/2014

Deputado Edmir
Chedid

Proíbe a prática da fidelização nos contratos de
consumo.

Deputada Beth
Sahão

favorável

11 Projeto de lei
872/2014

Deputado Mauro
Bragato

Dispõe sobre a instalação de restaurante do
programa Bom Prato pelo Poder Executivo nas
proximidades do Hospital Amaral Carvalho, em
Jaú.

Deputado Hélio
Nishimoto

favorável

12 Projeto de lei
906/2014

Deputado Carlos
Bezerra Jr.

Dispõe sobre a criação de Observatório de Proteção
Integral à Infância e Adolescência.

Deputado Hélio
Nishimoto

favorável

13 Projeto de lei
963/2014

Deputada Beth
Sahão

Dispõe sobre a reserva de recursos públicos
destinados à habitação em benefício da mulher
vítima de violência doméstica.

Deputada Marcia
Lia

favorável

14 Projeto de lei
1200/2014

Deputado Edson
Ferrarini

Altera o § 2º do artigo 5º da Lei nº 12.685, de 2007,
para permitir que as entidades paulistas da área da
saúde,  de assistência social ,  culturais ou
desportivas, da área de defesa e proteção animal, e
de educação, sem fins lucrativos, sejam favorecidas
com o crédito previsto no artigo 2º da referida lei,
não utilizado pela pessoa física ou jurídica no prazo
de validade.

Deputada Beth
Sahão

favorável

15 Projeto de lei
1257/2014

Deputado Adriano
Diogo

Institui o Comitê Estadual de Prevenção e Combate
à Tortura e o Mecanismo de Prevenção e Combate à
Tortura no Estado.

Deputado Raul
Marcelo

favorável ao projeto com a emenda
ora proposta e a emenda proposta pela

CCJR
16 Projeto de lei

1287/2014
Deputada Leci

Brandão
Proíbe o acesso de crianças e adolescentes a
programas informatizados que induzam ou
estimulem a violência.

Deputada Marcia
Lia

favorável



17 Projeto de lei
1351/2014

Deputado Afonso
Lobato

Autoriza o Poder Executivo a instalar restaurante do
programa Bom Prato em Caçapava.

Deputado Hélio
Nishimoto

favorável

18 Projeto de lei
1352/2014

Deputado Afonso
Lobato

Autoriza o Poder Executivo a instalar restaurante do
programa Bom Prato em Pindamonhangaba.

Deputado André
Soares

favorável

19 Projeto de lei
1353/2014

Deputado Afonso
Lobato

Autoriza o Poder Executivo a instalar restaurante do
programa Bom Prato em Jacareí.

Deputado Hélio
Nishimoto

favorável

20 Projeto de lei
3/2015

Deputado Antonio
Mentor

Determina a fixação de comunicados visíveis nos
Cartórios de Registro de Imóveis dispondo a
respectiva tabela sobre descontos para pagamentos
de registro de imóvel.

Deputado Raul
Marcelo

favorável



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

PAUTA PARA DELIBERAÇÃO CONCLUSIVA

4ª Reunião Ordinária 05 de Agosto de 2015 às 15:00 horas no Plenário José Bonifácio.

Presidente: Deputado Carlos Bezerra Jr.

Item Proposição Autor OBJETO Relator Voto Vista
21 Projeto de lei

121/2011
Deputado Paulo

Alexandre Barbosa
(CONCLUSIVA) Institui a "Semana Estadual da
Destinação Criança e do Gesto Concreto".

Deputado Coronel
Telhada

favorável

22 Moção 32/2015 Deputado Celso
Giglio

(CONCLUSIVA) Apela para a Sra.  Presidenta da
República a fim de que sejam adotadas as
providências necessárias para que o Brasil, como
outros países e diversas entidades de direito público
internacional, reconheça oficialmente o genocidio
de que foi vitima o povo armênio, perpetrado pelos
turcos em 1915.

Deputado Hélio
Nishimoto

favorável

23 Moção 36/2015 Deputada Beth
Sahão

(CONCLUSIVA) Manifesta repúdio à forma
agressiva e desrespeitosa com que os Deputados
Federais Roberto Freire (PPS-SP) e Alberto Fraga
(DEM-DF) se conduziram e se referiram em relação
à também Deputada Federal Jandira Feghali
(PCdoB-RJ), no último dia 6 de maio, na Câmara
Federal.

