
Ata da Reunião Ordinária da Comissão de Segurança Privada da OAB SP,
realizada em 23 de março de 2021.

1-      Ofício e regulamentação lei 10.883/01

O ofício solicitando a regulamentação da Lei 10.883/01, bem como sugestão de
regulamentação foram protocolados eletronicamente em 04 de março de 2021, por
meio do protocolo eletrônico da Casa Civil do Estado de São Paulo.

Foi solicitada reunião com o Secretário da Casa Civil e estamos aguardando
deferimento.

2-      ofício CNJ

Foi encaminhado ofício desta comissão para o Dr. Ricardo Toledo solicitando que
seja encaminhada solicitação da OABSP ao CNJ para que representante da
Comissão Especial de Segurança Privada da OABSP seja nomeado no
Observatório de Direitos Humanos do Conselho Nacional de Justiça.

Estamos no aguardo da resposta ao ofício.

3-      Evento 08/04/2021

O evento está formatado e terão fala na mesa de abertura os presidentes das
entidades representativas da segurança privada.

Participarão dos debates os advogados:

João Bonvicino;
Vanessa Lygia
Geysa Pierini;
Ricardo Martins;
Silmar Brasil

4-      Porte de Arma para proprietários de Empresas de Segurança Privada

Recebemos por meio da reunião do Sindicato das Empresas de Segurança do
Estado de São Paulo (SESVESP), solicitação para que a OAB reforce a
necessidade de porte de arma para proprietários de empresas de segurança.
Solicitação feita pelo Sr Waldemar Pellegrino.

O assunto foi trazido para esta reunião e deliberado que deveria ser solicitado ao Sr.
Pellegrino maiores informações sobre sua solicitação, entre essas informações, se
ele já solicitou porte de arma e se teve a solicitação negada.

Após resposta do Sr. Pellegrino, Dr. Alberto Felício irá consultar Dr. Ricardo Toledo.



5- Compra de munição pelas escolas de formação de vigilantes

Ricardo Tadeu informou que as escolas de formação estão com dificuldades de
comprar munição para as aulas de formação e reciclagem dos vigilantes.

Informou que a CBC não fornecerá munições por falta de insumos.

Informou que as escolas de formação dão 2.170.000 tiros por mês, nas aulas.

Citou a importância de liberar importação de munição para as escolas de formação
de vigilantes.

Solicitou ao DR. João Diniz que trate do assunto pela CEBRASSE.

6- Seguro de Vida vigilante intermitente

Marco Cavalcante falou sobre a dificuldade em encontrar solução para o seguro de
vida dos vigilantes intermitentes.

Dr. Silmar sugeriu que seja feito seguro proporcional aos dias trabalhados.

Marco Cavalcante informou que a SUSEP irá fazer revisão das resoluções CNSP
05/1984 e 177/2004. Ambas serão trazidas à consulta pública.

Participaram da reunião:

Tatiana Diniz;
Alberto Felicio Junior;
Ricardo Tadeu Correa;
Vanessa Ligia Machado;
Felipe Villarinho;
Diogo Akashi;
Joao Batista Diniz Junior;
Carlos Mauritonio Nunes;
Marco Cavalcante;
Angelo Martins Bergolin;
Kayãn Rodrigues Capelozzi Adaide;
Marcy Jose de Campos Verde;
Bruno Vinco Rugero;
Silmar Brasil;
Marco Antonio Lopes;
Luiz Borgo Ciupka;
Luiz Carlos Januário;
Adilson Guerche
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