
Terça, 25 de junho de 2019 

RESUMO DO PLENÁRIO 

PEQUENO EXPEDIENTE 

CARLOS BORDALO (PT) 

O deputado disse que o Brasil enfrenta um momento crítico na sua estrutura produtiva e na 

sua dinâmica econômica. Já foi registrada queda na produção siderúrgica e também caiu os 

usuários de planos de saúde no Brasil. No Pará mais um milhão de jovens estão 

desempregados, um índice alarmante, disse o deputado.  

CILENE COUTO (PSDB) 

Esteve na Sespa acompanhada do Prefeito de Abaetetuba e Secretário da Câmara Municipal 

para uma audiência com o Secretário de Saúde do Estado, para esclarecer e dirimir dúvidas a 

respeito da conclusão e entrega do Hospital Santa Rosa que vai atender ao município de 

Abaetetuba e todo o Baixo Tocantins. A deputada disse que ficou claro nessa reunião a 

capacidade de ação do Prefeito Chita em consonância com o governo do estado, bem como a 

secretaria de saúde e secretaria de obras do estado, que estão tomando todas as providências, 

tanto no âmbito administrativo quanto no âmbito jurídico e de forma célere para a entrega do 

hospital Santa Rosa. Indagado sobre os equipamentos que serão necessários para o 

funcionamento do hospital, o secretário disse que já foram feitos todos os levantamentos e 

encaminhados à Sespa, que está tomando todas as providências e que a aquisição e instalação 

dos equipamentos estão previstas para o 2º semestre, assim como a conclusão da obra. 

ÂNGELO FERRARI (PTB) 

Falou a respeito do mais importante programa de incentivo à cultura no estado, a Lei Semear, 

que teve duplicado para R$ 6 milhões o limite máximo de renúncia fiscal do ICMS, para fins de 

investimentos em projetos culturais.  O parlamentar lembrou da riqueza da cultura no estado 

do Pará e citou o Festival das tribos em Juruti, que acontecerá no final do mês de Julho, o 

Festival do Cajual em Terra Santa e em Santarém o Boto Tucuxi e o Boto cor de Rosa, que é 

outra atividade de grande relevância para o folclore paraense. O deputado disse também do 

importante potencial turístico que existe na região Oeste do Pará, como por exemplo em Alter 

do Chão, Santarém e Oriximiná com inúmeras cachoeiras a serem exploradas. Comentou a 

respeito da agenda do governado, que estará presente na próxima sexta feira(28-06) no 

município de Terra Santa e Faro, para a entrega e empenho de obras.  

HORÁRIO DE LIDERANÇAS 

CARLOS BORDALO (PT) 

O parlamentar lamentou a nota que o presidente da Feapa, Carlos Fernandez Xavier, fez ao 

jornal O Liberal, a respeito da carta enviada ao novo presidente da CNBB (Conferência 

Nacional dos Bispos do Brasil). No documento ele propõe uma “reflexão profunda” sob as 

posições que algumas entidades “representativas” da igreja católica insistem em tomar, 

“sobretudo no âmbito dos conflitos agrários.” A nota foi um ataque despropositado ao Clero, 

dividindo os que são a favor e os que são contra a vida, que ataca ferozmente os movimentos 

sociais e que abre uma guerra permanente no campo e só quem perde com isso é o estado do 

Pará, disse o deputado. Concluiu ao dizer que se solidariza com toda a igreja católica, com a 

conferência nacional dos bispos do Brasil, com todos os movimentos sociais, com todos os 



partidos sociais e com as lideranças que já perderam a vida defendendo os trabalhadores 

rurais e a democratização da terra.  

MARINOR BRITO (PSOL)  

Falou a respeito da sessão especial que ocorreu na Alepa nesta segunda-feira (24-06), sobre o 

combate à violência contra a pessoa idosa no Pará, com a participação de algumas lideranças 

que atuam neste movimento. A parlamentar disse que estará apresentando em breve o 

projeto de lei que vai ajudar a organizar a estrutura do estado, para combater e garantir apoio 

às pessoas vítimas das mais diversas violências existidas, desde a violência institucional até a 

violência da falta de atendimento, doméstica e familiar, que uma grande parcela dos 

aposentados está submetida. Disse que esteve ontem (28-06), na cerimônia do governo, que 

assinou decretos que duplicam valor destinado à Lei Semear e concluiu ao dizer que a cultura 

precisa ser democratizada e que também precisa haver controle social sobre aplicação dos 

recursos.  

FÁBIO FREITAS (PRB) 

O parlamentar fez referência à audiência pública que irá acontecer na próxima quinta-feira 

(27-06) na Alepa, que tratará sobre as comunidades terapêuticas, com a presença do 

representante legal do governo federal do ministério da família, que estará auxiliando as 

comunidades terapêuticas do estado do Pará. Falou aos colegas deputados que se algum deles 

conhecem líderes ou presidentes de alguma comunidade terapêutica, é para estar nessa 

audiência às 14h, que será disponibilizado um passo a passo de seu CNPJ, para que sua 

entidade venha receber R$ mil reais por pessoa que for internada em sua comunidade. 

Também convidou a todos para participarem da sessão especial que acontecerá às 9h na 

Alepa, que falará contra o abuso e a exploração sexual de crianças e adolescentes, com a 

participação do presidente da frente parlamentar federal. Como relator da comissão de 

estudos da tarifa de energia elétrica, o deputado pediu atenção à população para que estudem 

a resolução normativa 166/2005 e a de 414/2010. Disse que precisa do apoio de especialistas, 

da população em geral e dos que conhecem o assunto para que possam auxiliá-lo através das 

audiências que acontecerão por todo o estado do Pará. O parlamentar comentou que entrou 

com um pedido ao governador que o ajude junto a Aneel, no congelamento da tarifa de 

energia, que aumentou em 5% para população. 

