
TERÇA-FEIRA, 20 DE AGOSTO DE 2019 

RESUMO DO PLENÁRIO 

PEQUENO EXPEDIENTE 

ANGELO FERRARI (PTB) 

O deputado inicia o pequeno expediente falando da Sessão Especial que ocorreu nesta 

segunda-feira ( 19.08) para tratar  sobre a atividade florestal no Pará, do manejo sustentável, 

falando que a finalidade é a preservação do meio ambiente. Falou também da reclamação que 

a população vem fazendo da fiscalização do Detran em Salinas, que estão sendo extorquidos 

pelos fiscais e que não fazem o trabalho correto. 

JUNIOR HAGE (PDT) 

O parlamentar disse que como Presidente da Comissão de Fiscalização Financeira e 

Orçamentaria da Assembleia Legislativa, é totalmente favorável à operação de crédito para 

obras de infraestrutura no Estado do Pará, falou que o Estado é um dos poucos que emprestou 

do BNDES ao longo dos anos, disse que o governador está encaminhando para esta casa 

projetos de operação de credito.   

HORÁRIO DE LIDERANÇAS 

JUNIOR HAGE (PDT) 

O deputado falou da Sessão Especial que ocorreu ontem, para tratar do manejo florestal 

sustentável. Ele disse ter recebido uma denúncia de que uma empresa não estava cumprindo 

as normas exigidas para o projeto do manejo florestal, desta forma foi verificar com o 

presidente do IDEFORBIO e solicitou uma fiscalização ao projeto. Citou também de outro 

projeto que o mesmo é um projeto exemplar que não tem nenhuma falha.  Disse que andou 

pelas florestas e que quando se passa a conhecer, percebe o quanto o projeto é viável e que 

esta indústria gerava 85 mil empregos no Pará e que hoje gera 9 mil empregos e que ainda 

hoje continua sendo noticia como estado devastador, que só 1% do nosso território tem 

concessão para projeto de manejo florestal sustentável, e se tivessem mais projetos como 

antes, o Pará voltaria a ter as 85 mil vagas de emprego. 

ANGELO FERRARI (PTB) 

O Deputado falou que ontem esteve na escadinha da Estação das Docas, onde o Governador 

assinou o convênio com o Barco Hospital Papa Francisco, que irá atuar na região da Calha 

Norte. Parabenizou o Governador Helder Barbalho, que está sendo um governador presente 

para o povo dos quatro cantos do Estado. 

MARINOR BRITO (PSOL) 

A parlamentar prestou conta das suas atividades no final de semana, disse que esteve no dia 

15 no município de Breves, como Presidente da Comissão de Cultura desta casa para tratar 

sobre a democratização da cultura e sobre a descentralização dos recursos para aplicação 

nesse setor.  Ela também reuniu com 250 delegados, onde participou do debate de conjuntura, 

e uma das questões tratadas foram os cortes dos recursos da área federal para atender o país 

e o estado, a expectativa dos trabalhadores da Educação do Marajó  de que o governo irá 

cumprir o pagamento do piso nacional obrigatório e do plano de cargo e carreira e de que a 

autonomia da escola pública seja preservada.    



CARLOS BORDALO (PT) 

O parlamentar falou do projeto de sua autoria que hoje está na pauta, que é um veto do ex-

governador a um projeto aprovado por esta  casa, o projeto estabelece uma obrigatoriedade 

de indicação expressa sobre o uso de agrotóxico nos produtos alimentares comercializados no 

Estado do Pará. Disse que esta mesma lei já existe no Estado no Amazonas e em outros 

estados, que só não no Pará por que o ex-governador quis proteger quem usa veneno nos 

alimentos. Carlos Bordalo pediu para os demais deputados que derrubem esse veto, que o 

processo de regulamentação enfrente os problemas. Falou que o projeto não proíbe nada, 

apenas solicita que seja colocado nos rótulos dos produtos a denominação dos agrotóxicos 

que foram utilizados na sua produção, dessa forma o consumidor decidira se ira ou não 

consumir o produto.    

GRANDE EXPEDIENTE   

ORLANDO LOBATO (PMN) 

O Deputado parabenizou o Governador pela assinatura do Termo do Fomento com a 

fraternidade São Francisco para atendimento aos municípios da Calha Norte, desta forma se 

referindo ao Barco Hospital, onde nele contém vários tipos de atendimento médico, exames e 

um bloco cirúrgico. Disse também que com esse Termo assinado, o governo dará um suporte 

de 400 mil por mês para a manutenção do Barco Hospital para que assim possa desempenhar 

suas atividades. Disse também que o Brasil passou por um período de crise, falta de repasse de 

recursos importantes para o Estado, mais que o Estado conseguiu avançar na área da saúde, e 

edificação de hospitais, falou que o Pará só perdeu para o Estado de São Paulo que construiu 

25 hospitais.      

MARINOR BRITO (PSOL)   

A parlamentar iniciou informando aos deputados que  eles receberiam a visita, ainda nesta 

terça-feira, de um grupo de concursados da Seduc  para conversar com os mesmos, para 

passar as informações levantadas do site da Secretaria de Educação do Estado, que mostra 

uma contradição entre a reunião com ex-deputado Parsifal, chefe da Casa Civil, e a secretária 

de educação, Leila Freire,  que assumiu publicamente que nenhuma vaga do PSS estaria 

ocupando as vagas do concurso realizada pela Secretaria de Educação. Marinor tratou também 

da quantidade de pronunciamentos do governo Bolsonaro , entre eles sobre o desmatamento 

da Amazônia, disse que depois da redemocratização nenhum governo foi tão destrutivo para o 

País e para Amazônia, lamentou que o Presidente e seus Ministros prejudicaram umas das 

fontes mais importantes de recursos para aplicação nas áreas amazônicas, que o fundo 

amazônico está em risco. Marinor lembrou  ainda que  foi anunciado pela Ministra Alemã do 

Meio Ambiente que será feito um corte de 155 milhões de reais em função do governo ter 

decidido combater a pesquisa e  informações sobre o desmatamento da Amazônia. A Noruega 

também anunciou o bloqueio no repasse de mais de 135 milhões por que o Meio Ambiente 

brasileiro decidiu reformular a gestão do fundo amazônico e extinguir o comitê orientador do 

fundo amazônico. Falou também do corte de verba do Governo Federal para o setor da ciência 

e tecnologia das universidades, colocando em risco 84 mil bolsas oferecidas pelo CNPQ.    

JUNIOR HAGE (PDT) 

O Parlamentar relatou sobre sua viagem ao Oeste do Pará junto com Deputado Junior 

Ferrari.Eles  foram  ao município de Prainha, Monte Alegre e Alenquer .  O parlamentar falou 



da tristeza da situação da população que mora na área rural, que a população perde 

praticamente toda sua produção de banana porque não existe estrada que possibilite o 

escoamento da produção agrícola. Falou que estradas estaduais estão destruídas na maioria 

dos municípios, Alenquer e Prainha são exemplos dessa realidade. O deputado falou que já foi 

com o Secretário Pádua 8 vezes para cobrar os processos licitatórios das PAS dos municípios de 

Monte Alegre, Alenquer entre outros.        

TEXTO: Luana Lobato 


