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PROGRAMAÇÃO CONSTITUIÇÃO ESTADUAL DO PARÁ - 30 ANOS 

 

A Assembleia Legislativa cumpriu, durante os meses do ano de 2019, uma 

emocionante e histórica programação em homenagem à Assembleia Estadual 

Constituinte e à Constituição do Pará pelo transcurso dos 30 anos de sua promulgação, 

ocorrida no dia 5 de outubro de 1989. 

A programação “CONSTITUIÇÃO ESTADUAL DO PARÁ – 30 ANOS” foi 

criada pela Resolução nº 01/2019, de autoria do deputado Raimundo Santos (PATRI), o 

único constituinte estadual que exerce mandato na atual legislatura, o qual foi, também, 

nomeado pelo Presidente da Assembleia Legislativa, deputado Dr Daniel Santos (MDB), 

para ser o Presidente da Comissão Organizadora da referida programação. 
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O lançamento da programação ocorreu no dia 23 de maio, com Sessão Solene que 

contou com a participação de vários constituintes, cabendo ao Relator Geral da 

Assembleia Estadual Constituinte, o jurista de renome internacional, Zeno Veloso, 

ministrar a palestra intitulada “A Constituição mais inovadora: seus bastidores, seu 

processo de elaboração e seus avanços”. 

 

Zeno Veloso destacou, em sua palestra, que “Um dos problemas da Constituinte 

Estadual era descobrir novos caminhos para saber em que direção poderia avançar. Outros 

Estados elaboraram suas próprias constituições e eram praticamente cópias da 

Constituição Federal, pois seguiam os princípios constitucionais permitidos e aplicáveis 

aos Estados. E uma das regras era obedecer a autonomia municipal respeitando os limites 

da legislação municipal e, nesse processo, o estadual ficava no meio, no limite para atuar”. 

Mesmo com todas essas limitações, ele esclareceu que “a Constituição do Pará foi 

considerada uma das mais modernas do Brasil, em dispositivos que se tornaram referência 

de avanços democráticos, sociais e jurídicos”. 

O deputado Raimundo Santos presidiu a sessão de instalação da programação e, 

na abertura dos trabalhos, destacou: “Imaginem a emoção, depois de 30 anos voltarmos 

aqui e saber que o nosso dever foi cumprido. Ficávamos até a madrugada discutindo junto 

com os deputados e assessores, cada um pensando em como desenvolver o Estado do 

Pará. Aqui é a casa da democracia, da pluralidade, e temos que debater assuntos diversos. 

Mas hoje o debate é para festejar a consolidação da democracia”.  

 

 



4 
 

 

Após a sessão de abertura, na qual diversos deputados constituintes e outras 

autoridades também se manifestaram, aconteceu  a inauguração oficial da “Galeria dos 

Constituintes” e a Exposição intitulada de “Constituição do Pará 30 Anos”, com a galeria 

de fotos e nomes dos constituintes; arquivos fotográficos e vasto acervo  documental do 

período da constituição de 1989 , como, por exemplo,  regimento, proposições de 

emendas e publicações e outras informações detalhadas sobre as etapas da Constituinte. 

O espaço está instalado no hall do auditório João Batista, localizado no segundo 

andar do Palácio da Cabanagem. A visitação está aberta ao público, gratuitamente, de 

segunda à sexta, no horário de 8h às 14h. 
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DEFENSORIA PÚBLICA É DESTAQUE NAS COMEMORAÇÕES DOS 30 

ANOS DA CONSTITUIÇÃO ESTADUAL 
 

 

 

 

 

 

 

 

Com o tema “A Defensoria Pública e os 30 anos da Constituição do Estado do 

Pará”, foi realizada no dia 27 de junho de 2019 a sessão especial que teve como 

palestrante a Defensora Pública Geral Jeniffer de Barros Rodrigues que reconheceu a 

contribuição dos deputados constituintes na garantia dos direitos dos cidadãos do Pará, a 

partir do fortalecimento da Defensoria Pública. 

