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São Luís, 6 de dezembro de 2019. Sexta-feira O Estado do Maranhão

POLÍTICA

Deputados destacam
aprovação do Pacote
Anticrime na Câmara

Senado homenageia
hoje Câmara de
Vereadores de S.Luís

Edilázio Júnior, Gil Cutrim, Eduardo Braide e Gildenemyr se manifestaram sobre matéria apreciada
na última quarta-feira pelo Legislativo; texto-base sofreu alterações e desagradou o Governo

Os 400 anos de fundação da Câmara Municipal de São Luís serão
comemorados hoje, no plenário
do Senado Federal. A sessão especial, que terá início às 10h, foi requerida pelo senador Weverton
Rocha (PDT).
“A Câmara merece todas as homenagens pelo valor histórico de
quatro séculos de existência”, disse
o parlamentar.
Participarão da homenagem,
que será transmitida ao vivo pela
TV Senado, vereadores e outros
parlamentares federais - de outros
estados e que compõem a Bancada
Maranhense em Brasília - além de
representantes da sociedade civil

Proposta para comemorar os 400 anos do Legislativo
de São Luís foi do senador Weverton Rocha

Divulgação

RONALDO ROCHA
Da editoria de Política

D

eputados que integram a
bancada maranhense no
Congresso Nacional destacaram a aprovação do
Projeto de Lei 10372/2019, de autoria do ministro da Justiça, Sergio
Moro, aprovado na última quartafeira na Câmara Federal por 408
votos favoráveis e apenas 9 contrários.
O pacote sofreu severa alteração,
e segundo analistas, acabou “desidratado”, uma vez que algumas das
principais propostas do Governo Federal foram retiradas.
Apesar dos cortes, os parlamentares maranhenses apontaram avanços no combate à corrupção no país,
com a aprovação da peça.
Edilázio Júnior (PSD) deu ênfase
ao aumento para o período máximo
de cumprimento de pena no Brasil,
uma discussão que se arrastou por
décadas entre a classe política, juristas, defensores dos Direitos Humanos, agentes de segurança pública
e a sociedade civil organizada.
“Aprovamos o pacote anticrime
do ministro Sergio Moro com importantes colaborações da Câmara.
Uma de nossas contribuições ao PL
foi o aumento do tempo máximo de
pena, de 30 para 4 anos, dentre outros dispositivos que vão fortalecer
o combate ao crime”, enfatizou.
Gil Cutrim (PDT) classificou a
aprovação da matéria como uma
resposta do Legislativo à sociedade.
“O Parlamento acaba de dar uma
resposta aos brasileiros que há muito
tempo aguardavam a aprovação do
pacote anticrime. Após quase 10
meses, aprovamos a proposta na Câmara. Diante de tanta corrupção e
insegurança no país, esse trabalho é
mais que urgente para a redução da
violência”, disse.
Eduardo Braide (Podemos) destacou o combate à corrupção e ao

Aniversário
Deputados federais modificaram proposta e aprovaram texto no fim da noite da última quarta-feira, 4

crime organizado no país, com base
na aprovação do pacote.
“Foi aprovado num consenso
aqui na Câmara Federal o projeto de
lei anticrime que faz uma série de alterações na legislação penal e processual penal, para a gente diminuir
essa impunidade que tem hoje em
nosso país. Vamos em frente, aprovando novas matérias que venham
fazer do nosso país, um país cada vez
melhor”, pontuou.
Ponderou
Já o pastor Gildenemyr (PL) lamentou as diversas alterações no texto
original. Ele afirmou que o Parlamento rejeitou 28, de um total de 53
itens apontados pelo Governo Federal.
“Infelizmente as propostas do ministro Sergio Moro foram as mais desidratadas durante as reuniões do
grupo. Mais da metade das 53 propostas de Moro foi retirada do relatório final. O grupo rejeitou 28 itens
propostos pelo ministro da Justiça.
Ainda há muito a ser melhorado, mas
já é um grande passo contra a corrupção”, disse.

