
QUARTA, 26 DE JUNHO DE 2019 

RESUMO DO PLENÁRIO 

PEQUENO EXPEDIENTE 

CARLOS BORDALO (PT) 

Falou  a respeito do cenário econômico no qual  se encontra o país. O desemprego já atinge 13 

milhões de brasileiros, queda de produção de aço brasileiro e mais de 11 milhões deixaram de 

ser usuários de planos de saúde. No Pará o desemprego atinge mais de 6oo mil adultos e na 

massa juvenil com mais de 2 milhões de jovens desempregados e na faixa etária entre 15 e 24 

anos, mais de 1 milhão de jovens e desses, quase 600 mil nem estudam e nem trabalham. O 

parlamentar ressaltou que está criando junto com sua equipe um conjunto de iniciativas para 

propor à Casa Legislativa e ao governo projetos voltados à elevação da capacidade produtiva 

do estado. 

CILENE COUTO (PSDB) 

A parlamentar esteve no município de Afuá  visitando obras de grande importância para o 

desenvolvimento do município, que estão relacionadas com infra estrutura e educação. Citou a 

reforma da escola estadual  Leopoldina Guerreiro, que tem previsão de reinauguração para o 

2° semestre de 2019 e a obra de calçamento de vias públicas. Fez referência ao Festival  do 

Camarão, que irá se realizar no município nos dias 26,27 e 28/07, festival tradicional da região, 

que gera emprego, aquece a economia local e traz visitantes de todo o arquipélago do Marajó 

e demais municípios do estado do Pará. 

HORÁRIO DE LIDERANÇAS 

CARLOS BORDALO (PT) 

Parabenizou o governo do estado  a respeito do avanço do projeto  Território pela Paz 

(TERPAZ), abrangendo 7 bairros da capital paraense para o desenvolvimento do projeto. Citou 

que o edital de seleção simplificado de representantes da sociedade civil para atuarem  nas 

redes locais de cidadania do programa território pela paz já foi aberto. Disse o parlamentar 

que isso é uma inovação em que os representantes  que vão articular entre a comunidade e as 

ações do governo serão selecionados por uma concorrência pública. Serão constituídas redes 

locais de cidadania nos territórios pela paz, que são os instrumentos essenciais de  mobilização 

e articulação cidadã, para que se possa avançar com ações efetivamente inclusivas 

socialmente, concluiu o parlamentar. 

ÂNGELO FERRARI (PTB) 

O deputado manifestou em sua fala o que está ocorrendo no Brasil, mais precisamente em 

Brasília e deu sua opinião a respeito do Ministro Sérgio  Moro e o pedido de soltura do ex- 

presidente Lula, que foi negado pelo STF. O parlamentar disse que como juiz da Lava Jato, 

Moro foi o que mais conseguiu combater a corrupção e que o ministro Sergio Mendes é o que 

mais beneficia na soltura dos corruptos no Brasil e que muitas vezes agiu para  desmoralizar o 

ministro Sérgio Moro. 



RAIMUNDO SANTOS (PATRIOTAS) 

 Falou que hoje os parlamentares estarão na última sessão deliberativa do semestre, 

caminhando para o recesso parlamentar . Fez referência  ao culto que aconteceu no Hall de 

entrada da Alepa, onde esteve em oração pedindo por todos os parlamentares, pois hoje se 

discutirá a respeito da LDO, uma lei importante que trata das diretrizes a serem obedecidas 

pelo orçamento. 

IGOR NORMANDO (PODE) 

O parlamentar ressaltou que o momento é importante para que os parlamentares possam 

avaliar a produção legislativa, desde o inicio da legislatura até o recesso, com o propósito de 

aprimorar nessa produção para o próximo semestre. Disse que a política no Brasil passa por 

um momento delicado e que o poder legislativo em geral precisa dar respostas à sociedade, 

mas  para isso é preciso fazer o enfrentamento das grandes problemáticas da sociedade. 

Ressaltou que acompanhou um debate na Câmara Municipal de Belém e pôde observar que foi 

o pior semestre que a Câmara enfrentou no que diz respeito à produção legislativa, pois não 

houve muitas sessões e poucos projetos foram aprovados de relevantes significados para a 

população. O deputado disse ainda que é importante os parlamentares criarem uma agenda 

positiva, mas para que isso ocorra deve-se passar pela organização do regimento interno, que 

segundo o deputado é um regimento extremamente atrasado, com um colégio de líderes que 

não funciona. É preciso desburocratizar a Assembleia Legislativa e fazer o que a população 

quer que se faça, que é efetivamente trazer os debates para a casa legislativa, fazer com que 

as comissões funcionem, o regimento  faça  as alterações que se deve fazer e dá celeridade à 

produção legislativa, concluiu o parlamentar. 

