
TERÇA, 03 de SETEMBRO DE 2019 

RESUMO DO PLENÁRIO 

PEQUENO EXPEDIENTE 

MARINOR BRITO (PSOL) 

A deputada iniciou dizendo que todo dia é dia de estar atento quando se está no Parlamento, 

que tem que fiscalizar projetos que definem as políticas públicas. Falou também que hoje 

estão com 2 projetos, e que deixaram de cumprir a prerrogativa constitucional. 

CARLOS BORDALO (PT) 

O parlamentar iniciou dizendo que durante um ano esta casa se dedicou com uma Comissão 

Parlamentar de Inquérito para investigar sobre o vazamento de um acidente que ocorreu em 

Barcarena e ressaltou que já ocorreram mais de 20 acidentes ambientas em Barcarena ao 

longo de 20 anos.    

HORÁRIO DE LIDERANÇAS 

MARINOR BRITO (PSOL) 

A deputada disse que não sabe quem foi o responsável pelo envio do Projeto de Lei 234/2019 

de investimento de operações de credito, de cerca de 537 milhões. E falou que o Governo não 

cumpriu o dever de casa na relação de respeito com esta casa, que não fez um prévio debate 

sobre esta operação de crédito, que não enviou em anexo ao projeto o programa de 

investimento nas áreas referidas. Disse também que espera que o Governo retire da pauta de 

hoje este projeto, e que antes eles façam um debate amplo e democrático sobre o mesmo.     

CARLOS BORDALO (PT) 

Disse que a Confederação Nacional da Agricultura (CNA) e setores ruralistas do país atacam a 

liberação indiscriminada de agrotóxicos que matam lavouras. Falou também que precisam ter 

consciência do grau de contaminação que os agrotóxicos podem trazer para geração de 

brasileiros. Bordalo disse que vários estados brasileiros, inclusive o Pará, respondendo a apelos 

de Fóruns Nacionais de combate a uso descriminado de agrotóxico, trabalharam por Leis 

Estaduais, por um certo controle de agrotóxico. Falou que apresentou na legislatura passada 

um projeto tornando obrigatória a referência na embalagem de produtos alimentícios que têm 

o uso de agrotóxico, mas o ex- governador vetou o projeto.     

ANGELO FERRARI (PTB) 

O parlamentar voltou a falar sobre as queimadas na Amazônia, falou que depois do seu 

discurso, na semana passada, saiu uma nota falando que ele era contra o recebimento de 

ajuda para Amazônia, mas disse que não é contra, mas acha que esses recursos deveriam ir 

para os pequenos agricultores, para as pessoas que vivem naquela região.  

IGOR NORMANDO (PODEMOS) 



O deputado falou do que ocorreu no último domingo, que foi ao primeiro Bairro a Bairro, um 

programa que vai nos bairros levando cidadania, saúde, entre outros.  Ele também ouve a 

população para saber a necessidade do bairro, assim levando as demandas para a prefeitura 

de Belém, assim atendendo à necessidade do bairro. Agradeceu ao Governador do Estado por 

ter adotado esse projeto junto com ele. 

FABIO FIGUEIRAS (PSB) 

O deputado subiu à tribuna para falar que a sessão de hoje talvez seja uma das mais 

importantes dessa legislatura, devido à gravidade dos projetos que iriam votar. Falou de 2 

empréstimos, um no valor de 538 milhões, e outro de 78 milhões, que serviram de apoio para 

obras de dentro da região metropolitana de Belém, e outras no Marajó.  

JUNIOR HAGE (PDT) 

O parlamentar falou que aprovou, em reunião com a Comissão de Justiça e Finanças, os 

projetos que estarão hoje em pauta, e disse haver manifestação da Deputada Marinor, disse 

que no projeto no valor de 537 milhões existem várias obras, que em algumas delas já foi feita 

a primeira etapa e que precisam ser concluídas.   

GRANDE EXPEDIENTE 

MARINOR BRITO (PSOL) 

Voltou a falar sobre que relação o Governador pretende ter com esta casa, que ela está 

tratando de interesse público. Marinor voltou a tratar sobre a Lei 234, que trata dos 537 

milhões, que realmente já existem obras em andamento e que precisam ser terminadas, mas 

que não teve o envio do projeto detalhado pelo Governo do Estado, disse que dessa forma ela 

não tem como fiscalizar a aplicação. Disse também o que ela quer é uma relação de 

transparência, que ela quer exercer o direito de contribuir, que se quisesse incluir emendas 

para sua cidade de Alenquer neste projeto, não teria como porque precisaria de uma análise 

técnica para fazer o remanejamento. A deputada pediu a sensibilidade a liderança do governo 

para que pudesse suspender este projeto.  

MARTINHO CARMONA (MDB) 

O deputado iniciou dando as boas-vindas à Deputada Renilce Nicodemos e ao Deputado Dr. 

Daniel Santos, pela filiação no último sábado ao MDB. Falou também da Lei que isenta as 

Igrejas do ICMS na conta de energia elétrica, e agradeceu aos deputados pela aprovação da 

Lei. 

OZÓRIO JUVENIL (MDB) 

O parlamentar iniciou também dando boas-vindas ao Deputado Dr. Daniel Santos por sua 

filiação ao MDB. Falou também sobre os empréstimos que serão aprovados hoje, disse que na 

terça-feira passada houve uma reunião conjunta, onde ficou decidido que mesmo com o 

detalhamento que tinha lá eram necessários mais detalhamentos, então a Secretária Hanna 

veio até a reunião e explicou todoscas minúcias do projeto. O deputado então começou a fazer 



o detalhamento do projeto, com a Construção do Pronto Socorro do Bengui, a requalificação 

da estrutura física e tecnológica do Hospital Ophyr Loyola, entre outros. 

Texto: Luana Lobato. 


