
COMISSÃO DE SEGURANÇA PÚBLICA

2ª Reunião Extraordinária 01 de Junho de 2010 às 14:00 horas no Auditório Teotônio Vilela.

Presidente: Deputado Jorge Caruso

Item Proposição Autor OBJETO Relator Parecer Vista
1 Projeto de lei

832/2008
Deputada Rita

Passos
Autoriza o Poder Executivo a instituir a "Política de
Medidas e Ações Compensatórias", dirigida aos
municípios do Estado onde são construídas e
instaladas Unidades Prisionais.

Deputado Pedro
Tobias

favoravel ao projeto na forma do
substitutivo apresentado

2 Projeto de lei
149/2009

Deputada Célia
Leão

Torna obrigatório o registro e a divulgação dos
índices de violência praticada contra a mulher no
âmbito do Estado.

Deputado Said
Mourad

favorável

3 Projeto de lei
277/2009

Deputado Mozart
Russomanno

Institui infração à comercialização de fios ou cabos
usados e derivados destes.

Deputado Gil
Arantes

favoravel ao projeto na forma do
substitutivo apresentado pela

Comissão de Constituição e Justiça
4 Projeto de lei

525/2009
Deputado Marco

Porta
Obriga os cartórios de registro de títulos e
documentos localizados no Estado a informar
operações de venda e compra, ou de qualquer forma
de transferência de propriedade de veículos, aos
órgãos de trânsito do Estado de São Paulo,
DETRAN - Departamento Estadual de Trânsito e
aos respectivos CIRETRANs - Circunscrição
Regional de Trânsito.

Deputado Pedro
Tobias

favorável, na forma do substitutivo nº
1.

5 Projeto de lei
660/2009

Deputado
Fernando Capez

Acrescenta inciso ao artigo 5º da Lei nº 9.470, de
1996, que dispõe sobre a manutenção de toda a
lotação com lugares numerados nos estádios de
futebol, ginásios de esporte e estabelecimentos
congêneres.

Deputado Pedro
Tobias

favorável



6 Projeto de lei
702/2009

Deputado Mozart
Russomanno

Torna obrigatória a colocação de indicação de
profundidade nas bordas externas das piscinas
públicas, bem como das piscinas privadas de uso
coletivo instaladas nos clubes, sociedades
esportivas e congêneres.

Deputado Vanderlei
Siraque

favorável ao projeto e à emenda
apresentada pela Comissão de

Constituição e Justiça

7 Projeto de lei
766/2009

Deputado Reinaldo
Alguz

Dispõe sobre a instalação e manutenção de cercas
elétricas nas zonas urbanas e rurais do Estado.

Deputado Gil
Arantes

favorável

8 Projeto de lei
802/2009

Deputado Afonso
Lobato

Proíbe o consumo de bebidas alcoólicas em locais
públicos de uso coletivo que não tenham por
natureza esta finalidade específica.

Deputado Gil
Arantes

favorável à aprovação do Projeto de
Lei e à emenda apresentada pelo

relator especial em substituição à CCJ
e contrário à emenda nº 1.

9 Projeto de lei
836/2009

Deputado Baleia
Rossi

Obriga as companhias telefônicas que operam no
Estado a fornecerem às instituições policiais,
imediatamente após a solicitação, a localização
mais próxima possível de celular ou aparelho fixo
utilizado para comunicar sequestros ou de
propriedade da vítima.

Deputado Pedro
Tobias

favorável

10 Projeto de lei
876/2009

Deputado José
Bruno

Dispõe sobre a implantação de dispositivo
eletrônico para monitoramento de condenados pelo
crime de pedofilia.

Deputado Pedro
Tobias

favorável ao projeto com emenda

11 Projeto de lei
1123/2009

Deputada Célia
Leão

Autoriza o Poder Executivo a criar e instalar uma
Subsecretaria de Estado dos Negócios da Segurança
Pública em Campinas.

Deputado Gil
Arantes

favorável

12 Projeto de lei
Complementar

26/2008

Deputada Dárcy
Vera

Dispõe sobre o efetivo e a organização da Policia
Militar do Estado.

