
QUARTA, 14 DE AGOSTO DE 2019 

RESUMO DO PLENÁRIO 

PEQUENO EXPEDIENTE 

FABIO FREITAS (PRB) 

O deputado inicia o pequeno expediente falando do Projeto Abraçando o Pará, através do qual 

levam oportunidades para a população, como  no bairro do Paar, onde  atenderam mais de 2 

mil pessoas. Falou também do trabalho da Comissão de Prevenção às Drogas, que no sábado e 

domingo estiveram em Santarém onde realizaram uma palestra com apoio da Assembleia 

Legislativa, informando todo mal que as drogas fazem na vida do ser humano.  

CARLOS BORDALO (PT) 

O parlamentar disse que ontem a Câmara aprovou a PEC (pec da liberdade econômica) que é 

uma extensão da reforma trabalhista, falou que essa reforma atinge os trabalhadores nos 

finais de semana, desregulamento os acordos sindicais, dando exemplo de que o trabalhador 

terá que trabalhar 4 domingos paga folgar 1, lamentou esse retrocesso na vida do trabalhador. 

HORÁRIO DE LIDERANÇAS 

DRA. HELOISA (DEM) 

A parlamentar iniciou falando em nome do partido Democratas que ficou perplexa com o que 

o Presidente Jair Bolsonaro falou: que se os médicos que vierem trabalhar no programa que 

vai substituir o Programa Mais Médicos, não forem aprovados, eles poderiam exercer a função 

de enfermeiros, dessa forma desqualificando toda a classe de saúde.  

FABIO FREITAS (PRB) 

O Deputado falou que esteve em Brasília para tratar sobre as feridas crônicas no Pará. Ele 

apresentou dados informando que mais de 130 mil pessoas têm feridas abertas no Pará e que 

todo ano  esse número aumenta.  Já foram gastos, até o ano de 2018, cerca de 88 milhões em 

insumos, em internações  já foram cerca de 540 milhões. Dessa forma ele foi até o Ministério 

da Saúde pedir apoio, para que tenha prevenção com relação a essas feridas abertas. Também 

falou que foi ao COFEM para tratar das 30 horas que foram aprovadas pela Assembleia 

Legislativa, e saber de que forma podem ajudar na Lei de descanso, pelo piso salarial que não 

tem. Informou que no dia 20 vai ser instalada uma Frente Parlamentar Mista em defesa da 

enfermagem em Brasília.  

ANGELO FERRARI (PTB) 

O Deputado falou das divergências entre esquerda e direita e que ambas precisam trabalhar 

pelo bem comum que é o melhor para população. Relatou também sobre estatísticas que nos 

primeiros 4 meses do governo, houve uma queda de 21% de homicídios no Brasil e que ano 

passado, nesse mesmo período, houve 16.670 homicídios. Ele falou também que no ano 

passado, nos 4 primeiros meses, foram furtados 88.104 veículos no Brasil, e neste ano, 68.850. 

CARLOS BORDALO (PT) 

O parlamentar falou que hoje receberia familiares de presos, para tratar sobre as casas penais. 

Disse que foi informado em Altamira, pelos coordenadores da força de intervenção federal, 

que algumas casas penais do Estado foram escolhidas para receber um projeto de 



reordenamento, significa uma mudança completa nos costumes, das rotinas dentro das casas 

penais. 

FABIO FIGUEIRAS (PSB) 

O Deputado informou que no dia 19 terá uma Audiência Pública para discutir o setor florestal 

do Estado, um segmento que já foi muito forte e que sustentou por muitos anos muitas 

cidades do Estado. Falou também que na Terça-feira dia 20 terá um almoço com alguns 

representantes do segmento e representantes do Governo para também tratar do setor 

florestal.  

GRANDE EXPEDIENTE   

MARINOR BRITO (PSOL) 

A Deputada tratou sobre assuntos importantes no Estado, informou que apresentou um 

requerimento em solidariedade aos enfermeiros brasileiros com relação a agressão sofrida 

através  das palavras do Presidente Jair Bolsonaro. A parlamentar agradeceu ao Deputado 

Junior Hage por ter se colocado à disposição, como presidente da Comissão de Economia e 

Finanças da Assembleia, aos trabalhadores da educação pública, que pediram atenção especial 

com relação às negociações que estão acontecendo no âmbito do governo do estado. Falou 

também que recebeu um grupo de trabalhadores do sindicato do judiciário do Pará, que 

pediram apoio da Assembleia Legislativa para mediar uma relação com a direção do Tribunal 

de Justiça do Estado para tratar das perdas salarias que vem se acumulando desde 2015 e 

também falar da dificuldade de diálogo com o tribunal. Marinor também saudou as esposas 

dos presidiários e disse que está solidaria à elas, pelo abuso que os encarcerados vêm 

sofrendo ao longo dos anos. 

CARLOS BORDALO (PT)   

O parlamentar falou que o Pará está sofrendo um dilema civilizatório que separa milhares de 

paraenses, que ficam isoladores por um fosso social, que tem cidades abandonas com bairros 

controlados pela violência, dessa forma levando cada vez mais jovens para esses depósitos de 

presos. Disse também que o filho do rico, se matar uma pessoa no trânsito, nem prisão 

provisória ele tem, e o filho do pobre, caso se aproprie de um lanche, vai apodrecer na prisão 

sem sequer ser julgado, falou ainda que este é o retrato do sistema prisional do Brasil e do 

Pará. Ressaltou que hoje no Pará são 20 mil presos para 9 mil vagas. Bordalo saudou a decisão 

do governador que atendeu o seu pedido para que se formasse um grupo para tratar da 

agricultura familiar.  

DR JAQUES NEVES (PSC) 

O Parlamentar ressaltou que finalmente nesse ano de 2019 as mulheres irão ter um Outubro 

Rosa diferente, pois nos anos anteriores eram apenas para lembrar da necessidade da 

prevenção do câncer de mama, e esse ano vão agir na prevenção, disponibilizando exames de 

mamografia no interior do Estado. Parabenizou o Governo, junto com a Sespa e o Instituto 

Servir a Amazônia, que levarão unidades móveis de mamografia ao interior do Estado.  
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