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acolhimento aos casos de violência doméstica contra mulheres 
e crianças durante o estado de calamidade decretado em razão 
da pandemia do Covid-19, no âmbito do Estado do Tocantins”; 
110/2020, de autoria do Deputado Elenil da Penha, que “dis-
põe sobre estabelecimento de uma Linha de Apoio às Vítimas 
de Violência Doméstica-Lavida, no âmbito do Estado do Tocan-
tins em virtude do alarmante aumento dos índices de violência 
doméstica e dá outras providências”; e 137/2020, de autoria da 
Deputada Valderez Castelo Branco, que “dispõe sobre a prote-
ção de mulheres em situação de violência durante a vigência do 
Estado de Calamidade Pública, com efeitos até 31 de dezembro 
de 2020 ou enquanto durarem medidas de quarentena e restri-
ções de atividades no contexto da pandemia do Covid-19”. Não 
havendo quórum para deliberação, o Senhor Presidente transfe-
riu a Ordem do Dia para a Reunião subsequente e, em seguida, 
encerrou a Reunião e convocou Reunião Ordinária para dia e 
hora regimentais. Para constar, lavrou-se a presente Ata que será 
assinada e publicada.

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E REDAÇÃO
9ª LEGISLATURA - 2ª SESSÃO LEGISLATIVA
Ata da Quadragésima Sétima Reunião Ordinária

 20 de outubro de 2020
*Republicada para correção.

Às quatorze horas do dia vinte de outubro de dois mil e vinte, 
reuniu-se a Comissão de Constituição, Justiça e Redação, no 
Plenarinho da Assembleia Legislativa, nesta Capital, com a pre-
sença do Senhor Deputado Ricardo Ayres e das Senhoras Depu-
tadas Claudia Lelis, Valderez Castelo Branco e Vanda Monteiro. 
O Senhor Presidente, Deputado Ricardo Ayres, secretariado pela 
Senhora Deputada Valderez Castelo Branco, declarou aberta a 
Reunião e solicitou a leitura das Atas das Reuniões anteriores 
que, por falta de quórum, foram transferidas para a Reunião sub-
sequente. Nos Expedientes, foi lida CI 34/2020, do Chefe de 
Gabinete do Deputado Jair Farias, justificando a ausência do res-
pectivo Parlamentar na Reunião. Em seguida, passou-se à Dis-
tribuição de Matérias. O Deputado Ricardo Ayres avocou a rela-
toria dos Projetos de Leis 195/2020, de autoria do Deputado Jair 
Farias, que “dispõe sobre a obrigatoriedade dos Cartórios infor-
ma aos órgãos de trânsito sobre operações de transferência de 
propriedade de veículos”; 199/2020, de autoria da Deputada 
Luana Ribeiro, que “institui no calendário oficial do Estado do 
Tocantins o Dia Estadual dos Heróis e Heroínas na luta contra a 
Covid-19 e dá outras providências”; 200/2020, de autoria da De-
putada Luana Ribeiro, que “proíbe as instituições bancárias de 
usarem o valor do auxílio emergencial federal instituído em ra-
zão da pandemia do novo Coronavírus, para descontar dívidas 
dos beneficiários, no âmbito do Estado do Tocantins”; 203/2020, 
de autoria da Deputada Luana Ribeiro, que “dispõe sobre a en-
trega aos pacientes que fazem hemodiálise no serviço público de 
saúde ou conveniados, remédios orais e intravenosos dos quais 
dependem para seu tratamento, enquanto perdurar a pandemia 
do Coronavírus-Covid-19, no âmbito do Estado do Tocantins e 
dá outras providências”; 237/2020, de autoria da Deputada Lua-
na Ribeiro, que “concede Título de Cidadã Tocantinense a Luci-
lândia Maria Bezerra”; 239/2020, de autoria da Deputada Luana 
Ribeiro, que “dispõe sobre a obrigatoriedade de afixação de pla-
cas de orientação nas piscinas e balneários de rios, cachoeiras ou 
lagos no Estado do Tocantins”; 240/2020, de autoria da Deputa-
da Luana Ribeiro, que “dispõe sobre a criação da Política de 
Diagnóstico e Tratamento da Síndrome da Depressão na rede 
pública do Estado do Tocantins e dá outras providências”; 