Deputada Marcia
Lia

favorável

Para deliberação:
Item 24 - Requerimento do Deputado Carlos Giannazi - Solicita a CONVOCAÇÃO do Magnífico Senhor Reitor da Universidade de São Paulo, Marco Antonio Zago, para
que, perante esta Comissão Permanente, esclareça: o desmonte do programa de Creches/Pré-escolas da USP; o descumprimento à Lei Complementar nº 1202, de 2013,
que trata das carreiras de professor de educação infantil, do ensino fundamental e médio da USP, compatibilizando-as às determinações da LDB; descumprimento do
direito constitucional a assistência gratuita aos servidores em creches e pré-escolas; inobservância aos compromissos assumidos pela USP em suas Diretrizes
Orçamentárias para manutenção do programa de creches e pré-escolas.
 
Item 25 - Requerimento da Deputada Beth Sahão - Requer a realização de uma AUDIÊNCIA PÚBLICA para tratar dos abusos sexuais verificados contra mulheres



praticados nas dependências do Metrô e da Companhia Paulista de Trens Metropolitanos (CPTM). Solicita o CONVITE do Sr. Clodoaldo Pelissioni, secretário de
Transportes Metropolitanos do Estado de São Paulo; Paulo de Magalhães Bento Gonçalves, diretor-presidente da CPTM; o presidente do Sindicato dos Metroviários de
São Paulo, Altino de Melo Prazeres Júnior, ou um representante da entidade; e Nalu Faria, líder do Movimento Marcha Mundial das Mulheres.
 
Item 26 - Requerimento da Deputada Clélia Gomes - Requer a realização de uma AUDIÊNCIA PÚBLICA para tratar sobre as graves denúncias de crescimento da
Intolerância Religiosa, sendo convidados para explanação do tema: o Dr. Laércio Benko Lopes, advogado e vereador da Câmara Municipal de São Paulo, sendo o
primeiro Vereador Umbandista da cidade de São Paulo, o Sr. Secretário de Justiça e Defesa da Cidadania do Estado de São Paulo, Sr. Aloísio de Toledo Cesar, o Promotor
de Justiça do Ministério Público do Estado de São Paulo, Sr. Alfonso Presti, o Sr. Diego Montone, da Secretaria de Igualdade Racial da cidade de São Paulo, o Rabino da
Comunidade Shalon e representante da Comunidade Judaica, Sr. Adrian Gottfried e a Srta Charlyane Souza, estudante muçulmana que foi impedida de prestar a prova da
OAB/SP por estar trajada de vestimenta muçulmana.
 
Item 27 - Requerimento da Deputada Beth Sahão - Requer a apuração das violações de direitos humanos praticadas pela Polícia Militar contra estudantes e funcionários da
Universidade de São Paulo (USP), que participavam de protesto na zona oeste da Capital, pelo Dia Nacional de Paralisações e Manifestações contra a Terceirização e o
Ajuste Fiscal, em 29 de maio de 2015, solicitando, para tanto, sejam convidados a prestar esclarecimentos sobre o fato ocorrido (a) a estudante do curso de letras da USP,
Srta. Jéssica, (b) um(a) representante da Diretoria Colegiada Plena do Sindicato dos Trabalhadores da USP (Sintusp), (c) o Ouvidor da Polícia do Estado de São Paulo, Sr.
Júlio Cesar Neves, (d) o Secretário de Segurança Pública do Estado de São Paulo, Dr. Alexandre de Moraes, e (e) o Comandante-Geral da Polícia Militar do Estado de São
Paulo, Sr. Ricardo Gambaroni.
 
Item 28 - Requerimento da Deputada Beth Sahão - Requer a convocação de AUDIÊNCIA PÚBLICA para tratar de eventuais violações de direitos humanos praticadas
pela Polícia Militar, no exercício de sua função, no ano de 2014, solicitando, para tanto, sejam convidados para debater o tema: (a) o Diretor da Comissão de Direitos
Humanos da Ordem dos Advogados do Brasil, Subseção de São Paulo (OAB-SP), Sr. Martim de Almeida Sampaio, (b) a fundadora do Movimento Mães de Maio, Sra.
Débora Maria da Silva, (c) o jornalista que realizou um levantamento sobre mortes cometidas pela Polícia, Sr. André Caramante, (d) o Ouvidor da Polícia do Estado de
São Paulo, Sr. Júlio Cesar Neves, (d) o Secretário de Segurança Pública do Estado de São Paulo, Dr. Alexandre de Moraes, e (e) o Comandante-Geral da Polícia Militar do
Estado de São Paulo, Sr. Ricardo Gambaroni.
 