“O grande avanço histórico veio com a Constituição de 1988, conhecida como 

“Constituição Cidadã”. A mesma garantiu aos que comprovassem insuficiência de 

recursos, a prestação de assistência jurídica integral e gratuita pelo Estado. Assim, a 

assistência judiciária integral e gratuita foi reconhecida como um direito e garantia 

individual e coletiva”, observou.   
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Desde a promulgação da Constituição até aos dias atuais, a caminhada do órgão 

tem sido de intensas lutas para o fortalecimento da Defensoria Pública para conseguir 

atender toda a demanda da sociedade paraense, que ainda ressente a falta de defensores 

públicos em 64 comarcas do Estado. Outro problema é a falta de recursos financeiros para 

ampliar os investimentos no órgão. 

 

O deputado Raimundo Santos, agradeceu a presença dos Defensores Públicos 

estaduais que lotaram o Plenário e ressaltou que O Pará foi um dos estados brasileiros 

pioneiros na implantação da assistência judiciária aos legalmente necessitados e na 

criação da Defensoria Pública. Em 1983, foi promulgada a Emenda Constitucional nº 18, 

que criou a Procuradoria Geral do Estado e por meio da portaria 004/1983, pela luta do 

precursor Benedicto Monteiro, no governo Jáder Barbalho, foram nomeados advogados 

para atuar em favor dos legalmente necessitados, por meio do serviço remanescente da 

assistência judiciária até que fosse aprovada a Lei Complementar criando a Defensoria 

Pública, o que ocorreu dois anos depois, com a Lei Complementar nº 002, de 26 de 

dezembro de 1985. 

Com a promulgação da Constituição Federal em 05 de outubro de 1988, fez-se 

necessária a inclusão no texto da Constituição de Estado do Pará de 1989, da criação da 

Defensoria Pública como organismo estatal com atribuição para prestar assistência 

jurídica aos legalmente necessitados. E dessa forma, a Defensoria Pública foi reconhecida 

constitucionalmente no Estado do Pará. 
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PALESTRA DISCUTE CIDADANIA NA PROGRAMAÇÃO DOS 30 ANOS DA 

CONSTITUIÇÃO ESTADUAL 

 

Focalizando o tema “A Cidadania e Inclusão nos 30 anos da Constituição do 

Estado do Pará”, o Procurador de Justiça do Estado do Pará, Dr. Waldir Macieira, fez 

uma palestra substanciosa, no dia 12 de agosto de 2019, fazendo parte da programação 

comemorativa às três décadas de vigência da Constituição Estadual. 

De acordo com o palestrante, os direitos humanos estão acima de qualquer 

ideologia e de qualquer partido, sendo um processo contínuo de construção coletiva que 

leva à concretização de garantias de direitos. Dentro dessa perspectiva, o Procurador do 

Estado destacou os avanços dos dispositivos inseridos na Constituição Estadual há 30 

anos e que até hoje são legitimados e aplicados para atender as necessidades dos cidadãos. 
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“A nossa Constituição inseriu vários dispositivos de inclusão para atender as 

minorias e grupos vulneráveis, entre os quais as pessoas com deficiência e idosas. E em 

alguns aspectos, a nossa constituição é de vanguarda. Na questão de política direcionada 

à educação de alunos com deficiência, ela inseriu dispositivos garantindo inclusive equipe 

de apoio, com profissionais para atender às necessidades dessa parcela da população e a 

inclusão de material didático adaptado”, reiterou. 

Outra inovação, fruto do resultado da consolidação de políticas da Constituição 

Paraense, destacada pelo ministrante, refere-se à gratuidade nas tarifas de transporte 

público para os grupos com mobilidade reduzida.     

“A gratuidade no transporte público dentro do Estado aos idosos, pessoas carentes 

e grupos vulneráveis com dificuldades de locomoção foi essencial para garantir o direito 

de deslocamento”, evidenciou.   

