
TERÇA, 06 DE AGOSTO DE 2019 

RESUMO DO PLENÁRIO 

PEQUENO EXPEDIENTE  

MARINOR BRITO (PSOL) 

A deputada inicia o pequeno expediente falando sobre o massacre em Altamira. Ela 

demonstrou indignação com a tragédia e destacou que é dever do Estado manter os presídios 

em condições dignas para o ser humano.  

ANGELO FERRARI (PTB) 

O parlamentar disse que todos os deputados trabalharam muito durante o recesso de julho. 

Eles estiveram junto com governador do estado, Helder Barbalho, na região transamazônica 

participando do programa de integração do Estado. Informou também que fizeram uma Ação 

Cidadania em Oriximiná, onde realizaram mais de 5 mil atendimentos e inauguraram a escola 

de música do município.    

HORÁRIO DE LIDERANÇAS  

MARINOR BRITO (PSOL) 

A parlamentar voltou à tribuna e continuou abordando a questão da segurança pública. Ela 

destacou a repercussão de um vídeo nas redes sociais, onde policiais  gritavam "arranca a 

cabeça e deixa pendurada, é a Rotam patrulhando a noite inteira, pe na de morte à moda 

brasileira" e lembrou que a policia militar é responsável pela preservação da ordem publica . A 

parlamentar demonstrou muita tristeza com essa manifestação e que cobrou do Governo 

alguma reação contra essa atitude aos policiais. 

CARLOS BORDALO (PT) 

O parlamentar também falou sobre o episódio de Altamira, ressaltando que não se trata de um 

 fato qualquer, e sim um fato extraordinário. Ele avaliou que é uma luta por território com um 

nível de exacerbação intolerável e que, diante do fato, os deputados da Comissão de Direitos 

Humanos se reuniram com os deputados da Comissão de Segurança Pública, presidida pelo 

Deputado Toni Cunha, e fizeram uma reunião extremamente importante. Bordalo informou 

que na segunda- feira (12/08), a Assembléia Legislativa irá até Altamira para verificar em que 

situação se encontra o município, a casa penal e os familiares dos detentos mortos, se estão 

recebendo o apoio necessário depois do ocorrido. O Deputado disse também que agora é 

preciso enfrentar de uma forma propositiva e garantir que o Estado tenha controle de suas 

casas penais, levando o projeto do Estado programa Territórios Pela Paz (TerPaz) para dentro 

das casas penais paraenses.   

DELEGADO TONI CUNHA (PTB)  

O parlamentar falou sobre o ocorrido em Altamira, lembrando que era uma tragédia 

anunciada por conta do abandono do sistema penitenciário e da ausência de investimentos. O 

deputado destacou que  o governador do Estado se dispôs a fazer a reformulação da 

segurança pública e deu posse aos novos agentes penitenciários . O Deputado também tratou 

sobre os abusos da Mineração sem verticalização no Estado do Pará, que vem dando prejuízo 

aos empresários prestadores de serviços da maior mineradora do país - a Vale, que estão 

trazendo os empresários de Minas Gerais para ocupar o espaço do empresariado paraense.    



DR. JAQUES NEVES (PSC) 

O parlamentar inicia sua fala dizendo que durante o recesso parlamentar, acompanhou o 

governador na caravana pela região do Xingu e Tapajós e percebeu o bem que a visita fez à 

autoestima da população, que a tanto tempo não recebia um governador e que queriam 

receber os benefícios que foram levados a população. Ressaltou também sobre a fala do 

Deputado Toni Cunha sobre a situação caótica na segurança publica, que não se resolverá em 

7 meses um problema que vem de muitos anos, e ressaltou a atuação do governador e de 

todas as forças de segurança do Estado. O deputado também falou do Dia Mundial da Saúde 

(05/08) para parabenizar o Secretário Dr. Alberto Beltrame e a Secretária Ivete Vaz pelo 

trabalho realizado até agora. Ivete Vaz irá acompanhar na Assembleia Itinerante em Soure, no 

navio Auxiliar Pará, levando ações de saúde como Tomografia, ultrassonografia e consultas.  

FABIO FREITAS (PRB)  

O Deputado anunciou que nesta quinta-feira (08/08) ele estará em Brasília em uma audiência 

pública com a ANEEL, e que vai levar propostas para destravar as resoluções normativas 414 e 

417, de 2010, para que sejam editadas e o Estado venha a pagar uma tarifa justa. Agradeceu 

ao Governador Helder Barbalho, que esteve em Brasília - no STF - lutando pela Lei Kandir. 

GRANDE EXPEDIENTE   

JUNIOR HAGE (PDT)  

O Deputado inicia falando sobre a Assembleia e governo itinerante, que estão melhorando a 

vida da população que é tão carente no interior do Estado, que esta semana os deputados 

estarão no Marajó levando vários serviços à população. Ele parabenizou o Governador do 

Estado pela iniciativa. O Deputado também falou da cobrança ao Secretário de Transportes, Sr. 

Pádua, com relação às rodovias que estão destruídas.  

Dr. GALILEU (PSC)   

O Deputado iniciou sua fala dizendo que tem conversado com a população para saber suas 

necessidades, principalmente o melhoramento da saúde no Estado. Ele lembrou que a 

população espera para esse semestre a inauguração do hospital Santa Rosa, em Abaetetuba, 

que está em reforma há 7 anos. Ressaltou que passou o mês de julho fazendo ações de saúde 

e cidadania no município de Abaetetuba. 

RAIMUNDO SANTOS (PATRIOTA)  

O Parlamentar falou do Dia Estadual de Atenção ao Fissurado Lábio Palatal, uma Lei que foi 

aprovada por esta casa. O deputado cumprimentou a Associação Sorrisos Largos, que luta em 

favor das crianças que sofrem fissuras labiopalatinas. Disse também que a Santa Casa de 

Misericórdia hoje tem o serviço de referência para o atendimento de criança portadoras de má 

formação craniofacial e já foram realizadas 342 cirurgias no hospital. Informou que hoje ele 

apresentou um projeto de Decreto Legislativo criando A Semana de Educação, Conscientização 

e de Atenção à Dignidade do Fissurado Labiopalatal.        

TEXTO: Luana Lobato 

 

 
 

  


