
QUARTA, 04 de SETEMBRO DE 2019 

RESUMO DO PLENÁRIO 

PEQUENO EXPEDIENTE 

DIRCEU TEN CATEN (PT) 

O deputado iniciou falando sobre a Campanha Setembro Amarelo, que trata sobre a 

prevenção do suicídio no país, e disse que infelizmente os números vem crescendo não só no 

Brasil, mas como no Pará. Ressaltou  que o Pará e o parlamento precisam abraçar essa 

campanha. Também fez um convite aos deputados para uma Sessão Especial que acontecerá 

nesta quinta-feira, para falar da alusão ao Dia da Amazônia.   

CARLOS BORDALO (PT) 

O parlamentar iniciou falando da votação que acontecerá hoje que é de grande relevância para 

o Estado, que ajudará o Pará na melhoria da infraestrutura, saúde, entre outros, e pediu para 

que os deputados discutam o projeto, mas que avancem na votação. Falou também que 

nesses 7 meses do novo governo o Pará avançou bastante com relação à violência no Estado.  

HORÁRIO DE LIDERANÇAS 

DIRCEU TEN CATEN (PT) 

O deputado continuou falando sobre o tema da Amazônia, discutido nesta quinta-feira, falou 

que todos precisam saber da importância que a Amazônia tem para o Brasil. Disse que outros 

países se preocupam com o que vem acontecendo com a Amazônia e muitos interpretam de 

forma equivocada, como se esses países quisessem interferir na soberania do Brasil, mas não é 

isso que acontece, disse que a Amazônia cumpre um papel decisivo para o funcionamento do 

nosso ecossistema global. 

JUNIOR HAGE (PDT) 

Disse que recebeu o pedido de uma aluna de uma escola em Castanhal, a  Escola Tracaiole. Ele 

ressaltou que  a escola se encontrava em um estado precário, assim o deputado encaminhou 

um oficio à diretora da escola e à Seduc,  solicitando a reforma da escola, e falou que o 

governo já tinha um planejamento de reformar 105 escolas de forma emergencial. Falou 

também da agilidade do Governo em fazer a reforma solicitada por ele na escola Tracaiole. 

MARINOR BRITO (PSOL) 

A parlamentar voltou a falar sobre as queimadas na Amazônia, disse que assinou um 

requerimento que não vai apenas criar um canal com a sociedade civil, mas  sobretudo ouvir 

mais as pessoas que estão pesquisando os avanços de desenvolvimento na Amazônia. 

IGOR NORMANDO (PODEMOS) 

O deputado falou que ontem foi levantado um questionamento, em que a Cosanpa 

aumentaria o valor da tarifa de água em mais de 90%, e falou que a Cosanpa há 20 anos havia 



entrado em um processo de sucateamento, e que hoje não supre a necessidade da população 

com saneamento básico, e disse que acredita que o governo irá fazer um contraponto e 

tentará levar à população um serviço melhor.  

GRANDE EXPEDIENTE 

CARLOS BORDALO (PT) 

Disse que tem observado a evolução do quadro brasileiro, principalmente na economia, disse 

que o Pará precisa construir casamata, de resistência ao profundo desmonte da economia 

brasileira. Falou que o Brasil está vivendo um processo de desmonte da sua estrutura 

produtiva, disse que as indústrias estão se desmontando, que a indústria brasileira já foi 

praticamente metade do Pib nacional, e hoje não representa nem 10% do Pib brasileiro. Falou 

também que os serviços que vinham servindo de âncora para a estabilização da economia 

brasileira durante um período, já revelam perda de importância e escala de negócios no país.   

THIAGO ARAUJO (PPS) 

O deputado retomou o assunto da Cosanpa de um possível reajuste na tarifa de água. Falou 

que ontem foi apresentado um requerimento que pudesse debater essa proposta, assim terá 

um Sessão Especial para debater junto com a população sobre esse possível reajuste. Disse 

também que todos sabem que o serviço da Cosanpa é precário, e que se está sucateado há 

anos o problema não é seu, e que ele como Deputado tem o papel de ajudar na construção 

desse problema e fazer com que a Cosanpa possa atender a população do Pará.  

MARINOR BRITO (PSOL) 

A parlamentar também falou da importância da Sessão para tratar do reajuste da tarifa de 

água. Falou também dos problemas na Amazônia, e falou que os problemas que estão 

acontecendo é uma sequência de ausência proposital do estado, e que possibilita uma outra 

sequência de ilegalidade e atitudes irresponsáveis dos setores clandestinos que fazem a 

grilagem, que desmatam, ameaçam e que matam o povo. Disse que a Amazônia precisa ser 

explorada de forma sustentável, deu o exemplo do açaí, que tem maior valor econômico do 

que a soja, que nossos peixes têm mais valor econômico que o gado, que a madeira pode ser 

explorada através de planos de manejo, respeitando o meio ambiente. Falou que o grande 

obstáculo para o desenvolvimento da Amazônia são as atividades econômicas clandestinas.   

Texto: Luana Lobato. 


