
TERÇA-FEIRA, 27 DE AGOSTO DE 2019 

RESUMO DO PLENÁRIO 

PEQUENO EXPEDIENTE 

DR. JAQUES NEVES (PSC) 

O deputado falou no Pequeno Expediente sobre o projeto ‘Quebrando o Silencio’, da igreja 

Adventista, que acontece em todas as igrejas da congregação na América do Sul. Esse ano, o 

tema é sobre o Abuso Infantil. O deputado ressaltou que integrantes do clube de 

desbravadores estavam hoje na Alepa distribuindo literatura que fala sobre o tema abordado. 

 MARINOR BRITO (PSOL) 

A parlamentar falou que ontem (26) seria o aniversário de um dos mais importantes ícones da 

cultura paraense - o Mestre Verequete. A parlamentar lembrou que teve o privilégio de ter 

assinado o Projeto de Lei do Dia Municipal do Carimbó, quando era vereadora. 

DRA. HELOISA (DEM)  

A parlamentar falou que amanhã se comemora o Dia Nacional do Escalpelamento, destacando 

que esse tipo de acidente é frequente no Pará. A parlamentar lamentou que a estatística, que 

estava sendo reduzida no Estado, voltou a crescer no ano de 2018.   

HORÁRIO DE LIDERANÇAS 

MARINOR BRITO (PSOL) 

A Deputada avaliou que estamos vivendo uma crise histórica, por conta do governo Bolsonaro, 

em que países como a Noruega decidiram bloquear milhões que eram destinados ao Fundo 

Amazônico. Falou também do desmatamento na Amazônia, que o governo Federal não aceitou 

recursos equivalente a 100 milhões de reais para ajudar no combate ao desmatamento.     

ANGELO FERRARI (PTB) 

O Deputado falou que o que mais se tem ouvido falar é que estão acabando com a Amazônia, 

disse que no Oeste do Pará o clima não está tão seco, e negou que estejam ocorrendo 

queimadas. Disse que este ano, até esse momento, segundo o INPE, são 79 mil focos na 

Amazônia e que em 2005, foram 125 mil focos, assim mostrando que este ano houve 40%  

menos queimadas no Brasil. Disse também que neste ano, na Sibéria, foram queimados 2,3 

milhões de hectares de floresta. O Deputado pediu pra que não se preocupem apenas com a 

Amazônia, mas também com o povo que mora nela, que sofre no período de inverno, que fica 

dias nas estradas parados, pois não tem como passar com os atoleiros.   

CARLOS BORDALO (PT) 

O parlamentar falou que, em seu juízo, o Brasil vinha avançando no controle de queimadas, 

mais que agora vem se tomando medidas permanentes contra a fiscalização e controle, 

gerando uma crise muito grande no Pará. Disse também que o Dia do Fogo foi anunciado e que 

seria deslanchada uma ação em toda Amazônia. Bordalo falou que o Governador Helder 

Barbalho já tomou medidas e foi na região. Ele também apresentou dois requerimentos, para 

a realização de uma Sessão Especial para apresentar à população paraense o Projeto de Mãos 

Dadas, e o outro requerimento para que a Assembleia manifeste um posicionamento contrário 

à privatização dos Correios.  



DRA. HELOISA (DEM) 

A parlamentar falou sobre o Instituto Qualifica, que a procurou solicitando apoio para treinar 

jovens paraenses para entrarem no mercado de trabalho. Disse que pesquisou a fundo sobre a 

proposta, e que ficou impressionada com a evolução dos jovens, a maioria vinda da região das 

ilhas. Disse que ontem esteve na inauguração de um restaurante na região, que contratou 70 

jovens paraenses. 

JUNIOR HAGE (PDT)   

O deputado disse que na sexta-feira (23), esteve no município de Almeirim onde aconteceu a 

Feira de Arte e Cultura do município. O parlamentar avaliou que o município está muito mal, 

que percebe na população um desalento, que as pessoas não se sentem representados pela 

gestora municipal. Falou que andou pelo município e que não tem remédios nos hospitais, que 

o povo é desassistido pelo poder público.   

GRANDE EXPEDIENTE   

THIAGO ARAUJO (PPS) 

O Deputado falou sobre o debate nacional que diretamente interliga a política do Estado do 

Pará, que nos últimos dias foi apresentado um caos sobre a situação da Amazônia, sendo 

discutida internacionalmente. Disse que todos os dias há notícias sobre o aumento da 

devastação causada pelas queimadas na Amazônia. Falou também que acha importante e 

fundamental o processo de fiscalização para a preservação da Amazôn, bem como a punição 

das pessoas que estão destruindo e devastando a floresta, que é tão importante para o 

equilíbrio da humanidade. Disse também que a Amazônia é do povo brasileiro e que outros 

países não tem o direito de opinar sobre quais as políticas que os brasileiros vão tomar dentro 

da Amazônia Legal.  

JUNIOR HAGE (PDT)   

O parlamentar falou que passou 4 dias no Oeste do Estado, visitando uma obra na PA 473, 

mais que o desafio do Governador naquela região é muito grande. Disse que as rodovias 

precisam ser reconstruídas, falou que tem esperança de melhorias para aquela região por que 

o Governador é uma pessoa acessível à população, e que o Governador está encaminhando 

para Assembleia Legislativa proposições para operação de crédito para obras de 

infraestrutura.  

CARLOS BORDALO (PT)   

O deputado iniciou dando o apoio à reivindicação dos funcionários do Tribunal de Justiça, 

falando que eles têm que ser valorizados cada vez mais. Falou que amanhã enviara uma 

Moção de Apoio ao Governador e ao Comando da Segurança Pública do Pará e outros, pois o 

Pará apresentou uma redução significativa de violência no Estado, e que o Pará está entre os 

10 primeiros Estados que reduziram a violência no Brasil.    

TEXTO: Luana Lobato 


