
Remição de pena pela leitura

Em 2018, o governador do Estado de 
São Paulo sancionou o projeto de lei 
390/2017, que institui a possibilidade de 
remição de pena pela leitura. O texto é 
de autoria dos deputados republicanos 
Gilmaci Santos, Milton Vieira, Sebastião 
Santos e Wellington Moura.

O projeto foi transformado na lei 
estadual 16.648/2018. Segundo a lei, a 
remição da pena pela leitura consiste em 
proporcionar aos presos custodiados 
alfabetizados a possibilidade de remir 
parte da pena pela leitura mensal de 
uma obra literária clássica, científica, 
filosófica ou religiosa, dentre outras, 
de acordo com as obras disponíveis na 
unidade prisional. 

O projeto de lei foi vetado parcialmente 
pelo governador, pois o texto original 
que foi aprovado no final de 2017 na 
Assembleia Legislativa previa que, se 
o preso optasse pela leitura da Bíblia, 
seriam contabilizados os livros do Velho 
e do Novo Testamento individualmente, 
ou seja, um total de 66 obras literárias. 

 “O objetivo é iniciar o processo de 
ressocialização ainda no presídio e 
diminuir o tempo ocioso dentro do 
sistema prisional”, afirma Gilmaci 
Santos, um dos autores do projeto. O 
deputado estadual lembra ainda  que a 
lei permite que a leitura da Bíblia seja 
usada para reduzir a pena.

O Conselho Nacional de Justiça (CNJ) 
publicou em 2013 uma recomendação 
que também propõe que a leitura seja 
utilizada como forma de remição da 
pena. O Brasil tem a terceira maior 
população prisional do mundo, são 
mais de 700 mil presos, e o número  só 
vem crescendo nos últimos anos.

Síndrome Alcoólica Fetal

O Brasil ainda não tem estatísticas 
oficiais ou programa de prevenção 
específico sobre a Síndrome Alcoólica 
Fetal (SAF). A doença atinge bebês 
de mulheres que ingeriram bebidas 
alcoólicas durante a gravidez. 

No Estado de São Paulo, o deputado 
Gilmaci Santos apresentou o projeto de 
lei 65/2009, que institui a “Campanha 
de Prevenção à Síndrome Alcoólica 
Fetal”. O projeto do republicano paulista 
tem o objetivo de destacar os prejuízos 
que o álcool causa ao feto durante a 

gravidez, isso seria feito por meio de 
material gráfico e propaganda na mídia 
televisiva e impressa. 

Estudos demonstram que o consumo 
de álcool durante a gestação é 
extremamente maléfico porque pode 
causar danos irreversíveis para as 
crianças, como retardo mental e 
anomalias congênitas. Segundo o 
Ministério da Saúde levantamentos 
nacionais apontam uma preocupante 
tendência de aumento do consumo de 
álcool por mulheres em idade fértil.

Governo estadual sanciona lei que institui a redução de parte 
da pena pela leitura de obras literárias

Projeto de lei institui campanha para conscientizar mães 
sobre riscos de ingerir bebidas alcoólicas na gravidez



Recursos para compra de 
vans e ambulâncias

Douglas Lima - 7.jul.2017

Em 2017, o governo do Estado liberou 
o 7º lote de convênios do ano. Foram R$ 
14,7 milhões divididos em 123 acordos 
celebrados. O deputado Gilmaci 
Santos fez algumas das indicações 
contempladas pelo governador, 
cidades como Embu das Artes, Itapeva, 
Araçariguama, São Lourenço da Serra, 
Juquitiba, Cerqueira Cesar e Uchoa 
foram atendidas nesse lote. 

A prefeitura de Uchoa receberá 
recursos para a aquisição de uma van, 
o veículo servirá para o deslocamento 
de pacientes. Já as cidades de Embu 
das Artes, Itapeva, Araçariguama, 
São Lourenço da Serra, Juquitiba e 
Cerqueira Cesar assinaram convênios 
para a compra de ambulâncias. 

Gilmaci parabenizou o governo pelos 

convênios e disse que os municípios 
precisavam muito desse recurso. “Sei 
que os veículos que serão comprados 
não resolverão o problema, mas será 
possível amenizar a precariedade que 
a saúde vem enfrentando”, disse.

O prefeito de Juquitiba, Ayres 
Scorsatto (PR), disse que a ambulância 
virá em boa hora. “A falta de ambulância 
era uma reclamação recorrente da 
população”, comentou o prefeito. 
Segundo Scorsatto a cidade possuía 
apenas ambulâncias alugadas. 

Durante a cerimônia de assinatura, o 
governador Geraldo Alckmin explicou 
que é o Estado quem faz o convênio 
e transfere o recurso para o município, 
mas é a própria prefeitura quem licita e 
executa a aquisição dos veículos.

Deputado fez indicações que contemplarão municípios