Referindo-se ao evento, o Presidente da Comissão Organizadora em Homenagem 

aos 30 Anos da Constituição do Pará, deputado Raimundo Santos, expressou que "A 

palestra de hoje foi mais um momento importante dentro da programação pelo transcurso 

dos 30 anos de vigência da nossa Constituição Estadual, quando o ilustre Procurador de 

Justiça, Dr. Waldir Macieira, nos brindou com uma exposição profunda, mas proferida 

de forma didática e com a grandeza da simplicidade, mostrando o caráter inovador da 

nossa Carta Constitucional, no âmbito dos direitos humanos, da inclusão social e da 

cidadania, mormente nas conquistas para as pessoas com deficiência" ressaltou, 

esclarecendo que, alguns desses avanços vieram da participação popular que formou um 

verdadeiro "foro das multidões" durante os trabalhos da Assembleia Estadual 

Constituinte, referindo - se a expressão utilizada pelo decano Ulisses Guimarães. 
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O deputado ainda completou dizendo que "depois do advento da constituição, de 

forma inédita, até uma emenda constitucional, a de número 31, garantiu a gratuidade de 

transporte para idosos e pessoas com mobilidade reduzida como resultado de proposta 

subscrita por moradores de vários municípios paraenses, graças ao pioneirismo do 

constituinte paraense que legitimou a competência do povo para propor emenda 

constitucional". 

Ao final da reunião, o deputado Raimundo Santos aceitou a sugestão apresentada 

pelo Dr. Macieira de apresentar uma proposta de emenda à Constituição Estadual, 

estabelecendo que o Estado e os municípios paraenses garantam políticas de 

acessibilidade urbanística, arquitetônica, de transporte, de comunicação e digital em seus 

programas, projetos, serviços e obras, para pessoas com deficiência e àquelas com 

mobilidade reduzida, a exemplo de gestantes e idosos. Posteriormente, Raimundo Santos 

apresentou a PEC prometida, tendo a mesma, depois da devida tramitação, sido aprovada 

pelo Plenário e já promulgada pela Mesa Diretora da Assembleia Legislativa, sob o 

número de Emenda Constitucional nº 10/2019. 

 

PROGRAMAÇÃO DOS 30 ANOS DA CONSTITUIÇÃO DESTACA 

PARTICIPAÇÃO DA OAB 

 

Para comemorar o 30º aniversário da Carta Magna do Estado, também constou da 

programação uma palestra da OAB com o tema “Advocacia e os 30 anos da Constituição 

do Estado do Pará”, proferida pelo presidente da Ordem dos Advogados do Brasil, Seção 

Pará, Dr. Alberto Campos, com o objetivo de reforçar a importância da instituição na 

defesa da sociedade e dos direitos constitucionais. 
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O Presidente da Comissão Organizadora da Programação em Homenagem aos 30 

Anos da Constituição do Pará, deputado Raimundo Santos, assim se pronunciou: 

“Sabemos que a constituição nos devolveu a democracia e nos trouxe grandes conquistas 

sociais e a soberania popular, além da dignidade da pessoa humana. A nossa Constituição 

é uma das mais avançadas do país, tanto pelo nível elevado da participação da sociedade, 

como pelo avanço social, e ainda pelo modus operandi que estabeleceu a apreciação das 

emendas em seis comissões temáticas, na comissão de sistematização e no Plenário como 

o poder máximo da Assembleia Estadual Constituinte”. “Depois da promulgação da 

Constituição apresentei uma proposta, que foi aprovada como emenda constitucional, 

concedendo legitimidade à subsecção da OAB de cada município para ingressar com ação 

direta de inconstitucionalidade a respeito de atos normativos lançados pelo próprio 

município, porque muitas leis são proliferadas em desacordo com a Constituição 

Estadual”. 

