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Despacho  

Autor: Dep. Lúdio Cabral

Modifica o Art. 5° do Substitutivo Integral n°2 ao Projeto de Emenda Constitucional n°5/2020, que passa a ter
a seguinte redação:

Art. 5° Ficam alterados o Art. 85 e a Subseção V da Constituição do Estado de Mato Grosso e acrescido o
Art. 85-A, que passam a vigorar com a seguinte redação:

SUBSEÇÃO V

Do Sistema Penal

"Art. 85 O Sistema Penal do Estado de Mato Grosso tem como objetivo a humanização, a reeducação, a
reintegração social e a ressocialização dos reeducandos, fundada no trabalho manual, técnico, científico,
cultural e artístico, e se subordinará aos seguintes princípios: 

I - respeito à dignidade e à integridade física dos presos, assegurando-lhes o pleno exercício dos direitos não
atingidos pela condenação;

II - garantia da prestação de assistência odontológica, psicológica e jurídica para os condenados e aqueles
que aguardam julgamento;

III - a manutenção de colônias penais agrícolas e industriais;

IV - garantia aos sentenciados e egressos, como etapa conclusiva do processo de reintegração social, de
oportunidades de trabalho produtivo, condignamente remunerado, que possa gerar, a baixo custo, bens de
significativo valor social para as comunidades de onde provenham.

Parágrafo único. Para implementação do previsto no inciso IV, serão estabelecidos programas alternativos
de educação e trabalho remunerado em atividade industrial, agrícola e artesanal, através de convênios com
entidades públicas ou privadas."

"Art. 85-A A Polícia Penal vinculada ao órgão administrador do sistema penal do Estado é responsável pela
segurança dos estabelecimentos penais. 

§ 1º A Polícia Penal será dirigida por policial penal estável na carreira, de livre escolha, nomeação e
exoneração pelo Governador do Estado, o qual se subordina-se.”
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§ 2º O preenchimento do quadro de servidores das Polícia Penal será feito, exclusivamente, por meio de
concurso público e da transformação dos de carreira dos atuais agentes penitenciários estaduais.”

JUSTIFICATIVA

A emenda proposta tem como objetivo manter os objetivos e princípios que constam no Art. 85 da
Cosntituição do Estado de Mato Grosso, mantendo no art. 85-A o texto proposto no Substitutivo Integral n°2
ao Projeto de Emenda Constitucional n°5/2020.

 

Sala de Reunião das Comissões em 17 de Agosto de 2020

 

Lúdio Cabral
Deputado Estadual
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