ORLANDO LOBATO (PMN) 

Abordou um problema social que atinge e desestrutura famílias inteiras, que é a questão de 

pessoas desaparecidas. No Brasil cerca de 700 mil pessoas estão desaparecidas, segundo as 

estatísticas. O governo federal sancionou uma lei que trata sobre a  política nacional de buscas 

de pessoas desaparecidas, mas é necessário que haja debates sobre essa tema na Alepa, para 

buscar mecanismos de atuação conjunta com o governo federal e estadual, disse o deputado. 

Uma das filosofias da lei aprovada sobre esse tema trata-se da reformulação do cadastro 

nacional de pessoas desaparecidas. O parlamentar requer na forma do regimento da Alepa 

uma sessão especial para tratar sobre essa temática. 

 

GRANDE EXPEDIENTE 

Martinho Carmona ( MDB) 

Fez referência ao evento patrocinado pela Igreja do Evangelho Quadrangular denominado 

Escola de Sabedoria, que ocorreu no Mangueirinho no  final de semana passado, com 23 mil 

inscritos. O evento, segundo o deputado, é de grande relevância, pois trata de conceitos 

cristão familiares. O parlamentar ressaltou que trará um projeto de lei para ser aprovado pela 

Casa Legislativa colocando a Escola de Sabedoria, como patrimônio material do estado do 



Pará, pela sua grande repercussão. Falou a respeito  do evento que o governador do estado 

realizou ontem (25-06), que reuniu a maioria dos parlamentares paraenses, incluindo os da 

oposição. O deputado mencionou que mesmo havendo conflitos de interesses entre os 

parlamentares, pôde ver entre eles o respeito mútuo. Disse que o evento foi um marco na 

história do estado, porque normalmente o que se via em um evento como esse era  apenas a 

participação da base de apoio do governo.   

DR. JAQUES NEVES (PSC) 

Comentou com muita satisfação do telefonema que recebeu de uma diretora de escola do 

município de Curuçá, parabenizando o governo do estado, que pela primeira vez teve o ano 

letivo caminhando com tranqüilidade, sem greves ou maiores intercorrências. Disse que na 

semana passada esteve conduzindo a Comissão de Saúde na  Alepa, que trouxe o secretário de 

saúde para fazer alguns esclarecimentos sobre as filas de cirurgias para corrigir as cardiopatias 

congênitas, problema  complexo que não existe somente no Pará, mas que segundo o 

deputado, no Pará a solução encontrada foi trazer para o Hospital de Clínicas Gaspar Viana, 

através do novo governo, equipamentos e toda a equipe que o hospital precisa, como uma 

nova máquina de hemodinâmica, uma nova máquina de circulação extracorpórea e a 

ampliação da UTI. O parlamentar disse que está cobrando como comissão e poder legislativo, 

mas também auxiliando nessa questão para atender à população. 

ELIEL FAUSTINO (DEM) 

Ressaltou no inicio de sua fala sobre o jantar com o governador do estado, onde esteve 

reunido tanto com sua base de apoio como com a oposição, e que segundo o parlamentar é 

sempre proveitoso poder ter a oportunidade de diálogo, já que não teve êxito algum quando 

solicitou uma audiência com o governador para tratar sobre os alagamentos que vem sofrendo 

o município de Chaves. Falou  também a respeito de seu posicionamento quanto à força 

nacional , que segundo o parlamentar foi um arremedo jurídico inventado pelo governo 

federal, pois não resolve o problema  de segurança local, visto que sempre o problema fica 

com a policia civil e militar local. Parabenizou no jantar o governador, que reconheceu que não 

foi a força nacional quando esteve no estado, que resolveu e ajudou sobre o problema de 

segurança no Pará. O parlamentar disse que precisa haver um plano nacional de segurança no 

País e que se o governo federal quer ajude, que ajude os estados a combaterem o crime 

organizado, que está instalado dentro das penitenciárias e que tomem conta das fronteiras 

inibindo a entrada de armas e drogas no País. 

DILVANDA FARO (PT) 

A parlamentar ocupou a tribuna para citar todas as propostas trazidas por ela no mês de Junho 

dentro da Casa Legislativa e disse que esse primeiro semestre foi uma experiência para o seu 

inicio de mandato e que após o recesso de final de semestre começará com suas andanças 

pelo Marajó. 