 

Ao ministrar a palestra, o presidente da OAB/Pa, o advogado Alberto Campos, 

ressaltou a importância da Constituição e dos advogados para a defesa dos direitos: “É 

uma constituição progressista, que, apesar de 30 anos, continua atual, e a Ordem dos 

Advogados tem como função institucional defender a Constituição.  Esses eventos 

realizados pela Assembleia Legislativa para comemorar os 30 anos vêm contribuir para 

lembrar as conquistas e também conscientizar sobre a necessidade do papel fiscalizador 

por parte do poder público”, disse, esclarecendo que “a sociedade precisa ter um olhar 

especial e mais cuidadoso sobre os direitos inseridos na constituição para que sejam 

efetivamente cumpridos”. 
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Durante a programação a Conselheira da OAB, a advogada Juliana Freitas, 

também palestrou e destacou o protagonismo do Poder Legislativo em promover a 

cidadania: “Esse diálogo em que os membros da Assembleia Legislativa  como 

representantes do povo têm com a própria sociedade, que não se prendem em seus 

gabinetes, mas promovem a conscientização da cidadania através de sua atuação, é 

fundamental para a sociedade e para o desenvolvimento do nosso Estado”.   

Juliana Freitas ainda evidenciou o crescimento da bancada feminina na atual 

legislatura, “que conta com 10 deputadas mulheres, número que representa 25% do total 

de parlamentares, com significativo poder de voz e voto nas decisões em Plenário. Na 

época da constituinte era apenas uma mulher: a deputada Maria de Nazaré”.                   

 

SESSÃO ESPECIAL DESTACA OS DESAFIOS DA CONSTITUIÇÃO PARA OS 

ESTADOS 
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“Os 30 anos das Constituições Estaduais: desafios e possibilidades”, foi tema da 

palestra comemorativa ao aniversário da Carta Magna paraense, durante Sessão Especial 

realizada no dia 19 de setembro de 2019, na Assembleia Legislativa do Estado do Pará. 

Convidado para ministrar durante o evento, o professor e coordenador dos cursos 

de Mestrado e Doutorado em Direito da Universidade Católica de Pernambuco, Marcelo 

Labanca, defendeu a importância de se resgatar a autonomia dos poderes legislativos 

estaduais para garantir melhor eficiência na elaboração de políticas públicas que atendam 

de maneira adequada às necessidades da sociedade local. 

 

 “Eu vejo que o principal é resgatar esse potencial de respeito e diversidade entre 

as unidades federativas e a capacidade de elaboração de um quadro jurídico estadual 

capaz de atender as necessidades e demandas daquela população, daquele Estado. É 

importante para a construção da cidadania e para o povo do Pará que a Assembleia 

Legislativa tenha mais autonomia e que seja capaz de elaborar políticas que possam 

atender de acordo com a realidade do seu povo”, ressaltou. 

Marcelo Labanca destacou, ainda, que as normas constitucionais federais e o 

sistema interpretativo praticado pelo Poder Judiciário provocam limitações na atuação 

dos poderes legislativos nas unidades federativas, impondo práticas que prejudicam a 

autonomia. 

“Temos dois fatores para explicar essa prática: primeiro a Constituição Federal, 

que espreme a capacidade de atuação das Assembleias Legislativas. Em segundo, as 

interpretações judiciais, principalmente do Supremo Tribunal Federal, exercem forte 
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pressão nas Constituições Estaduais. Só que a capacidade de autonomia tem que se 

expandir e não pode ficar limitada”, observou. 

 

Para o deputado Raimundo Santos, único parlamentar constituinte com mandato 

na atual legislatura, o tema trouxe um novo olhar sobre a necessidade de se buscar maior 

autonomia legislativa: “Hoje falamos sobre os avanços nos legislativos dos Estados, 

quando, na atualidade, esses entes são limitados pela Constituição Federal e pelo próprio 

Supremo Tribunal Federal, nas suas competências para legislar, e até pelo Poder 

Executivo. O palestrante destacou um movimento internacional que busca resgatar e 

encontrar mais espaços para respeitar a federação, porque a federação representa a 

autonomia dos entes que a compõe: a União de Estados, os Municípios e o Distrito 

Federal. Mas, hoje, a União sufoca principalmente os Estados. Então quem mora aqui no 

Estado é quem deve decidir os rumos almejados pelos coestaduanos, respeitando-se 

aquilo que afeta a União como um todo”, reiterou, Raimundo Santos.      