241/2020, de autoria da Deputada Valderez Castelo Banco, que 
“declara de Utilidade Pública a Associação Comunitária de An-
gico-Acan”; 256/2020, de autoria da Deputada Luana Ribeiro, 
que “dispõe sobre a vedação de exigência de valor mínimo para 
compras com cartões de crédito ou débito em estabelecimentos 
comerciais no Estado de Tocantins”; e 258/2020, de autoria do 
Deputado Leo Barbosa, que “dispõe sobre a obrigatoriedade de 
contratação de intérprete da Língua Brasileira de Sinais-Libras, 
em hospitais de grande porte do Estado do Tocantins”; sendo 
que ainda avocou a renomeação do Projeto de Lei 13/2019, de 
autoria do Deputado Jorge Frederico, que “dispõe sobre a proi-
bição de cobrança de taxa de religação de energia elétrica e de 
água, em caso de corte de fornecimento por falta de pagamento 
no âmbito do Estado do Tocantins e dá outras providências”. A 
Deputada Valderez Castelo Branco foi nomeada relatora dos 
Projetos de Leis 198/2020, de autoria da Deputada Luana Ribei-
ro, que “dispõe sobre a ampliação de convênios com laborató-
rios credenciados, visando a execução do teste do Coronavírus-
Covid-19, no âmbito do Estado do Tocantins”; 201/2020, de 
autoria da Deputada Luana Ribeiro, que “dispõe sobre a vedação 
da aplicação de multa por quebra de fidelidade nos serviços de 
TV por assinatura, telefonia, internet e serviços assemelhados, 
enquanto perdurar a pandemia do Coronavírus-Covid-19, no Es-
tado do Tocantins”; 202/2020, de autoria da Deputada Luana 
Ribeiro, que “institui a Gratificação Especial Temporária de In-
salubridade para os profissionais da segurança pública do Esta-
do, enquanto perdurar o Estado de Calamidade Pública, em de-
corrência da pandemia do Coronavírus-Covid-19 e dá outras 
providências”; 232/2020, de autoria do Deputado Ricardo Ayres, 
que “autoriza a alienação dos lotes dos projetos públicos de irri-
gação - PPIs implantados no Tocantins e dá outras providên-
cias”; sendo que o mesmo foi apensado ao PL 161/2020, de au-
toria do Deputado Ricardo, que “autoriza a alienação dos lotes 
do projeto de irrigação Manuel Alves, e dá outras providências.”; 
234/2020, de autoria do Deputado Ricardo Ayres, que “dispõe 
sobre a instalação de placas de advertência, nas rodovias estadu-
ais, orientando quanto à atenção com os ciclistas bem como a 
revitalização de acostamentos”; 235/2020, de autoria do Depu-
tado Ricardo Ayres, que “altera a Lei 1.287, de 28 de dezembro 
de 2001, que dispõe sobre o Código Tributário do Estado do 
Tocantins e adota outras providências”; 236/2020, de autoria do 
Deputado Ricardo Ayres, que “concede o Título de Cidadão To-
cantinense ao Senhor Professor Dr. Pedro Albeirice da Rocha”; 
238/2020 de autoria da Deputada Luana Ribeiro, que “dispõe 
sobre a obrigatoriedade da prestação de assistência odontológica 
a pacientes em regime de internação e portadores de doenças 
crônicas em unidades de saúde públicas e privadas do Estado do 
Tocantins.” 253/2020, de autoria da Deputada Vanda Monteiro, 
que “institui a Campanha de Conscientização e Prevenção à Vio-
lência Doméstica na rede estadual de ensino”; 254/2020, de au-
toria da Deputada Vanda Monteiro, que “dispõe sobre a obriga-
toriedade de os hospitais da rede pública estadual de saúde 
realizarem exames preventivos de câncer”; 255/2020, de autoria 
do Deputado Ricardo Ayres, que “altera a Lei 1.287, de 28 de 
dezembro de 2001, que dispõe sobre o Código Tributário do Es-
tado do Tocantins e adota outras providências”; e 257/2020, de 
autoria da Deputada Luana Ribeiro, que “dispõe sobre a criação 
de aplicativo para marcação de consultas na rede de saúde do 
Estado do Tocantins”. Em seguida, o Senhor Presidente proferiu 
despacho de apensamento do Projeto de Lei 255/2020, que “al-
tera a Lei 1.287, de 28 de dezembro de 2001, que dispõe sobre o 
Código Tributário do Estado do Tocantins e adota outras provi-
dências” ao 235/2020, ambos de sua autoria e, após, passou-se à 