Deputado Vanderlei
Siraque

contrário J.B.

13 Projeto de decreto
legislativo 28/2008

Deputada Dárcy
Vera

Susta o Decreto nº 53.100, de 2008, que declara de
utilidade pública bens imóveis situados no
município de Jardinópolis, necessários à instalação
de uma unidade prisional ou de outros serviços
públicos.

Deputado Gil
Arantes

contrário

14 Processo
2270/2010

DEPUTADO
CARLOS

GIANNAZI

Documentação que trata de possíveis fraudes nos
concursos realizados pela Academia de Polícia,
órgão da Secretaria da Segurança Pública.

Deputado Pedro
Tobias

propondo encaminhamento de ofício e
posterior arquivamento dos autos



COMISSÃO DE SEGURANÇA PÚBLICA

PAUTA PARA DELIBERAÇÃO CONCLUSIVA

2ª Reunião Extraordinária 01 de Junho de 2010 às 14:00 horas no Auditório Teotônio Vilela.

Presidente: Deputado Jorge Caruso

Item Proposição Autor OBJETO Relator Parecer Vista
15 Projeto de lei

396/2009
Deputado Conte

Lopes
(CONCLUSIVA) Dá a denominação de "Dr.
Maurício Henrique Guimarães Pereira" à Delegacia
de Policia de Santo Antonio de Posse.

Deputado Pedro
Tobias

contrário. Voto em Separado do
Deputado Vanderlei Siraque

favorável. 

V.S.

16 Projeto de lei
542/2009

Deputado Olímpio
Gomes

(CONCLUSIVA) Dá a denominação de "Felício
Arnaldo Buonamici" ao 47º Batalhão de Polícia
Militar Metropolitano (47º BPM/M), na Capital.

Deputado Vanderlei
Siraque

favorável

17 Projeto de lei
636/2009

Deputado Luis
Carlos Gondim

(CONCLUSIVA) Dá a denominação de "Attilio
Pozena" à Delegacia de Polícia do município de
Lourdes.

Deputado Vanderlei
Siraque

favorável

18 Projeto de lei
913/2009

Deputado Edmir
Chedid

(CONCLUSIVA) Dá a denominação de "Dr.
Benedito Oberdan Fernandes Lobo" ao prédio da
delegacia do Município de São Luís do Paraitinga.

Deputado Gil
Arantes

favoravel ao projeto na forma do
substitutivo apresentado pela

Comissão de Constituição e Justica
19 Projeto de lei

998/2009
Deputado Roque

Barbiere
(CONCLUSIVA) Dá a denominação de "Vereador
Abílio Rodrigues da Silva" à Penitenciária II de
Lavínia, naquele Município.

Deputado Gil
Arantes

favoravel ao Projeto de Lei nº 998 de
2009,na forma do substitutivo
apresentado pela Comissão de

Constituição e Justiça.
20 Projeto de lei

999/2009
Deputado Roque

Barbiere
(CONCLUSIVA) Dá a denominação de "Vereador
Frederico Giometti" à Penitenciária I de Lavínia,
naquele Município.

Deputado Pedro
Tobias

favoravel ao Projeto de Lei nº 999 de
2009, na forma do substitutivo

oferecido pela Comissão de
Constituição e Justiça.

21 Projeto de lei
1296/2009

Deputado Orlando
Morando

(CONCLUSIVA) Dá a denominação de "Dr. Luiz
Lasserre Gomes" ao Departamento de Polícia de
Proteção à Cidadania -DPPC, na Capital.

Deputado Pedro
Tobias

favoravel ao projeto na forma do
substitutivo



22 Projeto de lei
1374/2009

Deputado Olímpio
Gomes

(CONCLUSIVA) Dá a denominação de "1º
Tenente PM Carlos Henrique Santos Pontual" ao
31º Batalhão de Polícia Militar Metropolitano (31º
BPM/M), em Guarulhos.

Deputado Vanderlei
Siraque

favorável

23 Moção 0119/2003 Deputado Souza
Santos

(CONCLUSIVA) Apela para os Srs. Presidentes da
República, do Senado e da Câmara dos Deputados e
aos líderes partidários no Congresso Nacional, a
fim de isentarem, do pagamento de taxas para a
realização de exames de aptidão física e mental,
quando da renovação da Carteira Nacional de
Habilitação, os condutores de veículos nas
categorias profissionais que se encontrarem
desempregados.