Na sessão estiveram presentes os deputados constituintes Bira Barbosa, Carlos 

Kayath, Hamilton Guedes, Nonato Vasconcellos e Wilson Schuber, que, emocionados, 

se pronunciaram durante a reunião. Bira Barbosa assim destacou: “Fico feliz em estar 

aqui depois de 30 anos e participar desse evento que também faz parte da minha história. 

Eu entrei aqui no dia 04 de janeiro de 1989 e logo fui convocado a presidir uma das mais 

importantes comissões que foi a Comissão da Ordem Econômica Social e Proteção à 

Ecologia. Debatemos sobre questões de terras, indígenas, saúde, mineração e muitos 

outros temas importantes”. 

 



14 
 

ALEPA PARTICIPA DO I CONGRESSO BRASILEIRO DE DIREITO E 

CONSTITUIÇÃO 

 

Fazendo parte da programação comemorativa pelo transcurso dos 30 anos da 

Constituição Estadual, a Assembleia Legislativa indicou o Presidente da Comissão 

Organizadora, deputado Raimundo Santos, e o servidor Jarbas Porto, Subsecretário do 

Poder Legislativo Estadual, para participarem do I Congresso Brasileiro de Direito e 

Constituição, promovido pela Universidade da Amazônia-Unama, em parceria com a 

UNINASSAU, no Centro de Convenções e Feiras da Amazônia – Hangar. Os 

representantes da ALEPA proferiram palestras fazendo uma retrospectiva sobre o 

processo constituinte e os avanços e desafios da Constituição do Pará nos seus 30 anos 

de vigência.  

O Dr. Jarbas Porto enfatizou que “Temos um problema muito forte dentro da 

Constituição, há pouco espaço para os Estados e um amplo para a União, o poder se 

centraliza nela. É preciso um espaço necessário para o Estado do Pará, nossa Constituição 

rege uma norma, mas a União fica com muito poder a acaba passando por cima de outras 

Constituições. Temos que fazer com que haja um respeito sobre a identidade cultural e 

regional de cada povo". 

O Coordenador do Congresso, Jeferson Bacelar, destacou que "Discutir os direitos 

básicos individuais, sejam eles sociais, políticos ou jurídicos, são temas necessários e 

atuais aos cidadãos e a todos que vão participar deste evento que já é um grande sucesso. 

Além disso, estamos homenageando o jurista paraense Orlando Bitar, que este ano 

comemora o centenário de seu nascimento". 
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EM MOMENTO HISTÓRICO, ALEPA CELEBRA OS 30 ANOS DA 

CONSTITUIÇÃO DO PARÁ 

 

O encerramento da programação pelos 30 anos de promulgação da Constituição 

do Pará, ocorreu numa emocionante Sessão Solene, no dia 7 de outubro de 2019, com a 

presença de mais de mil pessoas que prestigiaram o evento, no Centro de Convenções e 

Feiras da Amazônia – Hangar. O evento foi engrandecido por maviosos cânticos e 

coreografias  do coral vocal e coral de surdos da Assembleia de Deus, e apresentações da 

Banda de Música da Marinha do Brasil, tendo, ainda, a emocionante participação da dupla 

formada por mãe e filha, Lucicleide e Isabelle Paiva, que juntas interpretaram um número 

musical com linguagem de sinais.  A filha, Isabelle, tem 18 anos, e é uma pessoa com 

Síndrome de Down que se comunica por Libras.   
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Prefaciando a abertura da Sessão foi exibido um vídeo documentário, contendo a 

entrevista do deputado Mário Chermont, que foi o Presidente da Assembleia Estadual 

Constituinte de 1989, o qual narrou detalhes dos antecedentes dos trabalhos constituintes, 

seus bastidores, seu processo de elaboração e os avanços da nossa constituição cidadã.  

