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Sistema de 
blindagem poderá 
ser instalado em 
viaturas de polícia

DA ASSESSORIA DO DEPUTADO OTONIEL LIMA

Foi publicado no 
Diário Oficial do Estado  
desta segunda-feira, 
25/6, o projeto de 
lei apresentado pelo 
deputado Otoniel Lima 
que dispõe sobre a 
instalação de sistema 
de blindagem nos 
vidros das viaturas das 
polícias Civil, Militar e 
de escolta em todo o 
Estado. Na proposta, 
o  p a r l a m e n t a r 
ressalta que a grande 
vulnerabilidade de 

segurança e proteção existente nas viaturas tem 
sido cada vez mais evidente devido à organização e 
disciplina dos ataques e ao armamento de artilharia 
usada pelos meliantes.

A iniciativa visa preservar a integridade física 
dos agentes responsáveis pela segurança de toda a 
população. “Devemos oferecer condições mínimas 
de segurança para o exercício da atividade policial”, 
concluiu o parlamentar.

olima@al.sp.gov.br 

Otoniel Lima

projeto

Comissão de Constituição e Justiça 
delibera sobre extensa pauta

comissões

DA REDAÇÃO

A reunião da Comissão de Constituição e Justiça 
realizada nesta quinta-feira, 27/6, deliberou sobre extensa 
pauta composta por 87 itens (uma moção, 72 projetos 
de lei, seis projetos de lei complementar e 8 projetos de 
resolução). Os deputados aprovaram 58 dessas proposições 
e rejeitaram uma, tendo as 28 restantes recebido pedido 
de vistas por membros da comissão.

Entre os projetos de lei complementar aprovados está o 
de número 81/06, estatuto que se inclui no procedimento 
de consolidação da legislação paulista, revogando leis 
que especifica do período de 1973 a 2002. Os projetos 
de resolução criam novas frentes parlamentares na Casa 
e sete dos projetos de lei aprovados dão denominação a 
próprios públicos e rodovias estaduais.

O grande número de proposituras para deliberação 
nesta tarde foi objeto de questão de ordem feita pelo 
deputado Rui Falcão (PT), que considerou pequeno o prazo 
entre o recebimento da pauta e a realização da reunião. 
Ele consultou a presidência sobre a possibilidade de cópias 
dos pareceres relativos aos projetos em pauta serem 

também enviados com antecedência aos membros da 
comissão. Para Rui Falcão, esse procedimento contribuirá 
para os trabalhos, qualificando a manifestação e o voto 
dos deputados.

O presidente da CCJ, deputado Fernando Capez (PSDB), 
informou que estudará uma forma de colocar em prática a 
proposta apresentada.
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Deputado Fernando Capez

Audiência pública deverá 
debater impacto ambiental na 
Bacia de Santos

DA REDAÇÃO

A Comissão de Defesa do Meio Ambiente, presidida pelo 
deputado Feliciano Filho (PV), aprovou nesta quarta-feira, 
27/6, sugestão de José Bittencourt (PDT) para a realização 
de audiência pública para o debate do assunto com a 
participação de órgãos ambientais estaduais, de ONGs, 
e da sociedade civil.

A proposta surgiu a partir de apreciação do processo 
3854/2007, do Ibama, que trata da revisão do estudo 
de impacto ambiental do sistema de produção de gás e 
condensado no Campo do Mexilhão, na Bacia de Santos. 
Por sugestão de Carlinhos Almeida (PT), o evento deverá 
acontecer em Caraguatatuba.Deputado Feliciano Filho
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Anote a Sintonia Nacional da

ALTV

SATÉLITE BRASIL SAT B 3

TRANSPONDER 2 B E

POSIÇÃO ORBITAL 84° W

POLARIZAÇÃO VERTICAL

BANDA C

FREQÜÊNCIA 3709,5 MHz

(1440 MHz convertido)

COMPRESSÃO MPEG 2 DVB

SYMBOL RATE 12960 MBITS

DATA RATE 17915294

FEC 3/4

“Gandhi, um líder servidor”
DA REDAÇÃO

O ator João Signorelli 
encenou a apresentação 
Gandhi, um líder servidor 
no encerramento do I 
Ciclo de Multiplicadores 
de Cultura de Paz, em 
evento realizado no 
Hall Monumental da 
Assembléia Legislativa, 
nesta quarta-feira, 27/6. 
Na oportunidade, foram 
entregues os certificados 
aos participantes do ciclo.
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