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Devolução de Matérias. O Deputado Ricardo Ayres devolveu o 
Processo 300/2019, de autoria da Deputada Luana Ribeiro, que 
“dispõe que o Estado disponibilizará assistência jurídica integral 
e gratuita aos policiais militares, bombeiros militares e policiais 
civis que, no exercício de suas funções ou em razão delas, ocu-
parem polo passivo de demanda judicial ou extrajudicial”; e os 
Projetos de Leis 48/2020, de autoria do Deputado Leo Barbosa, 
que “institui o Programa Estadual de Segurança Aquática e dá 
outras providências”; 50/2020, de autoria da Deputada Vanda 
Monteiro, que “dispõe sobre a criação do “Programa de Incenti-
vo à Prática de Futebol Feminino” no Estado do Tocantins”; 
53/2020, de autoria do Deputado Prof. Júnior Geo, que “dispõe 
sobre a obrigatoriedade dos editais de concurso público realiza-
dos no âmbito do Estado atribuírem maior valor de pontuação às 
questões de conhecimentos regionais sobre o Estado do Tocan-
tins”;  168/2020, de autoria da Deputada Claudia Lelis, onde 
“fica autorizada a criação do Programa de Auxílio Emergencial 
para trabalhadores do setor de turismo, guias e condutores am-
bientais”; a Mensagem 42/2020, de autoria do Governador, “que 
veta integralmente o Autógrafo de Lei 24, de 10 de junho de 
2020, que altera a lei 1.818, de 23 de agosto de 2007, o art.96 II 
que dispõe acerca da licença maternidade nos casos de parto pre-
maturo, e adota outras providencias”; sendo que, também, de-
volveu o Projeto de Lei 14/2020, de autoria da Deputada Vanda 
Monteiro, que “dispõe sobre a publicação dos resultados de aná-
lise da qualidade da água distribuída pelas concessionárias loca-
lizadas no Estado do Tocantins”, que estava com vistas, sem 
parecer de vistas; e, ainda, o Processo 546/2019, de autoria da 
Deputada Luana Ribeiro, que “cria o Programa Empresa Amiga 
do Esporte, no âmbito do Estado do Tocantins e dá outras provi-
dências”, que estava com vistas à Deputada Vanda Monteiro, 
sem parecer de vistas; e os Projetos de Leis 150/2020, de autoria 
do Deputado Fabion Gomes, que “estabelece penalidades admi-
nistrativas aos agentes públicos que cometerem atos de corrup-
ção e improbidade envolvendo recursos e bens destinados ao 
enfrentamento de pandemias e/ou calamidade pública”; 
159/2020, de autoria da Deputada Valderez Castelo Branco, que 
“torna obrigatório no âmbito do Estado do Tocantins a expedi-
ção de declaração de salubridade a pacientes curados da Co-
vid-19, após a finalização do período de isolamento e dá outras 
providências”; 164/2020, de autoria do Deputado Antonio An-
drade, que “assegura passe livre no serviço de transporte público 
do Estado do Tocantins aos profissionais da área de saúde, na 
vigência de Estado de Calamidade Pública”; 168/2020, de auto-
ria da Deputada Claudia Lelis, onde “fica autorizada a criação 
do Programa de Auxílio Emergencial para trabalhadores do se-
tor de turismo, guias e condutores ambientais”; 173/2020, de 
autoria do Deputado Leo Barbosa, que “dispõe sobre estabeleci-
mento de uma linha de apoio profissional especializada provisó-
ria, às famílias que possuem entre seus integrantes pessoa com 
deficiência ou portador de necessidades especiais, em virtude da 
situação de calamidade pública gerada pela pandemia do novo 
Coronavírus-Covid-19, no âmbito do Estado do Tocantins”; 
179/2020, de autoria da Deputada Vanda Monteiro, que “estabe-
lece critérios de cuidados à saúde de servidores e empregados 
públicos, com comorbidades ou doenças psíquicas na retomada 
das atividades no pós-pandemia, na forma que menciona e dá 
outras providências”; e 182/2020, de autoria do Deputado Leo 
Barbosa, que “dispõe sobre a proibição de operadoras de planos 
de saúde estabelecerem critérios que dificultem ou impossibili-
tem a sua contratação por idosos no Estado do Tocantins”, rela-
tados pelo Deputado Jair Farias. A Deputada Valderez Castelo 
Branco devolveu os Projetos de Leis 193/2020, de autoria do 