Item 29 - Requerimento do Deputado Raul Marcelo - Requer a convocação  de AUDIÊNCIA PÚBLICA para discutir a elucidação dos crimes contra a vida no Estado de
São Paulo, solicitando, para tanto, sejam convidados: (a) o Superintendente da Polícia Técnico-Científica, (b) o Diretor do Instituto Médico Legal (IML), (c) o Diretor do
Instituto de Criminalística (IC), (d) um representante do Departamento de Homicídios e de Proteção à Pessoa (DHPP), (e) um representante da Defensoria Pública do
Estado de São Paulo, (e) um representante da Associação Juízes para Democracia, (f) um representante do Instituto Brasileiro de Ciências Criminais (IBCCrim), e (g) um
representante do Ministério Público do Estado de São Paulo (MP-SP). 
 
Item 30 - Requerimento da Deputada Márcia Lia - Requer a CONVOCAÇÃO do  Governador do Estado de São Paulo, Sr. Geraldo Alckmin, do Secretário da Justiça e
Defesa da Cidadania do Estado de São Paulo, Sr. Aloísio de toledo César, e do Secretário de Direitos Humanos da Presidência da República, Sr. Pepe Vargas, a prestar
informações acerca do potencial risco de suspensão ou encerramento das atividades do programa de proteção à criança e ao adolescente ameaçados de morte (PPCAAM) e
eventuais implicações.



 
Item 31 - Requerimento da Deputada Márcia Lia - Requer a convocação de AUDIÊNCIA PÚBLICA para discutir a construção do Sistema de Direitos Humanos e o Plano
Estadual de Direitos Humanos em São Paulo, solicitando, para tanto, sejam convidados (a) o Secretário de Justiça e Defesa da Cidadania do Estado de São Paulo, Sr.
Aloísio de Toledo Cesar, (b) o Presidente do Movimento Nacional de Direitos Humanos e Presidente do CONDEPE-SP, Sr. Rildo Marques, (c) o Secretário Municipal de
Direitos Humanos do Estado de São Paulo, Sr. Eduardo Suplicy, e (d) o Secretário Nacional de Defesa e Promoção dos Direitos Humanos da Presidência da República, Sr.
Paulo Maldos.
 
Item 32 - Requerimento do Deputado Raul Marcelo - Requer a Comissão que apresente o Projeto de Resolução anexo, que cria, no âmbito da Assembleia Legislativa do
Estado de São Paulo, a Comissão da Verdade do estado de São Paulo para apuração de graves violações dos Direitos Humanos ocorridas durante o período do regime
democrático no território do estado de São Paulo.
 
Item 33 - Requerimento da Deputada Márcia Lia - Requer que seja promovido um estudo, através da criação de uma subcomissão, para a criação de um sistema de defesa
e proteção dos direitos LGBT.
 
Item 34 - Requerimento da Deputada Márcia Lia - Requer que seja promovido um estudo, através da criação de uma subcomissão, para viabilizar a criação de um sistema
na Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo para a participação permanente dos movimentos sociais e organizações da sociedade civil nos temas afetos às minorias
excluídas.
 
Item 35 - Requerimento da Deputada Márcia Lia - Requer que seja promovido um debate que priorize a agenda das crianças e adolescentes; a falta de políticas públicas,
tendo em vista que as medidas sócio-educativas aplicadas pela Fundação Casa não ressocializam os adolescentes e sim os entrega ao crime organizado. Solicito por fim
que seja amplamente discutida por essa Comissão uma agenda de debates em torno dos direitos das crianças e adolescentes.
 
Item 36 - Requerimento do Deputado Carlos Giannazi - Requer a CONVOCAÇÃO dos representantes da IMOBILIÁRIA E CONSTRUTORA CONTINENTAL LTDA.,
para explicarem perante esta Comissão Permanente as denúncias de abusos do poder econômico e irregularidades contratuais praticadas contra os adquirentes dos
empreendimentos Parque Continental, em Guarulhos/SP, conforme relatos proferidos em Audiência Pública ocorrida neste Poder Legislativo no último dia 16/06.
 
Item 37 - Requerimento do Deputado Raul Marcelo - Requer a CONVOCAÇÃO do Dr. Saulo de Castro Abreu Filho, Secretário do Governo do Estado de São Paulo, a
fim de prestar informações a respeito dos fatos relacionados à negociação realizada em maio de 2006, no Presídio de Segurança Máxima Presidente Bernardes, com o
intuito de por fim à onda de ataques promovidos pela facção criminosa PCC contra policiais civis, militares, agentes penitenciários e instalações públicas do estado de São
Paulo.
 
