
TERÇA, 29 de OUTUBRO DE 2019 

RESUMO DO PLENÁRIO 

PEQUENO EXPEDIENTE 

CARLOS BORDALO (PT) 

O deputado iniciou falando que nesta terça-feira, ás 16hs, na UFPA, haverá a abertura de um 

encontro muito importante para o Pará e Amazônia: o Encontro Amazônico dos Atingidos por 

Barragens. Falou também que na segunda-feira liderado pela Dep. Marinor Brito irá lançar o 

relatório final de estudos das barragens no Estado do Pará.   

ANGELO FERRARI (PTB) 

O deputado falou que na semana passada esteve em Brasília com o Ministro Sergio Moro, para 

tratar da segurança principalmente na região da Amazônia. Falou também que estão bem 

representados no Vaticano com o governador Helder Barbalho e o Presidente Dep. Dr. Daniel 

Santos, onde estão sendo discutidas soluções para Amazônia.   

HORÁRIO DE LIDERANÇAS 

DELEGADO TONI CUNHA (PTB) 

O deputado parabenizou a todos os servidores públicos do estado. Pediu também a união de 

todos os deputados para encontrar uma solução para o problema do alto preço da energia 

elétrica no Pará, disse que já pediu ao presidente da casa e aos deputados para irem à Aneel, às 

casas do Congresso Nacional, para pedir um plano para solucionar esta questão. Falou também 

que as pessoas estão passando fome para pagar a conta de energia.  

ELIEL FAUSTINO (DEM) 

O parlamentar também falou sobre a conta de energia elétrica no Pará, falou que a Amazônia 

contribui fortemente com o potencial hidrelétrico do país através da energia hídrica, e disse que 

não ganhamos nenhuma contrapartida tributária. 

CARLOS BORDALO (PT) 

O deputado parabenizou as deputadas em nome da Procuradora da Mulher da Assembleia, que 

realizaram no domingo uma marcha para a importância do Outubro Rosa. Falou também que a 

construção civil pode ficar sem recursos para pagar os operários, disse que é um alerta do 

sindicato que representa a indústria no Pará. 

JUNIOR HAGE (PTB) 

O parlamentar agradeceu ao governador pelo compromisso em cumprir o que foi prometido na 

sua campanha para região da Calha Norte. Disse também que o governador anunciou na reunião 

mais de 300 milhões do próximo empréstimo que esta Casa irá analisar para atender a região da 

Calha Norte.    

GRANDE EXPEDIENTE 



ELIEL FAUSTINO (DEM) 

O parlamentar destacou a presença do governador no Vaticano, falou que acha importante levar 

a Amazônia a todos os cantos do planeta para saberem o que ocorre. Falou também da Serra 

Leste, disse que esteve junto com outros deputados, brigando para que eles possam agilizar a 

apreciação do projeto na Secretaria de Meio Ambiente. 

CARLOS BORDALO (PT) 

O deputado voltou ao debate da questão ambiental, disse que estão em um grande dilema, falou 

que estão diante de uma postura governamental federal que é avessa a termos no país uma 

governança ambiental. Falou que a crise dos incêndios não foi uma crise normal, falou que 

alguns produtores estavam combinando o Dia do Fogo. Ressaltou que acha que o governador 

está lançando uma proposta que é central neste debate, a primeira medida é a criação do Fórum 

Pan Americano permanente de defesa da Amazônia. Disse que o primeiro encontro deste Fórum 

vai ser em Belém.  

FABIO FIGUEIRAS (PSB) 

O parlamentar falou que esteve junto com a Secretária de Educação, Leila Freire, onde 

discutiram alguns projetos no âmbito pedagógico, e foi apresentado um projeto, o das Eco 

Escolas, um novo modelo de escolas. Falou também de um protesto que teve na BR 151, em 

Igarapé Mirim pelos problemas nas malhas viárias. Falou também sobre o Projeto de Lei que foi 

encaminhado pela Procuradoria do Estado, falando sobre os procuradores autárquicos os quais 

conseguiram o que era almejado. Falou também sobre a tarifa de energia elétrica que é absurda 

no Pará, pontuou que a energia no Pará é mais cara que em São Paulo. Falou que precisa ser 

feito um debate para tratar dessa taxa de energia.  

Texto: Luana Lobato. 


