
QUARTA, 13 DE NOVEMBRO DE 2019 

RESUMO DO PLENÁRIO 

PEQUENO EXPEDIENTE 

DIRCEU TEN CATEN (PT) 

O deputado inicia falando sobre a Sessão Especial que foi realizada ontem, para discutir a situação de duas empresas 

importantes para soberania nacional, e que estão na iminência de serem privatizadas pelo Governo Bolsonaro, que 

são a SERPRO E DATAPREV. Falou que essas empresas são responsáveis pela arrecadação de 90% do orçamento 
geral da união. 

JUNIOR HAGE (PDT) 

O parlamentar falou que no dia 26 de agosto completou 2 anos do homicídio do professor Paulo Henrique, que 

denunciava possível desvios que estavam ocorrendo na Secretaria de Saúde, em Igarapé Açu. Disse também que veio 

até a tribuna para que chegue até o Ministério Público, Secretaria de Segurança Pública e Delegado Geral da Policia 

Civil sua cobrança de que continuem com foco nas investigações do assassinato do Professor Paulo Henrique.   

HORÁRIO DE LIDERANÇAS 

CARLOS BORDALO (PT) 

 O parlamentar falou sobre duas medidas do Governo Estadual de grande relevância para a economia e inclusão 

social no Estado. Uma delas foi a assinatura do termo de cooperação do governo e a Celpa, para elevar a quantidade 

de paraenses com acesso à tarifa social. Falou que existem pelo menos 500 mil paraenses que têm direito à tarifa 

social, essa tarifa tem um abatimento na tarifa de energia de pelo menos 62%. Falou também da assinatura do 

protocolo para a efetivação da Ferrovia Pará em 2021. 

JUNIOR HAGE (PDT) 

O deputado falou que o Pará desde o ano de 2016 é líder nacional na produção do cacau. Falou que o Governador 

esteve em São Paulo há algumas semanas defendendo a produção do cacau no Estado, para tração de empresas que 

possam beneficiar o nosso cacau, dessa forma gerando mais empregos. Parabenizou o Governo que esteve ontem em 

Brasília, onde assinou um protocolo para investimento de 7 bilhões para a construção da Ferrovia ligando Marabá a 
Barcarena.  

DR. JAQUES NEVES (PSC) 

O parlamentar falou que a assinatura deste protocolo para construção da ferrovia é um marco para o Estado. Destacou 

que esta ferrovia, que irá ser responsável pela produção mineral e o transporte de cargas para o porto de Barcarena, 

irá trazer um desenvolvimento enorme para o Pará. Falou também que amanhã terá uma Audiência Pública para tratar 
do tema TFD (Tratamento Fora do Domicilio), onde irão esclarecer algumas dúvidas.   

MARINOR BRITO (PSOL) 

A deputada saudou os concursados de 2016, que há meses ocupam a tribuna desta Casa. Falou que os deputados não 

fazem mais que a obrigação em serem atuantes. Destacou ainda que quem foi ao Festival de Cinema em Alter do 
Chão e quem foi ao Sairé em Santarém , pôde ver como a economia se dinamizou durante esses eventos.  

DRA. HELOISA (DEM) 

A parlamentar falou que se solidariza com os concursados, e que já tem uma comissão definida para poder ajudá-los. 

Falou que na semana passada foi surpreendida com um documento de reintegração de posse no município de Marabá, 

no bairro de São Felix I e II, então foi até Marabá onde se reuniu com os advogados para entender a situação e saber 
de que forma pode evitar essa reintegração de posse.   

GRANDE EXPEDIENTE 



MARINOR BRITO (PSOL) 

A parlamentar disse que ontem se posicionou duramente sobre a postura do Governo do Estado em relação aos 

concursados de 2016. Falou que hoje pela manhã mandou um áudio para o ex-deputado Parsifal, que a recebeu na 

Casa Civil para tratar sobre esses concursos, mas que há 2 meses estão sem respostas. Falou também que se precisar 

falará todo dia nesta tribuna, disse que esses trabalhadores que foram aprovados no concurso não estão pedindo favor 

e sim o cumprimento da Lei. Falou que hoje está dando entrada em uma monção, que será enviada para que o 

Governador os receba. Falou também sobre o BRT, que já vem se prolongando há anos, e que já foram feitos vários 
empréstimos, mas a obra não é concluída.  

ANGELO FERRARI (PTB) 

O deputado falou que é do Baixo Amazonas e que representa o povo dessa região.  Informou  sobre um evento que 

vai ocorrer no local a partir desta sexta-feira:  o Rider da Família, que sai de Alenquer até Curuá. Destacou que são 
esses eventos que trazem renda para as regiões.  

RAIMUNDO SANTOS (PATRIOTAS) 

O parlamentar falou da assinatura do protocolo para a construção da Ferrovia no Pará, que será uma alternativa para 

escoamento, tanto da produção do Estado, como da produção de outros Estados, e parabenizou o Governador e o 

Presidente da Casa, Dr. Daniel Santos, que está sempre presente nas grandes realizações que o Pará está trazendo com 

o novo Governo. Destacou também a assinatura do termo firmado entre o Governo e a Celpa, através do qual várias 
famílias têm o direito à tarifa social, pagando um valor menor na conta de energia elétrica.    

TEXTO: Luana Lobato. 

 


