
QUARTA, 11 de SETEMBRO DE 2019 

RESUMO DO PLENÁRIO 

PEQUENO EXPEDIENTE 

MARINOR BRITO (PSOL) 

A deputada iniciou falando sobre o falecimento do Sr. Camilo 

Viana, que foi um grande homem que lutou pela Amazônia. 

Falou também dos professores do município de Igarapé-Açu, que 

estão em greve desde o dia 19 de agosto, e que repudia as 

irregularidades da prefeitura com atrasos de pagamento de 

salário. Disse também que a principal pauta da greve é o reajuste 

do piso de 2019, os repasses do INSS que são  descontados do 

salário, mas não são repassados para a Previdência.  

CARLOS BORDALO (PT) 

O parlamentar iniciou com uma nota de pesar pelo falecimento 

do Prefeito de Barcarena, Vilaça, e também do Sr. Camilo Viana. 

Falou que na segunda-feira realizou uma Sessão Especial para 

falar de um projeto coordenado pelo Ministério Público Estadual 

através da promotora Elaine Castelo Branco, que pretende 

visibilizar as pautas das pessoas com deficiência no Estado. Falou 

também dos concursados que vêm lutando pela nomeação 

desde 2014. 

 HORÁRIO DE LIDERANÇAS 

MARINOR BRITO (PSOL) 

A deputada falou das denúncias que vem recebendo em diversas 

áreas e setores da sociedade belenense, mostrando o abandono 

do município de Belém em vários aspectos, como a falta da 

coleta de lixo adequada e saneamento básico. Disse que 



somente 2% do esgotamento sanitário são tratados pela 

Prefeitura de Belém. 

DIRCEU TEN CATEN (PT) 

O parlamentar quis registrar uma reunião que teve ontem com o 

chefe da Casa Civil, Parsifal Pontes, que tratou de questões de 

interesse da população do município de Marabá, cobrou a 

situação do Centro de Tratamento de Hemodiálise do Hospital 

Regional de Marabá, que ainda não está em funcionamento. 

Cobrou também agilidade nas obras de reformas das escolas 

estaduais de Marabá. Disse que recebeu uma notícia do diretor 

da Cosanpa e da Casa Civil que Marabá irá receber uma obra que 

ultrapassa 60 milhões, obra essa que levará saneamento básico, 

tratamento de esgoto e abastecimento de água. Convidou os 

parlamentares para uma Sessão Especial no dia 16 de setembro 

ás 09hs, que terá como tema o estado em que se encontra a 

estrada do Rio Preto. 

FABIO FREITAS (REPUBLICANOS) 

O parlamentar também deu sua nota de pesar à família do 

prefeito de Barcarena, Vilaça. Falou também da caravana que foi 

feita sobre a Prevenção das Drogas, na Transamazônica, onde 

foram feitas palestras em algumas escolas, para crianças e 

adolescentes. Falou também que esteve na segunda-feira com 

alguns representantes de escolas de Belém, e disse que em 

novembro estará indo em algumas escolas para falar sobre as 

drogas.   

CHAMONZINHO (MDB) 

O deputado falou sobre um Projeto de Lei que deu entrada, de 

Utilidade Pública para o Estado do Pará, Associação dos 



Portadores de Necessidades Especiais de Breu Branco, que tem a 

finalidade de reunir pessoas portadoras de necessidades 

especiais, atuando na implementação de medidas que visem 

melhorias em sua condição de existência, entre outras. Falou 

também de outro projeto, que é uma monção do município de 

Parauapebas. O projeto trata de uma escola estadual para o 

Complexo VS10, que tem 30 mil habitantes, e que não tem 

nenhuma escola.  

GRANDE EXPEDIENTE 

JUNIOR HAGE (PDT) 

Disse que quem vivencia a política nesses municípios isolados do 

Estado sabe como é difícil o acesso, e que todo ano ele faz um 

pleito junto ao presidente da casa, para levarem uma ação junto 

com a Defensoria Pública para esses municípios, para onde 

levam alguns defensores públicos, servidores da Policia Civil, da 

Justiça do Trabalho, com serviços para a população como a 

emissão de carteira de trabalho, RG entre outros. 

MARINOR BRITO (PSOL) 

A deputada agradeceu aos vereadores de Alenquer por terem 

aprovado colocar em uma das ruas de Alenquer uma 

homenagem ao seu pai, Belarmino Libani de Brito. Falou também 

de uma Sessão Especial que irá tratar de questões referentes à 

Universidade do Estado do Pará (UEPA), que está passando por 

problemas graves, de gerenciamento, falta de democracia e de 

recursos para alguns programas. Pediu aos deputados que façam 

uma monção de apoio à UEPA e à UNIFESPA pelos cortes que 

vêm tendo. 

FABIO FREITAS (REPUBLICANOS) 



O parlamentar falou do requerimento que vai entrar em votação, 

o  435/2019, de repúdio ao estimulo sexual precoce infantil, por 

conta da publicação censurada na Bienal do Livro, no Rio de 

Janeiro, semana passada. O deputado reforçou o discurso do 

Prefeito Marcelo Crivela, que se apoia no Estatuto da Criança e 

Adolescente, onde no Art 78  diz que aquela revista deveria ser 

comercializada em embalagem lacrada, advertindo o conteúdo à 

disposição das crianças. Disse que já fez uma Sessão Especial 

trazendo a frente parlamentar do Congresso Federal da Defesa 

da Criança e Adolescente contra o abuso sexual e exploração 

sexual. Fez também uma monção 480/2019,  falando sobre os 

problemas da Calha Norte. Falou que na próxima terça será 

votado a PEC 2/2019, que é para assegurar a acumulação de 2 

empregos, desde que haja compatibilidade dos horários e não 

ultrapasse 20 horas semanas, essa PEC é para os servidores da 

segurança pública.  

Texto: Luana Lobato. 


