
TERÇA, 13 DE AGOSTO DE 2019 

RESUMO DO PLENÁRIO 

PEQUENO EXPEDIENTE 

CARLOS BORDALO (PT) 

O deputado inicia o pequeno expediente falando que esteve  em Altamira e que teve o apoio 

da Defensoria Pública do Estado para falar sobre o massacre. Falou também que em Agosto 

será entregue o presidio feminino. Bordalo falou que esteve com prefeito Domingos Juvenil  e 

que o mesmo está descontente com o ocorrido em Altamira. Disse que pretende, em uma 

semana, elaborar uma agenda emergencial enquanto o relatório ficará pronto, contendo nele 

propostas para o sistema penitenciário.   

 MARINOR BRITO (PSOL) 

A parlamentar parabenizou o deputado Bordalo pela decisão política da Comissão de Direitos 

Humanos, que fez um trabalho excelente na vistoria ao estabelecimento prisional. Disse 

também que hoje o Brasil ocupa as ruas em defesa da aposentadoria, da educação e da 

democracia brasileira.  

HORÁRIO DE LIDERANÇAS 

ANGELO FERRARI (PTB) 

O parlamentar citou que esteve em Brasília na semana passada junto com outros deputados 

em defesa de uma tarifa de energia elétrica justa à população paraense, enfatizando que o 

Pará é o maior produtor de energia. Também falou sobre as ONGS na Amazônia que não estão 

fazendo o trabalho que deveria ser feito na floresta. 

CARLOS BORDALO (PT) 

O Deputado reiterou o apoio à causa dos concursados que ainda não assumiram seus cargos. 

Assim como a deputada Marinor Brito citou, Bordalo também falou sobre a Marcha pela 

Educação que está acontecendo hoje, que repudia as medidas que estão sendo tomadas 

contra a educação.   

MARINOR BRITO (PSOL) 

A parlamentar disse está tentando fazer o papel que deve fazer o parlamentar, que é 

intermediar as relações políticas entre o interesse da população e a estrutura do Estado. Falou 

que tratou do concurso 199, que conseguiu marcar uma Audiência com Parsifal para tratar do 

concurso dos Praças de 2016, além do concurso da Susipe de 2014 e do concurso 173 de 2018.    

DRA. HELOISA (DEM) 

A Deputada deixa sua nota de pesar à família do ex-deputado Haroldo Martins, que também 

era médico. Também registrou o quanto ele era importante no partido Democrata e 

importante para toda região nordeste do Pará, onde atuou por muitos anos. 

DR JAQUES NEVES (PSC) 

O Deputado disse da sua grande satisfação em acompanhar o Governo Itinerante pelo Marajó. 

Parabenizou o Governo que há  7 meses está realizando uma obra no hospital regional que 



permitirá que seja um hospital de alta complexidade, assim não sendo necessário encaminhar 

a população do Marajó para fazer hemodiálise em Belém. 

GUSTAVO SEFER (PSD) 

O Deputado também parabenizou o Governo e Assembleia Legislativa pelo Governo Itinerante 

pelo Marajó, assim ouvindo a necessidade da população e conhecendo ainda mais o Estado. 

Disse que o que mais foi reclamado foi o acesso ao Porto Camará via balsa que hoje só tem 

uma balsa que sai pela parte da manhã e retorna pela tarde, e que o custo da passagem é um 

valor muito alto. O parlamentar falou que já apresentou um requerimento, solicitando ao 

governo e as empresas que têm autorização para fazer a travessia, a possibilidade de mais 

uma balsa, assim o valor da passagem ficaria mais barata para a população.  

 GRANDE EXPEDIENTE   

JUNIOR HAGE (PDT) 

O Deputado também deixou suas condolências à família do ex-Deputado Haroldo Martins. 

Parabenizou o Governador por estar concluindo todas as obras deixadas pelo governo 

passado, falou também do Governo Itinerante pelo Marajó onde teve a inauguração de um 

hospital no Município de Anajás. 

ERALDO PIMENTA (MDB)   

O parlamentar iniciou sua fala também deixando seu pesar a família do ex-Deputado Haroldo 

Martins. Agradeceu ao Governador por ter recebido alguns empresários que estão se 

instalando no Município de Santarenzinho, o qual  terá uns dos maiores portos de exportação, 

assim gerando mais emprego no Estado do Pará. Falou também que o Governador anunciou 

18km de asfalto onde liga a 163/230 a Santarenzinho. 

ALEX SANTIAGO (PR) 

O Parlamentar reconheceu o trabalho que vem sendo realizado no Sul do Pará. Falou também 

do empenho do Governador em apoiar o empresário para que reinaugurasse amanhã ,em 

Xinguara, o Frigorifico Bela Vista, assim gerando vários empregos para população do 

município. 

TEXTO: Luana Lobato 


