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A superlotação das penitenciárias e cadeias de
Minas Gerais foi motivo de grande preocupação da
Comissão, que fez visitas, promoveu reuniões e
debates durante todo o ano e chegou a formular
proposições de lei impondo normas que poderão
ajudar a solucionar a questão, como o limite de
detentos em cada estabelecimento.

A Comissão realizou, ainda, a fiscalização do
sistema de segurança do Estado e apresentou, Ror
exemplo, um relatório condenando a situação da
Penitenciária Nelson Hungria, em Contagem,
sugerindo a adoção de uma série de medidas
corretivas, inclusive a exoneração e punição ae
servidores.

Outra vertente do trabalhá da Comissão foi a
busca, através ae decisões legislativas, de
mecanismos que ajudem a melhorar o clima de
segurança no Estado. Entre essas, os projetos de lei
que tomam obrigatório o monitoramento dos
telefones celulares nos estabelecimentos prisionais e
definem a vigilância obrigatória nos caixas
eletrônicos..,2003

Várias reuniões da
Comissão tiveram
clima tenso
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CrirnioalicJade em
Mer:ttes Claros é tema
de audiência pública

Cerca de 200 pessoas da sociedade do Norte
de Minas debateram, em audiência pública,
realizada no dia 26 de maio, o aumento da
violência na região. A audiência foi convocada
pela Comissão, a partir de requerimento do
deputado Carlos Pimenta, que traçou um quadro
sombrio da segurança em Montes Claros.
Segundo ele, a PM na cidade tem efetivo de 750
homens - considerado insuficiente - e está mal
equipada para ações preventivas e repressivas.

O deIJutado Gil Pereira revelou que Montes
Claros é o segundo maior entroncamento
rodoviário do País e cresce desordenadamente.
"Queremos que nossa cidade cresça em paz e
• com segurança", reivindicou o parlamentar. Nos

•••• - últimos seis anos, houve, em Montes Claros, um

aumen o de 70% no número de ocorrências
policiais. Atualmente, são registradas 160
ocorrências por dia na cidade.

A violência no campo foi um capítulo à parte
nos debates. Havia dezenas de militantes do
Movimento dos Sem-Terra (MST) na platéia. Ao
constatar o grande volume de denúncias de
violência contra trabalhadores rurais, o deputado
Rogério Correia propôs audiência pública
específica para discutir a reforma agrária no
Norte de Minas.

O deputado Sargento Rodrigues, presidente

da Comissão, propôs requerimento solicitando ao
governador Aécio Neves que reforce o efetivo e
invista na aquisição de equipamento e viaturas
para as polícias militar e civil do Norte de Minas.

armas para os agentes, exceto nas depen-
dências do estabelecimento penitenciário;
a exclusão do limite de idade (21 a 30
anos) para fazer o concurso da Guarda
Penitenciária; a incorporação à aposenta-
doria da Gratificação de Agente de
Segurança Penitenciário em Estabeleci-
mento Penal (Gapep); a ocupação preferen-
cial dos cargos comissionados por Agente
de Segurança Penitenciário da última
classe, com formação superior relacionada
às atividades-fim da Superintendência de
Coordenação da Guarda Penitenciária.

chegaram os deputados da Comissão, após
dois meses de investigações sobre a situação
da penitenciária. O relatório final dos
trabalhos foi apresentado no dia 22 de maio
pelos deputados Sargento Rodrigues e
Rogério Correia. No relatório, entregue à
Secretaria de Estado de Defesa Social, ao
Comando-Geral da Polícia Militar, ao
Ministério Público e à Promotoria e à Vara de
Execuções Criminais da Comarca de Conta-
gem, a comissão solicita a implementação,
com urgência, de providências que poderão
pôr fim às irregularidades constatadas.

Pela redação dada pelo substitutivo apre-
sentado na Comissão pelo relator, deputado
Alberto Bejani, após atingida a capacidade
máxima estabelecida por decreto do Poder
Executivo, cada unidade prisional só poderá
receber novos detentos mediante ordem judi-
cial. Além disso, o substitutivo estabelece
que, quando o sistema atingir sua capacida-
de máxima, o Estado terá 180 dias para cons-
truir nova unidade prisional ou adaptar um
imóvel para abrigar os presos excedentes.

Depois de intensas negociações, que
contaram com a decisiva participação da
Comissão, foi aprovada a criação da
Superintendência de Coordenação da
Guarda Penitenciária e da Carreira de
Agente Penitenciário, conforme proposta
do Excutivo, relatada pelo deputado
Sargento Rodrigues, que elaborou
substitutivo.