24 Moção 0125/2003 Deputado Rogério
Nogueira

(CONCLUSIVA) Apela para os Srs. Presidentes do
Senado Federal e da Câmara dos Deputados, bem
como para os líderes dos partidos a fim de
garantirem o benefício da prisão especial, de que
trata o artigo 144, § 8º, da Constituição Federal, aos
membros das guardas municipais.

25 Moção 0128/2003 Deputado
Valdomiro Lopes

(CONCLUSIVA) Apela para o Sr. Presidente da
República a fim de determinar a identificação das
máquinas agrícolas de maneira semelhante à
realizada para os automóveis e caminhões.

26 Moção 0071/2004 Deputada Maria
Almeida

(CONCLUSIVA) Apela para o Sr. Presidente da
Câmara dos Deputados e para os líderes dos
partidos a fim de aprovarem a constituição de CPI
solicitada pela Associação dos Militares Auxiliares
e Especialistas do Estado do Rio de Janeiro.

27 Moção 9/2006
Juntado as Moções:
45/2006, 63/2009

Deputado Romeu
Tuma

(CONCLUSIVA) Apela para os Srs. Presidentes do
Senado Federal e da Câmara dos Deputados, bem
como, para os líderes partidários a fim de
aprovarem, com a máxima brevidade possível,  a
PEC nº 308, de 2004, que dispõe sobre a criação
das polícias penitenciárias federal e estaduais.

Deputado Pedro
Tobias

favorável à Moção 9/2006 e contrário
às Moções 45/2006 e 63/2009 



28 Moção 70/2009 Comissão de
Segurança Pública

(CONCLUSIVA) Apela para os Srs. Presidente da
República, do Senado Federal e da Câmara dos
Deputados, bem como para os Srs. Líderes
Partidários, a fim de que se empenhem pela
apresentação e aprovação de emenda ao Projeto de
Lei nº 4208, de 2001, determinando que o
cumprimento de mandados de prisão e condução
coercitiva sejam cumpridos apenas por agentes
policiais.

Deputado Pedro
Tobias

favorável V.S.

29 Moção 100/2009 Deputado Roberto
Massafera

(CONCLUSIVA) Apela para os Srs. Presidentes do
Senado Federal e da Câmara dos Deputados, bem
como para os Srs. Líderes Partidários, a fim de que
a Proposta de Emenda à Constituição Federal nº
300, de 2008, que dá nova redação ao § 9º do artigo
144 da Constituição Federal, seja apreciada e
aprovada com a máxima brevidade possível.

Deputado Pedro
Tobias

favorável

30 Moção 106/2009 Deputada Maria
Lúcia Amary

(CONCLUSIVA) Apela aos Srs. Presidentes do
Senado Federal e da Câmara dos Deputados a fim
de que empreendam esforços na aprovação do
Projeto de Lei nº 338, de 2009.

Deputado Pedro
Tobias

favorável

31 Moção 107/2009 Deputado
Fernando Capez

(CONCLUSIVA) Apela para os Srs. Presidente da
República, do Senado Federal e da Câmara dos
Deputados, bem como para os Srs. Líderes
Partidários, a fim de que as Propostas de Emenda à
Constituição nºs 41 e 300, de 2008, sejam
apreciadas e aprovadas com a máxima brevidade
possível.

Deputado Gil
Arantes

favorável

.

.
PARA DELIBERAÇÃO:
-----------------------
 
Item 32 - Requerimento dos Deps. Rui Falcão e Vanderlei Siraque, recebido em 2/2/10, solicitando a convocação do Dr. Antonio Ferreira Pinto, Secretário de Estado da
Segurança Pública, para prestar, pessoalmente, esclarecimentos sobre as investigações que estão sendo realizadas pela Corregedoria da Polícia Civil acerca de eventuais
infrações disciplinares e crimes cometidos por cerca de 800 delegados de polícia, conforme noticiado pelo jornal Folha de São Paulo, em 24/01/10.