Deputado Ricardo Ayres, que “atribui o nome Engenheiro Agrô-
nomo Mauro Medanha ao Centro Agrotecnológico de Palmas-
CAP, onde é realizada a Feira de Tecnologia Agropecuária do 
Tocantins-Agrotins”; 212/2020, de autoria do Deputado Leo 
Barbosa, que “institui, no Calendário Oficial de Eventos do Es-
tado do Tocantins, o Dia Estadual das vítimas da Covid-19”;  
216/2020, de autoria da Deputada Luana Ribeiro, que “institui o 
Dia Estadual do Desapego Solidário e dá outras providências”; 
226/2020, de autoria do Deputado Antonio Andrade, que “dis-
põe sobre a isenção do pagamento de valores a título de inscri-
ção em concursos públicos, no âmbito do Estado do Tocantins, 
para os eleitores convocados e nomeados, que tenham prestado 
serviço eleitoral e dá outras providências”; 246/2020, de autoria 
do Deputado Jorge Frederico, que “concede Título de Cidadão 
Tocantinense ao Senhor Dr. Luiz Sinésio Silva Neto”; 249/2020, 
de autoria da Deputada Luana Ribeiro, que “institui no calendá-
rio oficial do Estado do Tocantins o Dia Estadual de Prevenção 
e Combate à Depressão Pós-Parto e dá outras providências” e, 
também, os pedidos de prorrogação da situação de Calamidade 
Pública dos municípios de Aliança do Tocantins, São Miguel do 
Tocantins, São Sebastião do Tocantins; e, ainda, o de Augustinó-
polis, relatado pelo Deputado Ricardo Ayres. Após à Devolução 
de Matérias, sem quórum para deliberação da Ordem do Dia, o 
Senhor Presidente suspendeu a Reunião, que foi reaberta às qua-
torze horas e trinta e três minutos, com a presença das Deputadas 
Claudia Lelis e Vanda Monteiro. Na Ordem do Dia, foram lidos 
e deliberados os pareceres dos relatores das respectivas maté-
rias. A Mensagem do Governador 42/2020 teve seu parecer 
aprovado e encaminhado ao Plenário. Os Projetos de Leis 
216/2020, 226/2020; e os pedidos de prorrogação da situação de 
Calamidade Pública dos municípios de Agustinópolis, Aliança 
do Tocantins, São Miguel do Tocantins e São Sebastião do To-
cantins tiveram seus pareceres aprovados e encaminhados à Co-
missão de Finanças, Tributação, Fiscalização e Controle, os 
quais foram aprovados em conjunto. Os Projetos de Leis 
193/2020, 212/2020 e 249/2020, tiveram seus pareceres aprova-
dos e encaminhados à Comissão de Educação, Cultura e Despor-
to. Os Processos 300/2019 e 546/2019; e os Projetos de Leis 
48/2020, 50/2020, 53/2020, 150/2020, 159/2020, 164/2020, 
173/2020, 179/2020, 182/2020 tiveram seus pareceres aprova-
dos e encaminhados ao Arquivo, sendo que o Processo 546/2019 
foi aprovado com o parecer da relatora, Deputada Valderez Cas-
telo Branco. Após baixar em diligência o Projeto de Lei 
246/2020; e conceder vistas dos Projeto de Lei 14/2020 à Depu-
tada Claudia Lelis; e do Projeto de Lei 168/2020 à Deputada 
Vanda Monteiro, o Senhor Presidente encerrou a Reunião e con-
vocou Reunião Ordinária para dia e hora regimentais. Para cons-
tar, lavrou-se a presente Ata que será assinada e publicada.

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E REDAÇÃO
9ª LEGISLATURA - 2ª SESSÃO LEGISLATIVA
Ata da Quadragésima Nona Reunião Ordinária

 24 de novembro de 2020

Às quatorze horas do dia vinte e quatro de novembro de dois 
mil e vinte, reuniu-se a Comissão de Constituição, Justiça e Re-
dação, no Plenarinho da Assembleia Legislativa, nesta Capital, 
com a presença dos Senhores Deputados Jair Farias, Ricardo 
Ayres e das Senhoras Deputadas Valderez Castelo Branco e Van-
da Monteiro. Estava ausente a Senhora Deputada Claudia Lelis. 
O Senhor Presidente, Deputado Ricardo Ayres, secretariado pela 
Senhora Deputada Vanda Monteiro, declarou aberta a Reunião e 
solicitou a leitura das Atas das Reuniões anteriores, que foram 