Na leitura do seu parecer, Rodrigues
destacou os pontos de seu substitutivo que
contemplam reivindicações dos agentes
penitenciários: a permissão do porte de

A superlotação também foi objeto do PL
370/2003, do deputado Durval Ângelo, que
institui o sistema de número fechado para
as unidades prisionais e recebeu parecer fa-
vorável da comissão. O objetivo é evitar a
superlotação nas penitenciárias, cadeias e
delegacias. Pelo texto original, todos os pre-
sos condenados que cumprem pena sob a
guarda da Polícia Civil deverão ser remo-
vidos para os estabelecimentos prisionais
adequados.

Os presos mais perigosos e com maior
poder econômico da Penitenciária Nelson
Hungria, em Contagem, controlam a única
instituição prisional de Minas Gerais
considerada de segurança máxima. Eles
gozam de completa liberdade de ação,
comandando seus negócios ilícitos de dentro
da penitenciária. Enquanto isso, agentes
públicos responsáveis pela administração da
Nelson Hungria mostram-se omissos,
coniventes ou mesmo cúmplices em relação
às irregularidades.

Essas são algumas das conclusões a que

Diagnóstico reprova a IINelson Hungriall

Reivindicações de agentes
penitenciários são incorporadas

Além das
muitas
reuniões, os
deputados da
Comissão
também fizeram
visitas a
presídios

Policiamento comunitário não pode ser desvirtuado

para penitenciárias.
Os próprios parlamentares da comissão

verificaram "in loco" o estado precário em
que se encontram as duas cadeias e as
péssimas condições de trabalho dos policiais
nela lotados. No dia 16 de setembro, os
deputados Sargento Rodrigues, Rogério
Correia e Zé Maia chegaram a interromper
uma reunião da Comissão para visitar as
instalações das duas delegacias e acompanhar
o andamento das transferências de presos.

Caixas eletrônicos
precisam de segurança

Além de instalar dispositivos de seguran-
ça, as instituições bancárias e financeiras
sediadas em Minas serão obrigadas a manter
vigilância ostensiva durante todo o período de
atendimento ao público em agências e postos
de serviço, nos termos do PL 65/2003, da
deputada Maria José Haueisen, aprovado com
duas emendas da Comissão. Emenda da
Comissão também estende a vigilância
ostensiva aos postos de atendimento 24 horas,
exceto os localizados na parte interna de
estabelecimentos comerciais. As instituições
que descumprirem a lei poderão ser punidas
com advertência na primeira autuação e com
multa diária a partir da segunda.

A Comissão trabalhou ativamente na
busca de soluções para a superlotação das
delegacias de Furtos e Roubos (DFR) e de
Tóxicos e Entorpecentes (DTE), em Belo
Horizonte, que chegaram a abrigar mais de
600 presos. Para discutir o problema, a
Comissão reuniu-se, no dia 9 de setembro,
com o secretário de Estado da Defesa Social,
Lúcio Urbano, e com o subsecretário de
Administração Penitenciária, Agílio Monteiro,
que anunciaram a transferência de detentos

Deputados buscam solução para a superlotação de cadeias

Bloqueador de celulares pode ser
obrigatório nos presídios

O uso de bloqueador de celulares em presídios, penitenciárias,
cadeias e distritos policiais deve se transformar em uma exigência
legal em Minas Gerais,segundo determina o PL 678/2003, do
deputado Leonardo Moreira (PL), que recebeu parecer favorável da
Comissão.

Segundo o presidente da comissão e também relator do projeto,
deputado Sargento Rodrigues, a medida atende à Resolução n° 308,
da Anatel, que contém Normas de Uso do Bloqueador de Sinais de
Radiocomunicação - BSR - em estabelecimento penitenciário.O
bloqueio deverá ficar restrito aos limites do estabelecimento, não
havendo, portanto, possibilidade de qualquer interrupção ou falha
na comunicação dos celulares dos moradores da região. Em seu
parecer, Rodrigues ressalta que esta tecnologia deve ser adotada
para coibir a comunicação dos detentos com o grupo do crime
organizado.

Projeto sugere relatório de impacto
Rara ór;gãos de segurança

A Comissão apresentou substitutivo ao PL 603/2003, do
deputado Fábio :A.velar, que propõe a criação do Relatório de
Impacto de Segurança Pública (Rise), com o objetivo de garantir a
segurança da população residente nas áreas onde se pretenda

instalar unidades prisionais, unidades policiais e centros de recupe-
ração e reabilitação de crianças e adolescentes.

O parecer do relator, deputado Alberto Bejani, fez mudanças no
texto original, Rara caracterizar melhor o que são os equipamentos

de segurança,. para os quais também deve ser elaborado um
Relatório de ImIJacto Ambiental (Rima), antes de sua instalação.

