
QUARTA-FEIRA, 28 DE AGOSTO DE 2019 

RESUMO DO PLENÁRIO 

PEQUENO EXPEDIENTE 

FABIO FREITAS (PRB) 

O deputado inicia o pequeno expediente convocando os parlamentares para após  o plenário, 

junto com a Comissão de Estudos Pela Modernização Tributaria, discutir de que forma ajudar o 

empresariado para aumentar o emprego e renda no Estado. Disse também que ontem o 

Governador estava em São Paulo fomentando o turismo do Estado, mostrando as belezas 

naturais. 

HORÁRIO DE LIDERANÇAS 

FABIO FREITAS (PRB) 

O Deputado falou sobre a prevenção das drogas, disse que estará neste final de semana em 

Anapú, Pacajá, Brasil Novo, Altamira onde estará levando a Comissão de Prevenção às Drogas 

nas escolas. Falou também de um grupo da Força Jovem com nome Help, este grupo anda 

pelas escolas mostrado a diversidade, cultura, arte, esporte e falando que as drogas não é o 

melhor caminho a seguir.  

ANGELO FERRARI (PTB) 

O Deputado falou a respeito do que estão falando sobre a Amazônia, disse que o que salva o 

Brasil é o Agronegócio. Falou também que não é a favor das queimadas, mas  é a favor do 

sustentável. 

DIRCEU TEN CATEN (PT) 

O parlamentar falou que nesta manhã participou de um evento muito importante que está 

sendo realizado na CNBB, que é o Encontro Estadual de Adolescente do Selo Unicef. O 

encontro  está reunindo vários municípios que estão se comprometendo em várias ações 

concretas e políticas públicas de defesa, proteção e promoção dos direitos das crianças e 

adolescentes do Estado do Pará. Disse também que amanhã estará em Florianópolis no 

Seminário Regional da UNALI, que tem como tema A Defesa e Promoção da Cidadania. O 

evento  irá discutir 3 temas importantes para o Brasil:  a questão do suicídio e alta mutilação 

da juventude, a violência contra mulher,  e a implantação do SUSPE (sistema único de 

segurança público).   

JUNIOR HAGE (PDT) 

O parlamentar falou do difícil acesso à região do Oeste do Pará e Marajó, que de um município 

para outro a distância é muito grande, e que por isso não tem como centralizar o serviço de 

saúde.  Disse também com alegria da assinatura do convênio do Estado de 400 mil por mês 

para prestação de serviços médicos na região da Calha Norte , no Barco hospital Papa 

Francisco.    

 

 

GRANDE EXPEDIENTE   



FABIO FIGUEIRAS (PSB) 

O Deputado disse que ontem esteve em uma sessão conjunta com a Comissão de Construção 

de Justiça e Comissão de Finanças, onde debateram 4 temas relevantes para o Estado. Um 

deles  foi a questão do fundo de registro civil, que foi tirado de pauta para que fosse feito um 

debate  com a Anoregue. Outro tema foi sobre 2 empréstimos que vão mudar a realidade de 

muitas pessoas no Estado. Falou também do pedido de suplementação orçamentária para a 

área da comunicação, mas disse que esse projeto ele não apoiou, pois acha que está na contra 

mão do que a mídia vem propagando, disse que é um retrocesso falar em mais dinheiro para a 

comunicação.   

MARINOR BRITO (PSOL)   

A parlamentar falou que semana passada apresentou um relato tirado do site do governo 

federal, que mostra o quanto o governo Bolsonaro aumentou os recursos para pagar as 

empresas de comunicação. Disse também que  está dando total solidariedade ao povo Xikrin 

que denunciou  ameaças de morte e queimadas no território indígena, onde  certa de 300 

invasores armados construíram casas e provocaram incêndio dentro da reserva.  

CHICÃO (MDB)   

O deputado disse que ontem o Governador do Estado esteve em reunião em Brasília, onde 

teve uma posição contundente  de como devem  ser tratados os problemas do Estado do Pará, 

e levou uma pauta para defender os interesses do Estado. Disse que a reunião tratou das 

queimadas  que vêm sendo discutidas a nível internacional. Falou ainda que o Governador 

disse que não gostaria de trabalhar apenas quando tivesse em crise. Disse também que ele 

tratou da regularização agrária no Estado do Pará e na Amazônia Legal, que vão sempre ficar 

administrando problema se não resolverem essa situação. 

ORLANDO LOBATO (PMN)  

O parlamentar também falou da discussão sobre as queimadas na Amazônia  e destacou  que o 

parlamento tem uma responsabilidade muito grande de se manifestar sobre o ocorrido. Disse 

também que o Estado vem sofrendo alguns tipos de retaliação, se referiu à Lei Kandir, que não 

recebeu recurso para área ambiental para cumprir o que determina o Art 225 da constituição 

federal e do Art 23, em que a Constituição determina que os Estados e municípios podem 

legislar junto com a União sobre o tema Meio Ambiente.    

TEXTO: Luana Lobato 