 

 

À medida que o vídeo foi sendo veiculado, lágrimas brotavam dos olhos de muitos 

e outros esboçavam sorrisos em suas faces, envolvidos pelos sentimentos de regozijo, 

emoção, saudade, gratidão e reconhecimento que perpassavam os seus corações em 

relação ao magnífico legado deixado pelos constituintes ao povo do Pará, há três décadas. 

Um desses momentos marcantes, relembrados no vídeo, foi quando foi historiado o 

episódio da morte do deputado constituinte João Carlos Batista, assassinado no dia 6 de 

dezembro de 1988, já em plena marcha da Assembleia Estadual Constituinte que havia 

sido instalada no dia 12 de outubro de 1988. 

Após a exibição do vídeo foi composta a mesa oficial dos trabalhos, presidida pelo 

Presidente da Alepa, deputado Dr. Daniel Santos (MDB), que assim se pronunciou: “Fico 

muito feliz em poder estar aqui e prestar homenagem àqueles que contribuíram tanto para 

o nosso Estado, para engrandecer a nossa história. Penso que cada vez mais o parlamento 

também tem que ser protagonista do processo político, e nisso os deputados constituintes 

fizeram a sua parte com muita honra”.  

Ato contínuo, o Presidente do Poder Legislativo, Dr. Daniel, em um gesto de 

reconhecimento e homenagem aos constituintes, passou a presidência do evento a o 

deputado Raimundo Santos (PATRI), propositor da Sessão Solene e único constituinte 

que exerce mandato na legislatura atual. 
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Ao referir-se ao evento, Raimundo Santos destacou que “Além da lembrança 

esperançosa daquela Assembleia Constituinte áurea para a história do Pará; além da 

emoção que nós, constituintes, vivemos hoje ao nos reencontrarmos, trinta anos depois, 

neste momento tão solene e simbólico para a nossa democracia; esta sessão reafirma o 

compromisso dos constituintes e da Constituição em promover liberdade, dignidade, 

cidadania e inclusão social à população paraense”. 

Em suas palavras, o Relator Geral da Constituinte, jurista Zeno Veloso, assim 

expressou: “Segundo reconhecimento de grandes juristas daqui e de fora, a Constituição 

é tida como das mais avançadas daquele ano, de 1989. É uma constituição humanitária, 

inclusiva, avançada em todos os setores, porque havia que cumprir os princípios 

constitucionais federais e ainda respeitar o direito municipal. Então apesar desses limites, 

ela conseguiu ser criativa e moderna. É uma Constituição que honra e engradece os 

paraenses”. 
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Ao final dos trabalhos foi concedida a “Medalha do Mérito Constituinte Zeno 

Veloso” aos constituintes de 1989, a assessores e servidores públicos da época que 

contribuíram no processo de elaboração da Constituição e a personalidades e instituições 

que têm se destacado na defesa dos direitos humanos, da cidadania e do regime 

democrático. 

Dos 42 deputados constituintes, 29, que ainda estão vivos, foram condecorados 

com a honraria. Também foram feitas homenagens póstumas aos 13 deputados 

constituintes já falecidos. Entre os convidados agraciados esteve presente o Dr. Aurélio 

Corrêa do Carmo, ex. governador e ex. presidente do Tribunal de Justiça do Estado do 

Pará. 

 

O presidente da Assembleia Estadual Constituinte, Dr. Mário Chermont, muito 

emocionado, assim comentou: “Eu me encho de emoções e lembranças e constato que a 

vida é muito rápida e as glórias terrenas são passageiras. Mas fica a sensação de orgulho 

de ter contribuído de uma forma decisiva e reconhecida com um trabalho coletivo em prol 

do Estado do Pará e que foi exemplo para os demais Estados brasileiros, e eu pude 

contribuir”. 

 