 
Item 33 - Requerimento dos Deps. Rui Falcão e Vanderlei Siraque, recebido em 10/02/10, solicitando a convocação do Dr. Antônio Ferreira Pinto, Secretário de Estado da
Segurança Pública, para prestar, pessoalmente, informações a respeito do significativo aumento da criminalidade no estado em 2009, conforme atestam as estatísticas do
governo, amplamente divulgadas pelos órgãos da imprensa.
 
Item 34 - Requerimento do Dep. Hamilton Pereira, solicitando realização de Audiência Pública, em dia e hora oportunos, com a presença dos Secretários da Segurança
Pública e de Gestão Pública e das entidades representativas da Polícia Civil, para discutir o PLC 13/10 e suas emendas.
 
Item 35 - Requerimento do Dep. Hamilton Pereira, solicitando a realização de Audiência Pública conjunta com as Comissões de Direitos Humanos e Relações do
Trabalho, em dia e hora oportunos, com a presença dos Secretários da Segurança Pública e de Gestão Pública e das entidades representativas da Polícia Civil, para debater
a transformação dos cargos de oficiais administrativos do DETRAN em cargos de agentes policiais.
 
Item 36 - Requerimento dos Deps. Antonio Mentor e Vanderlei Siraque, solicitando a convocação do Sr. Antonio Ferreira Pinto, Secretário da Segurança Pública para
prestar, pessoalmente, informações a respeito da operação da Polícia Militar realizada em 26/03/10 nas cercanias do Palácio dos Bandeirantes, destinada a impedir a
manifestação de professores da rede estadual paulista e de integrantes de outras carreiras do funcionalismo público estadual. Na ocasião foi constatada, inclusive por fotos,
a presença de policial militar trabalhando no local a paisana e, ainda, segundo divulgado pela imprensa, os policiais militares, pensando que o policial civil Jeferson Cabral
fosse um professor, espancaram-no por cerca de 3 horas dentro de uma viatura.
 
Item 37 - Requerimento do Dep. Vanderlei Siraque, solicitando que seja constituída comissão formada por integrantes deste órgão e da Comissão de Direitos Humanos
para a realização de diligência nas seguintes unidades da Fundação Casa: Vila Leopoldina, Raposo Tavares, Vila Maria e Itaquera.
.
.
.
PARA CIÊNCIA:
-----------------
.
- Ofício da Câmara Municipal de São Sebastião, encaminhando cópia, para ciência, do Requerimento 821/09, do Ver. Marcos Jorge dos Santos, solicitando esforços do
Governo do Estado para implantação de mais uma companhia da Polícia Militar na Costa Sul, naquele município.
 
- Ofício da Câmara Municipal de Pirapozinho, encaminhando cópia, para ciência, do Requerimento 18/10/15, com voto de repúdio à PEC 1/10, apresentada pelo Governo
do Estado, que altera a denominação da Polícia Militar do Estado de São Paulo para Força Pública do Estado de São Paulo; além de apoio à PEC 300, que propõe
equiparar os vencimentos da polícia militar e dos bombeiros aos valores praticados pelo Distrito Federal.
 
- Ofício da Câmara Municipal de Araçatuba, encaminhando cópia, para ciência, do Requerimento 62/10, de autoria do Ver. Edval Antonio dos Santos, que apóia a
proposta apresentada pela Associação dos Cabos e Soldados da PM, no sentido de ser apresentado PLC alterando a redação do art. 4º da LC 1062/08.



 
- Ofício da Câmara Municipal de Rancharia, encaminhando cópia da Moção de Apelo nº 011/2010,  de autoria da Ver. Eliana Toffoli Batista,  que solicita uma unidade
móvel e aumento do efetivo da Polícia Militar naquele Município.
 
- Ofício da Câmara Municipal de Aguaí, encaminhando cópia da Moção de Apoio nº 22/2010 ao Projeto de lei nº 220/2004, de autoria do Deputado Pedro Tobias, que
institui gratuidade de passagem para policiais civis e outros servidores, no sistema de transporte coletivo intermunicipal.


