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O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO - Senhores Deputados, Senhoras Deputadas, alguém mais
gostaria de se inscrever no Pequeno Expediente? Eu vou suspender a
Sessão, por cinco minutos, até que algum Deputado ou Deputada se

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO – Reaberta a Sessão.

IV – ORDEM DO DIA.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO – Projeto de Lei n° 007/2019, de autoria do Poder Judiciário
(lê). Em discussão. Em votação. Os Deputados que aprovam
permaneçam como estão. Aprovado. Em votação. À Redação Final.
Os Senhores Deputados e Senhoras Deputadas que aprovam
permaneçam como estão. Aprovado. Vai à sanção. Projeto de Lei n.º
005/2019, de autoria do Poder Judiciário (lê). Em discussão. Em
votação. Os Deputados que aprovam permaneçam como estão.
Aprovado. Vai ao segundo turno. Projeto de Lei n.º 322/2019, de autoria
do Poder Judiciário que altera a Lei Estadual 9.109, de 29 de dezembro
de 2009, que dispõe sobre custas e emolumentos. Em discussão. Em
votação. Os deputados que aprovam permaneçam como estão.
Aprovado. Vai a 2º turno. Projeto de Lei n.º 323/2019, de autoria do
Poder Judiciário, que altera a Lei Estadual 9.109, de 29 de dezembro de
2009, dispõe sobre custas e emolumentos. Em discussão. Em votação.
Os Deputados que aprovam permaneçam como estão. Aprovado. Vai
a 2º turno. Projeto de Lei n.º 022/2019, de autoria do Deputado Duarte
Júnior, que dispõe sobre a humanização do serviço bancário. Estabelece
direitos e deveres, sanções administrativas e dá outras providências.
Depende de parecer das Comissões de Constituição, Justiça e Cidadania.
Suspendo a Sessão para que a Comissão emita Parecer.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO – Reaberta a Sessão. Com a palavra, o Deputado Neto
Evangelista.

O SENHOR DEPUTADO NETO EVANGELISTA – Senhor
Presidente, foi feita análise do PL nº 22/19, de autoria do Deputado
Duarte Júnior, onde foi analisado o aspecto legal, constitucional do
projeto de lei, em reunião conjunta das Comissões de Constituição,
Justiça e a Comissão de Direito Humanos. Na Comissão de
Constituição e Justiça houve 4 votos, 3 favoráveis ao relatório, um
contrário ao relatório. Na reunião conjunta e na Comissão de Direitos
Humanos, houve dois votos contrários ao relatório e quatro votos
favoráveis ao relatório. Portanto, Senhor Presidente, o relatório foi
rejeitado por maioria na reunião conjunta das Comissões.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO - Deputado Neto, o relatório ou o Projeto?

O SENHOR DEPUTADO NETO EVANGELISTA –
Desculpe, Presidente, o relatório foi pela rejeição do projeto e o projeto
foi rejeitado por maioria. O relatório foi aprovado. O relatório era pela
rejeição do projeto e o relatório recebeu a maioria dos votos. Pela
rejeição do Projeto.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO - Deputado Duarte Júnior.

O SENHOR DEPUTADO DUARTE JÚNIOR – Presidente,
com todo respeito que eu tenho aos demais Parlamentares, eu quero
destacar meu profundo respeito por todos, absolutamente, todos os
Parlamentares que estão aqui presentes, meu profundo respeito pela
Comissão de Constituição e Justiça desta Casa, meu profundo respeito
pela Assessoria Técnica, mas não é a primeira vez, não é a segunda
vez, não é a terceira vez, não é a quarta vez, eu já perdi a conta de

