
QUARTA-FEIRA, 21 DE AGOSTO DE 2019 

RESUMO DO PLENÁRIO 

PEQUENO EXPEDIENTE 

CARLOS BORDALO (PT) 

O deputado inicia o pequeno expediente falando que nesta quarta-feira irá apresentar um 

relatório contendo os problemas nas casas penais e apresentando projetos para uma melhora, 

dando como exemplo a casa penal de Roraima. 

FABIO FREITAS (PRB) 

O parlamentar disse que ontem o governador esteve reunido com outros governadores para 

tratar da Lei Kandir, e falou que o presidente do senado garantiu que o Pará irá receber o valor 

de 4 bilhões, assim ajudando o Estado na área da saúde, educação entre outras. Falou também 

que esteve em uma invasão no município de Ananindeua, chamado Pouso do Aracanga,  onde 

os moradores estão solicitando apoio para que sejam regularizados, então o deputado pede 

apoio do Estado e até mesmo da Caixa Econômica para que ajude na regularização dessas 

pessoas.   

HORÁRIO DE LIDERANÇAS 

FABIO FREITAS (PRB) 

O Deputado falou do Estatuto das Famílias do Século XXI, onde um deputado federal fez um 

projeto de Lei falando sobre a permissão do pai casar com a filha, a mãe com o filho, do 

homem ter várias famílias e disse que diante disso juntou-se com a bancada dos republicanos, 

e as bancadas dos evangélicos do congresso federal para ser retirada. O deputado falou que 

neste sábado,  no auditório João Batista,  terá a posse do novo Coordenador dos Jovens 

Republicanos do Estado do Pará. 

CARLOS BORDALO (PT) 

O Deputado falou que o Pará está apresentando quadro  delicado de desmatamento e 

queimadas, que hoje existem 3 municípios do Pará na lista dos municípios que mais causaram 

queimadas no Brasil. Disse que solicitou uma Sessão Especial para tratar do avanço do 

desmatamento ilegal no Estado. Parabenizou o Governador por ter se posicionado sobre 

preservar os mecanismos e controle do desmatamento no Estado, disse que o Governador 

junto com Governador da Amazônia não irão desistir do fundo Amazônia.   

CHARMOSINHO (MDB) 

O parlamentar se reportou à fala do Deputado Junior Hage sobre a falta de licitação de obras 

das estradas da Calha Norte, falou que foi procurar saber como andam as obras  e disse que 

mesmo com todos os problemas deixados pelo governo anterior, o atual governo já reformou 

várias escolas, e que já foram iniciadas obras pavimentação em algumas PAS.    

CHICÃO (MDB) 

O parlamentar também se reportou à fala do Deputado Junior Hage, disse que respeita a 

opinião do Deputado, mas que não concorda com tudo que ele disse e que ele também 

procurou saber o que estava acontecendo na região da Calha Norte. O parlamentar disse ainda 

que o governo informou das obras que estão em andamento, que algumas já estão sendo 



licitadas e que existe um financiamento de mais de 400 milhões de reais para ser investido 

nessa região, e que nenhum governo teve a preocupação que o governo atual está tendo na 

região. 

GRANDE EXPEDIENTE   

CHICÃO (MDB) 

O Deputado hoje recebeu  Glória Caputo,  representando a Fundação Carlos Gomes, assim 

ouvindo as colocações dos deputados. O parlamentar solicitou que os demais deputados 

participassem desse momento, pois é nesse momento que eles podem fazer suas indagações 

perante o representante do Estado. 

MARTINHO CARMONA (MDB)   

O parlamentar falou do privilégio de estar no município de Curionópolis para a inauguração do 

Instituto Miguel Chamon, um Instituto "que é exemplo para todos que querem prestar serviço 

social, nele tem equipamentos modernos e um atendimento espetacular"  Disse também que 

esteve no município de Breves e falou da diferença do poder econômico da região do Marajó 

que é muito precária.   

TEXTO: Luana Lobato 