DELEGADO CAVEIRA (PP) 

Subiu à tribuna para falar que em momento algum delegado de polícia deve agir como 

carcereiro, cabe apenas à condução do inquérito policial, com o objetivo de apurar autoria e 

materialidade de crime. Disse que a delegacia de polícia não pode ser confundida com 

estabelecimento penal e que os presos provisórios devem ser mantidos em cadeias públicas e 

os condenados para as penitenciárias e que de forma alguma devem permanecer em 

delegacia, pós 24h. Pediu ao secretário da Susipe que tome as devidas providências que o caso 

requer, que retire os presos das delegacias, pois além dos policiais não terem atribuições 

quanto a presos, também não tem responsabilidades e nem condição e treinamento para isso, 

concluiu o parlamentar.  

IGOR NORMANDO (PODE) 

Falou com muita satisfação do evento ocorrido ontem (24-06) no teatro Waldemar Henrique, 

onde o governador Helder Barbalho esteve presente assinando decretos que duplicam o valor 



da renúncia fiscal de ICMS, destinadas a investimentos na cultura, por meio da Lei Semear.  O 

parlamentar disse que o governador sensibilizado com os fazedores de cultura do estado, teve 

a oportunidade e a chance de legar a todos os artistas de modo geral, uma nova forma de 

entender e de captar recursos para a cultura.  A cadeia produtiva da cultura, segundo dados 

estatísticos, movimentou mais de R$ 100 milhões de reais no último ano e que hoje por 

iniciativa do governador, a iniciativa privada será tão beneficiada quanto aqueles que  fazem 

cultura no estado do Pará, com a parceria entre o empresariado e  o produtor cultural, fazendo 

com que as artes cênicas, as músicas e  todas as linguagens pudessem ser representadas nesse 

ato, disse o deputado. 

GRANDE EXPEDIENTE 

CHICÃO (MDB) 

Subiu à tribuna para relatar a respeito da parceria feita por 90 dias entre o governo federal e o 

governo do estado quando a força nacional esteve presente no estado paraense. Disse que a 

importância da força nacional no estado paraense foi de muita relevância, pois através dela foi 

feito o mapeamento dos 7 bairros mais violentos da capital, onde foi feito políticas públicas 

para cuidar desses bairros. O governador preocupado em manter o índice que vem alcançando 

em termos de redução da criminalidade, já anunciou a entrada de 530 novos homens da 

polícia militar, para que possa suprir a ausência da força nacional, e mais 64 novas viaturas 

serão entregues para a polícia militar do estado do Pará, disse o parlamentar.  O deputado 

também registrou em sua fala a questão do lixo na grande Belém, que virou um verdadeiro 

caos e que não se vê por parte do prefeito nenhuma solução que possa ser apresentada à 

população paraense como solução definitiva em relação a essa questão.  

MARINOR BRITO (PSOL) 

A parlamentar lamenta os índices de feminicídios que o estado do Pará vem enfrentando. 

Comentou mais um lamentável e terrível ataque que uma mulher sofreu ontem em plena luz 

do dia no Bairro da Marambaia, por parte de seu ex companheiro que a atacou com golpes de 

facas, vindo a vítima a falecer no local. Pediu à secretaria de segurança e ao MP uma 

investigação e acompanhamento contundente, pois é preciso criminalizar, colocar na cadeia e 

dar exemplo de que esse tipo de crime não pode ficar impune. Disse também que desde o 

início de seu mandato não deixará passar nenhuma tarefa de fiscalização e de 

acompanhamento dos projetos do executivo que trazem consequências danosas à sociedade 

paraense e que passam por cima da legislação. Lamentou a aprovação do projeto de lei 

129/2019 do governo do estado, projeto que já era eivado de vícios de constitucionalidade em 

seu texto original, segundo a deputada. 

CARLOS BORDALO (PT) 

Disse que o Brasil tem 13. 1 milhões de desempregados e que no Pará dados estatísticos 

revelam que no ano passado mais de um milhão de jovens entre 15 e 24 anos estavam 

desocupados e que entre esses, uma parcela de 25,6% desses jovens não estavam nem 

estudando e nem trabalhando. Os jovens por não terem perspectiva de futuro são tragados 

muitas vezes pela criminalidade ou pelas drogas, comentou o deputado lamentando esses 

índices de desempregos que atingem os jovens no Pará. O parlamentar relatou que o governo 

federal não tem um projeto para enfrentar o problema do desemprego, que tudo se resume à 

reforma da previdência e que portanto é um tema que se deve tratar na casa legislativa para 

buscar saídas que ajudem a mudar essa realidade. 



MARTINHO CARMONA (MDB) 

O parlamentar comentou sobre o evento que ocorreu e que atraiu representantes dos 144 

municípios, patrocinado pela Igreja do Evangelho quadrangular, chamada escola de sabedoria, 

com 23 mil inscritos e contou com a presença do presidente da igreja quadrangular do Brasil. 

O evento tem consolidado os princípios bíblicos, por compartilhar ensinos da Palavra de Deus. 

O deputado disse que está apresentando um projeto que tornará esse evento patrimônio 

material, dada a importância que tem na formação de famílias e de conceitos familiares 

judaicos cristãos, concluiu o parlamentar.  

 

 