quantas vezes projetos, de minha autoria, ou não entram na pauta, e eu
tenho que pedir urgência. Esse projeto, por exemplo, foi o primeiro
projeto que eu protocolei aqui nesta Casa. Projeto que está quase aí
cem dias, sem apreciação. Eu tive que fazer um Requerimento de
Urgência. Projeto que trata sobre serviço bancário, Presidente, próprio
Deputado Neto, que já protocolou projetos semelhantes, e foram
aprovados, são leis que existem. Por que projeto quando é da minha
autoria, com base na Constituição, e aqui eu quero destacar com... sem
querer ser melhor do que ninguém, eu sou formado em Direito, eu fiz
Exame de Ordem, eu passei na OAB, eu tenho pós-graduação em
Processo Civil, Direito Civil, pós-graduação em Gestão Pública, pela
UEMA, tenho mestrado pela UFMA, em Políticas Públicas, e nunca
parei de estudar, e dou aula de Direito Constitucional. Eu tenho respeito
pelas pessoas que estão lá fora, tenho respeito por todos vocês, mas
eu tenho respeito muito grande pela a minha biografia. É inacreditável
a CCJ utilizar de dois pesos, duas medidas, com todo o respeito que eu
tenho a todos que estão aqui, mas o que está acontecendo é inadmissível,
é intolerável. Quando a gente entra com uma ação no Poder Judiciário,
existem precedentes, o próprio Código do Processo Civil tem trabalhado
pela uniformização das decisões, existem Súmulas, existem decisões
do STF, do STJ, que não podem ser ignoradas, por Tribunais inferiores.
A Constituição Federal de 1988 não mudou, não estou falando de
estrada não, eu estou falando de serviço bancário. Vir falar para mim,
que é competência de outra Casa Legislativa falar sobre serviço
bancário, que é a relação de consumo, por gentileza, leia, leia a
Constituição, artigo 24, incisos V e VIII. Senhor Presidente, com todo
respeito que eu tenho a todos que estão aqui, mas o que está
acontecendo não é correto. E não só eu que estou sendo prejudicado,
quem está sendo mais prejudicado é o cidadão maranhense. Tem um
projeto da autoria do Deputado Rogério Cafeteira que trata sobre a
pessoa com deficiência, que trata sobre os autistas. Rogério Cafeteira,
em dezembro do ano passado, novembro do ano passado, me convidou
para, nesta Casa, debater esse projeto e pediu que eu fizesse o
desarquivamento. Fizemos o desarquivamento, mas até agora não foi
apreciado. Então, ao tentar me inviabilizar, talvez esteja inviabilizando
a garantia de direito do cidadão. Repito, Senhor Presidente, respeito
todos aqui, não tenho nada contra absolutamente ninguém, mas o que
está sendo feito não está sendo correto.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO - Bom, o projeto de lei teve parecer pela sua rejeição e, portanto,
vai sair da Ordem do Dia para que o autor, para que V.Ex.ª, Deputado
Duarte, recorra do parecer ou não.

O SENHOR DEPUTADO JÚNIOR DUARTE - Senhor
Presidente, agradeço a sua ponderação, os seus ensinamentos. Esse
trâmite eu já decorei, já foram oito projetos que eu recorri para o
Plenário, só que é a coisa mais difícil, porque, para ser aprovado no
Plenário, o recurso da CCJ, eu preciso de maioria absoluta, eu preciso
de 22 votos. Olhe o quórum hoje: são 29 parlamentares que estão aqui
presentes. Para conseguir 22 votos, eu tenho que torcer para que haja
quórum qualificado para poder recorrer de uma decisão da CCJ a fim
de que o projeto não seja aprovado, para que o projeto seja discutido
nesta Casa. Então, o que eu estou pedindo é que, de fato, seja feita uma
análise técnica dos projetos de lei, porque CCJ é para ter decisões
técnicas com base nos precedentes, com base na Constituição, não
como está acontecendo.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO – Sigamos na Ordem do Dia. Parecer 327/2019, de autoria da
CCJ, contrário ao Projeto de Lei n.º 024/2019, de autoria do Deputado
Duarte Júnior. Em discussão. Em votação. Os Deputados que aprovam
o parecer permaneçam como estão. Os que forem contrários fiquem de
pé. Mantido o parecer da CCJ. Projeto de Lei n° 058/2019, de autoria
do Deputado Duarte Júnior. Concedo a Medalha do Mérito Legislativo
Manuel Beckman a Jefferson Miller Portela e Silva. Em discussão. Em

O SENHOR DEPUTADO NETO EVANGELISTA – SenhorO NETO EVANGELISTO NETO EVANGELIST

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO - Deputado Neto,

O SENHOR DEPUTADO NETO EVANGELISTA –

ria dos votos. Pela
rejeição do Projeto.


