
TERÇA, 03 de DEZEMBRO DE 2019 

RESUMO DO PLENÁRIO 

PEQUENO EXPEDIENTE 

CARLOS BORDALO (PT) 

O deputado iniciou falando que ele e outros deputados estiveram reunidos com o Ministério 

Público. Na reunião, entregaram à promotora presente o relatório do Projeto de Mão Dadas - 

Visibilidade para Todos e Todas. O parlamentar falou que o projeto foi desenvolvido para 

estimular políticas públicas de inclusão de pessoas com deficiência.  

ANGELO FERRARI (PTB) 

O deputado falou que esteve em alguns municípios do Marajó,  visitando algumas lideranças. 

Falou também que esteve com Comandante da Policia Militar, Dilson Junior,  para falar sobre a 

segurança pública no estado e ressaltou os avanços alcançados nessa área.  

HORÁRIO DE LIDERANÇAS 

CARLOS BORDALO (PT) 

O deputado falou que, hoje, o Brasil comemora o Dia Internacional das Pessoas com 

Deficiência e afirmou que não tem nada a comemorar. E destacou a atitude do Governo 

Federal de encaminhar ao Congresso Nacional um Projeto de Lei que desobriga a cota para 

trabalhador com deficiência.  

JUNIOR HAGE (PDT) 

O parlamentar anunciou a realização da reunião da Comissão de Fiscalização Financeira e 

Orçamentária, onde será debatido o PPA, que ditará as diretrizes e investimentos para os 

próximos quatro anos.  

MARTINHO CARMONA (MDB) 

O deputado destacou a preocupação com os índices elevados de suicídio e automutilações de 

adolescentes. Carmona contou que a Unale encampou uma luta de proteção aos adolescentes 

que sofrem pressão psicológica e que estão se suicidando e mutilando-se. Disse que no último 

sábado, foi realizado um congresso com sobre o tema que reuniu cerca de 10 mil 

adolescentes.  

GRANDE EXPEDIENTE 

JUNIOR HAGE (PDT) 

O parlamentar parabenizou os técnicos da Embrapa que desenvolveram técnicas de manejo e 

melhoramento genético para a produção do fruto na entressafra, o que garante açaí de 

qualidade o ano inteiro. Com o trabalho desenvolvido pela Embrapa, a produção pode dobrar 

de um para mais de dois milhões de toneladas de açaí ao ano.  



 

ANGELO FERRARI (PTB) 

O deputado falou de um projeto de Lei que dispõe sobre os custos do uso da tornozeleira 

eletrônica por condenados. O parlamentar informou que o projeto vai fazer com que o preso, 

que vai para o regime vigiado e que usa a tornozeleira eletrônica, terá que pagar o custo dela, 

dessa forma, o Estado economizará cerca de R$5 milhões ao ano. 

CARLOS BORDALO (PT) 

O parlamentar falou sobre a crise da carne no Estado, falou que deu entrada em uma monção 

solicitando ao Governo do Estado, por meio do Conselho Estadual de Segurança Alimentar e 

Nutricional Sustentável do Estado do Pará, uma avaliação sobre a real situação de escassez de 

carne bovina no mercado interno. Bordalo questiona ainda quais as estratégias que foram 

pensadas, visando a sustentabilidade e garantia de segurança alimentar.  

MARTINHO CARMONA (MDB)    

O deputado destacou a economia no Pará, principalmente o setor industrial. Carmona disse 

que o Estado carece de uma atenção especial para que a economia possa se estabilizar. Falou 

que a política não de prestigia a indústria, responsável pela verticalização de toda matéria 

prima. Carmona lamentou que o Estado não esteja focado para transformar o Pará em um 

celeiro industrial.  

Texto: Luana Lobato. 


