
QUARTA, 04 de DEZEMBRO DE 2019 

RESUMO DO PLENÁRIO 

PEQUENO EXPEDIENTE 

DIRCEU TEN CATEN (PT) 

O deputado iniciou dando seu apoio aos trabalhadores que estiveram ontem reunidos em 

defesa do CERPRO E DATAPREV, empresas públicas de TI que estão querendo privatizar. Falou 

que esta Casa está enviando uma monção assinada por vários parlamentares, na qual se 

manifestam contrários à entrega dos dados dos brasileiros para o capital privado.   

CARLOS BORDALO (PT) 

O deputado falou que hoje apresentou uma monção solicitando à Secretaria de Estado de 

Segurança Pública e Defesa Social do Estado, à Ouvidoria, Comando Geral da Policia Militar e à 

Corregedoria da Policia Militar a apuração dos fatos em que policiais atiraram em 

trabalhadores rurais no município de Eldorado dos Carajás, nesta terça-feira. Falou que as 

imagens que circulam nas redes sociais são cenas vexatórias e nas imagens fica claro que os 

trabalhadores estavam coletando castanha e não invadindo propriedades.        

HORÁRIO DE LIDERANÇAS 

CARLOS BORDALO (PT) 

O deputado manifestou sua solidariedade à Procuradora Federal Deborah Duprat, que ontem 

foi afastada da vice-presidência do Conselho Nacional de Direitos Humanos. Falou ser um gesto 

truculento que aponta tentativa de intimidação aos defensores de direitos humanos no País. 

Falou também que está preocupado com o que esta Casa aprovou ontem em 1º turno,  que é a 

exigência que estabelece o monopólio para ingressar nas funções de Oficiais da Policia Militar. 

Bordalo disse não achar salutar que apenas os que tenham bacharelado em Direito possam ser 

oficiais da Polícia Militar.  

JUNIOR HAGE (PDT) 

O parlamentar falou da importância que a AdePará tem para o setor agrícola de defesa da saúde 

animal e parabeniza a AdePará do Estado. Falou que precisa de mais estrutura, mas os técnicos 

que lá estão já fazem um grande trabalho. Falou que o Governador está de parabéns pelo 

dinamismo que vem empreendendo à frente do executivo municipal, fazendo visita aos 

municípios e vendo de perto a necessidade de cada um. 

DR. GALILEU (PSC) 

O deputado falou sobre problemas relacionados a Abaetetuba. Ele esteve no município esta 

semana e notou que a cidade está abandonada, com lixão a céu aberto. Falou que a empresa 

que faz a coleta de lixo não recolhe o lixo há 4 dias. Ressaltou o descaso que o Governo Chita 

tem com a população de Abaetetuba, que não está pagando a empresa que coleta o lixo, assim 

como os rabeteiros que fazem o transporte escolar. Disse também que visitou uma escola 

pública e foi verificar a qualidade da merenda escolar, que é de péssima qualidade. 



 ANGELO FERRARI (PTB) 

O parlamentar falou que hoje pela manhã leu uma notícia sobre a Lei Kandir e disse que bons 

ventos estão soprando para o Estado. Disse que neste último ano foram 5.426 homicídios a 

menos. Falou também do asfalto da BR-163, que foi entregue depois de muitos anos. 

ALEX SANTIAGO (PTB)  

O deputado falou que esteve em Brasília por diversas vezes, junto com Dep. Federal Cristiano 

Vale, no DNIT, para tratar das péssimas condições da BR-158. Falou que protocolou o ofício 180, 

solicitando em caráter de urgência que os contratos pudessem receber um reforço de recursos 

para a empresa responsável pelas obras. Desta forma vem agradecer o General Santos Filho, 

que mandou um comunicado falando do reinício das obras na BR, enviando 2 milhões e 419 mil 

no contrato 348.  E por fim, agradeceu ao Dep. Cristiano Vale e ao General Santos Filho pelo 

empenho de ambos em atender à sua solicitação.   

GRANDE EXPEDIENTE 

JUNIOR HAGE (PDT) 

O parlamentar falou que após a sessão plenária irá ocorrer uma reunião da Comissão da 

Fiscalização Financeira e Orçamentaria para fazer a apreciação da matéria e aprovação para 

levar até o plenário na próxima semana. Falou que como relator da matéria, deveria ter passado 

a relatoria do PPA para outro colega, para ver como é complicado conseguir conciliar o desejo 

de um parlamentar, pois o Estado não tem capacidade para a execução de todos esses desejos 

da sociedade paraense.  

MARTINHO CARMONA (MDB) 

O deputado falou do êxito que o Governador está tendo com a tratativa da Ferrovia Pará, disse 

que ela foi iniciada há um tempo,  e parabenizou todo o trabalho que o Secretario Adnan fez em 

favor de todos os contatos para que chegassem ao ponto atual. Disse também que o Secretário 

conseguiu fazer uma reunião em Shangai, onde o ex-governador fez todo o traçado desta 

ferrovia, porém não foi com o Comando Central e por conta desta falha política, a construção 

da ferrovia não saiu do papel. Destacou que esta é apenas uma das milhares de necessidades 

que a logística tem. 

RAIMUNDO SANTOS (PATRIOTAS) 

O parlamentar falou da conclusão de mais um ano neste parlamento. Destacou que precisam 

dar cada vez mais atenção ao povo, refletindo tudo o que foi feito, e o que foi falho este ano 

deve ser corrigido em 2020. Falou também que conversou com uma funcionária desta Casa 

sobre o problema do suicídio e destacou que isso é motivo de reflexão.  

Texto: Luana Lobato. 