O papel dos Conselh05 Comunitários
de Segurança Pública (Conseps) e o
financiamento público da~ atividades
policiais foram temas da 'audiência pública
convocada pela Comissão para debater o
policiamento comunitário. no dia 30 de
junho no Plenário (foto).

O tenente coronel PM Renato Vieira de
Souza, representante do Comando-Geral da
PMMG, disse que o policiamento comuni-
tário surgiu das deficiências do policiamen-
to tradicional. "O envolvimento da comuni-
dade propicia a troca de ir.fonnações entre
os cidadãos e os policiais e restaura a

sensação de segurança que o modelo tradicio-
nal já não consegue oferecer", disse o oficial,
que considera o policiamento comunitário
"uma grande vitória e uma grande conquista"
do povo mineiro. Ele citou o projeto Fica
Vivo, que reduziu sensivelmente os índices de
criminal idade no Morro das Pedras, uma das
mais violentas favelas de Belo Horizonte.

Experiência bem-sucedida em alguns
lugares, principalmente na capital mineira, o
policiamento comunitário vem tendo o seu
sentido desvirtuado em outras localidades,
conforme denunciou o deputado Sargento
Rodrigues. "Latifundiários e grandes

empresários rurais do Triângulo Mineiro e
Unai estão bancando o policiamento nessas
regiões, oferecendo camionetas SI O e
radiotransmissores para que a Polícia Militar,
que é paga com dinheiro público, faça
patrulhamento particular. É a privatização da
segurança pública", definiu o parlamentar.

O deputado Rogério Correia disse
acreditar na eficiência dos Conseps no
combate a arruaças e atos de vandalismo
cometidos na comunidade, mas receia que
não estejam aparelhados para enfrentar o
crime organizado, como o tráfico de drogas e
o roubo de cargas.
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As comissões
temáticas
realizaram em 2003,
no total, 1.128
reuniões, sendo 54
no interior do
Estado, com a
participação de
aproximadamente
2.400 convidados.
Realizaram, ainda,
40 visitas. Dez das
:t 6 comissões
permanentes
realizaram mais de
40 reuniões e
audiências públicas
cada. A Assembléia
formou, ainda, 62
comissões para
analisar Propostas
CleEmenda à
Constituição (PECs)
e 43 para emitir:
parecer sobre vetos •
totais ou parciais
do governador a •
proposições ele lei.

Um balanço
positivo

a as siglas
PEC - Proposta de Emenda

Constitucional
PLC - Projeto de Lei Complementar
PL - Projeto de Lei

"Máfia chinesa" I

r.oubo de cargas ...

Â A Comissão ouviu, no dia 18 de dezem-
bro, denúncias de camelôs sobre o contra-
bando em grande escala em Belo Ilorizon-
te. As suspeitas são de que a capital mi-
neira está se transformando num "pólo de
contrabando" comandado por uma supos-
ta "máfia chinesa". O deputado Rogério
Eorreia, autor do requerimento que soli-
citou a reunião, informou que é possível
que seja solicitada em 2004 a criação de
uma Comissão Parlamentar de Inquérito
(CPI) para investigar a pirataria c a sone-
gação fiscal no Estado. O parlamentar in-
formou qu'e a atuação da CPI em Minas
seria complementar. à da que já trata do
assunto na Gâmara dos Deputados, em
Brasília.-A omissão aprovou, no dia 14 de outu-
bro, parecer favorável ao PL 3 11/2002, do
deputaco €élio Moreira, g e trata da ins-
talação de câmeras de vídeo em bens de
domínio público do Estado, como presí-

_ tlios, escolas e rodovias. O relator, depu-
tatlo Rogério Correia, apresentou duas
emendas para aumentar o alcance do pro-
jeto e adequá-lo à técnica legislativa.

Il. I\. Comissão acompanhou as operações
policiais das polícias Militar, Civil, Fede-
ral e Rodoviária Federal, realizadas em
agosto, para coibir o roubo de cargas em
Barbacena. As operações foram realizadas
principalmente na BR-040, nas imedia-
ções dos municípios de Barbacena, São
João dei Rei e Congonhas.

Â A Comissão recebeu, no dia 26 de junho,
o díploma Mérito de Valorização da Vida,
críado pela Secretaria Nacional Antidro-
gas (Senad) para homenagear instituições
e organismos empenhados na prevenção
e repressão do consumo de drogas. O di-
ploma foi entregue ao deputado Sargento
Rodrigues, presidente da Comissão, pelo
subsecretário de Estado Antidrogas ce
Minas Gerais, Elias Murad.
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