Item 38 - Requerimento do Deputado Raul Marcelo - Requer o CONVITE aos delegados de polícia Dr. José Luiz Ramos Cavalcanti e Dr. Emílio Fraçolim, à Advogada
Dra. Iracema Vasciaveo e ao ex-Secretário de Administração Penitenciária do Governo do Estado de São Paulo, Dr. Nagashi Furukawa, para que prestem informações a
respeito dos fatos relacionados à negociação realizada em maio de 2006, no Presídio de Segurança Máxima Presidente Bernardes, com o intuito de por fim à onda de
ataques promovidos pela facção criminosa PCC contra policiais civis, militares, agentes penitenciários e instalações públicas do Estado de São Paulo.



 
Item 39 - Requerimento da Deputada Beth Sahão - Requer a CONVOCAÇÃO do ex-diretor da unidade João do Pulo da Fundação CASA, Vagner Pereira da Silva, a fim
de que este preste esclarecimento acerca das denúncias veiculadas pelo programa Fantástico, de 26 de julho de 2015, de que ele teria ordenado o espancamento de
internos, que foram filmados enquanto sofriam torturas praticadas por funcionários da instituição.
 
Item 40 - Requerimento da Deputada Beth Sahão - Requer o CONVITE ao delegado de polícia José Luiz Ramos Cavalcanti, do ex-secretário estadual de Administração
Penitenciária Nagashi Furukawa, do ex-secretário estadual de Segurança Pública e atual secretário estadual de Governo, Saulo de Castro Abreu Filho e do ex-governador
do Estado de São Paulo Cláudio Lembo, para que compareçam perante esta Comissão e prestem esclarecimentos acerca das denúncias de que membros da administração
estadual firmaram um acordo com uma facção criminosa, no ano de 2006, no intuito de encerrar ataques que vinham ocorrendo contra policiais civis e militares e também
agentes penitenciários.
 
Item 41 - Processo RGL nº 3164 de 2015 - Indicação de um membro da Comissão que irá representá-la na Comissão Especial para Julgamento do Concurso Público
Estadual "Monumento Santo Dias da Silva", que irá selecionar um projeto de criação de monumento em alusão ao líder operário metalúrgico Santo Dias da Silva,
personagem histórico símbolo da resistência à ditadura militar, conforme Resolução 888 de 2013.
 
Para ciência:
Item 42 - Ofício da APAE de São Paulo - Correspondência da APAE de São Paulo encaminhando as considerações da entidade sobre o estudo realizado acerca da
educação inclusiva, para que tenham maiores informações sobre o tema quando da apreciação de projetos de lei relacionados ao assunto.
 
Item 43 - Ofício da APAE de São Paulo - Correspondência da APAE de São Paulo encaminhando o artigo "Envelhecimento e Saúdo" elaborado pelo Grupo de Estudos
vinculado ao Instituto APAE DE SÃO PAULO para que tenham maiores informações sobre o tema quando da apreciação de projetos de lei relacionados ao assunto.
 
Item 44 - Ofício ADP nº 333/15 do Conselho Regional de Psicologia de São Paulo - Encaminha Nota de Repúdio do XIV Plenário do Conselho Regional de Psicologia a
tal indicação.
 
Item 45 - Ofício GP nº 868/2015 do Fundo Social de Solidariedade do Estado de São Paulo, encaminhando o relatório de 2014 contendo as ações realizadas e os
convênios celebrados no exercício de 2014.
 
Item 46 - Ofício GSJDC nº 864/2015 do Secretário da Justiça e da Defesa da Cidadania, Sr. Aloísio de Toledo César, encaminhando a manifestação da Coordenação Geral
de Apoio aos Programas de Defesa da Cidadania, vinculada a esta Secretaria, relativa à análise dos Relatórios Final e Parcial da CPI das Violações dos Direitos Humanos
nas Faculdades Paulistas, para conhecimento.
 
Item 47 - Ofício nº 179/2015 da Promotoria de Justiça Criminal de Catanduva, do Ministério Público do Estado de São Paulo, comunicando que os fatos noticiados
ensejaram a requisição de procedimento investigatório, conforme cópia do ofício enviado à Delegacia Seccional de Polícia de Catanduva.
 



Item 48 - Ofício nº 033/2015 do Conselho Estadual do Idoso - CEI/SP encaminhando o relatório final dos seis encontros macrorregionais para gestores e conselheiros
municipais com o objetivo de orientar e mobilizar para as Conferências Municipais e Estadual.


