
COMISSÃO DE SEGURANÇA PÚBLICA E ASSUNTOS PENITENCIÁRIOS

7ª Reunião Ordinária 13 de Outubro de 2015 às 14:00 horas no Plenário José Bonifácio.

Presidente: Deputado Delegado Olim

Requerimentos para deliberação:
 
Item 01  Requerimento do Deputado Fernando Cury, solicitando a CONVOCAÇÃO do Sr. Hugo Berni Neto, Coordenador dos Presídios da Grande São Paulo, para
prestar esclarecimentos sobre as matérias expostas na mídia eletrônica e escrita e que apontam a má gestão de recursos públicos daquela autoridade junto da mencionada
Coordenadoria.
 
Item 02  Requerimento do Deputado Coronel Telhada, solicitando que a realização de Audiência Pública para debater sobre a instalação e funcionamento dos estandes
de tiros, públicos e privados, localizados no Estado.
 
Item 03 - Requerimento do Deputado Luiz Fernando, solicitando que a Comissão CONVIDE o Sr. Comandante Geral da Polícia Militar, Cel. PM. Ricardo Gambaroni,
para prestar esclarecimentos acerca das ações da Polícia Militar ocorridas no último dia 06 de outubro nas cidades de Indaiatuba e Bragança Paulista, consistentes em
cumprimento de mandatos de busca e apreensão na residência dos respectivos prefeitos municipais entre outros, haja vista que, pela natureza, há ao menos aparente
desproporção no emprego de helicópteros, grande contingente policial e cachorros para o cumprimento dos mesmos, posto que não se verifica emprego de tamanho
arsenal no enfrentamento da criminalidade.
 
Item 04  Requerimento do Deputado Celso Nascimento, solicitando informações à Presidente da Fundação Centro de Atendimento Socioeducativo do Adolescente
(Fundação/CASA), Sra. Berenice Giannella, sobre a real situação no sistema de vigilância de todas as unidades da entidade, visto que a empresa terceirizada que fazia o
patrulhamento faliu por má gestão, forçando o governo rescindir o contrato, razão pela qual a exposição dessa fragilidade vem contribuir para o aumento de fugas de
menores infratores nos últimos dias. Solicita, ainda, informações sobre o andamento do convênio a ser celebrado entre a Fundação Casa e a Secretaria de Estado da
Segurança Pública, para que policiais militares de folga possam fazer a segurança externa de suas unidades.
 
Item 05  Requerimento do Deputado Raul Marcelo, solicitando que sejam fiscalizadas e controladas as atividades relacionadas ao Concurso Público de Peritos Criminais
(PC-1/2013), que teve início em 03 de Dezembro de 2013, por meio da publicação do Edital de abertura de inscrições, porém até o presente momento não teve nenhuma
vaga preenchida.
 
Item 06  Requerimento do Deputado Raul Marcelo, solicitando que sejam fiscalizadas e controladas as atividades relacionadas ao Concurso Público de Desenhista
Técnico-Pericial (DTP-1/2013), que teve início em 03 de Dezembro de 2013, por meio da publicação do Edital de abertura de inscrições, porém até o presente momento
não teve nenhuma vaga preenchida.