Ministro Sergio Moro
defende mudanças no texto
Após o Pacote Anticrime ter sido
aprovado na Câmara Federal, o ministro da Justiça, Sergio Moro, autor
da peça, falou da necessidade de se
fazer alterações no texto. A peça
ainda vai tramitar no Senado Federal antes de ser encaminhada ao presidente da República.
“A Câmara aprovou o projeto anticrime do Governo Federal, unificando com propostas do ministro Alexandre de Moraes. Há avanços
importantes. Congratulações aos deputados. Há necessidade de algumas
mudanças no texto. Continuaremos
dialogando com o Congresso Nacional para aprimorar o Projeto de Lei”,
escreveu em seu perfil, em rede social.
Nos últimos dois meses o ministro percorreu as salas dos partidos
políticos na Câmara, participou de
almoços e jantares com bancadas
e líderes na tentativa de convencer

os parlamentares a aprovarem o
texto original. Na quarta-feira, antes
da votação, Moro fez um esforço
final e se reuniu por duas vezes com
deputados do chamado Centrão formado por DEM, PP, PL, Solidariedade e Republicanos -, buscando
reverter a derrota que já se desenhava ao longo do dia.
A derrota, entendem os analistas,
está na “desidratação” do projeto,
com rejeição de parte das propostas
lançadas pelo ministro.
Em reunião com os parlamentares do DEM, Moro apelou aos presentes afirmando que a opinião pública era favorável ao projeto. Ele
reclamou que pontos considerados
por ele como cruciais haviam sido
suprimidos do texto.
Apesar disso, o Legislativo modificou o projeto e retirou alguns dos
principais pontos. 

Profissional recebeu, na Câmara Municipal de São Luís, o título de cidadão ludovicense proposto pelo
vereador Umbelino Júnior; Spinucci é natural de Jundiaí, em São Paulo, e veio para capital há 15 anos

Spinucci é de São
Paulo, da cidade
de Jundiaí

Giovanni Spinucci nasceu em
Jundiaí (SP), mas há 15 anos mora
em São Luís, onde formou-se em jornalismo pela Faculdade Estácio São
Luís e atua no jornalismo local.
“Estou muito feliz por ser homenageado pela Câmara de Vereadores. Fico muito honrado por ser um
jornalista e estar recebendo essa ho-

organizada.
Osmar Filho agradeceu a homenagem proposta. “Trata-se do
reconhecimento, por parte da Câmara Alta, ao Poder Legislativo de
São Luís. Poder, este, que ao longo
dos séculos contribuiu, sobremaneira, para que a cidade crescesse
e se desenvolvesse. A Câmara Municipal é a caixa de ressonância dos
reclames sociais da sociedade”,
afirmou. 

SAIBA MAIS

Jornalista da TV Mirante, Giovanni
Spinucci, se torna cidadão de SL
O jornalista Giovanni Spinucci recebeu ontem o título de cidadão ludovicense na Câmara Municipal de São
Luís. A homenagem foi concedida
pelo vereador Umbelino Junior (Cidadania), por meio do decreto legislativo n° 091/19, após a proposição
ser aprovada por unanimidade entre
os parlamentares.
“A entrega de títulos é uma justa
homenagem para os ludovicenses
de coração que não nasceram aqui,
mas que todos os dias contribuem
com a nossa cidade. O Giovanni desenvolve um papel muito importante
que é o de informar e nos representou a nível nacional no telejornal de
maior audiência do país”, destacou
Umbelino.

Câmara
Municipal de SL
fará 400 anos

menagem e a partir do momento,
em que a gente tem um jornalista
que recebe esta homenagem numa
Casa tão importante como é a Câmara, eu acredito que toda nossa
classe tem que se sentir honrada
também. Estou muito feliz e só tenho
a agradecer pelo carinho”, agradeceu
Giovanni.
O título de cidadão ludovicense
representa a alta comenda concedida pela Câmara a uma pessoa que
apesar de não ter nascido em São
Luís, presta importantes serviços e
ações para sociedade. 

Divulgação

Giovanni Spinucci recebeu título de cidadão ludovicense na Câmara

Na próxima segunda-feira, 9, às 9h, a Mesa Diretora da Câmara Municipal realizará sessão solene em homenagem ao aniversário da Casa, comemorado neste dia.
A Câmara Municipal de São Luís é a quarta mais antiga do Brasil. Na gestão Osmar Filho, desde o início do ano, vem experimentando um processo profícuo de modernização em todos os
setores.

