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Pequeno Expediente  

CARLOS BORDALO (PT) 

O deputado falou que protocolou uma Monção de apoio aos petroleiros, que desde o dia 1º de 

Fevereiro estão em greve. O parlamentar destacou que os trabalhadores estão em greve 

porque lutam pela não privatização da principal estatal brasileira. Disse também que a greve 

foi motivada pela demissão em massa dos funcionários da Petrobrás.  

JUNIOR HAGE (PDT) 

O parlamentar elogiou o ato proferido ontem pelo Governador, de criação da Força Estadual 

de Combate ao Desmatamento no Estado do Pará, falou que isso mostra que o governo não 

tem interesse no desmatamento ilegal das nossas florestas. Parabenizou o Governador pela 

formação dessa força, porque não quer o desmatamento ilegal das florestas, mas também 

ficou claro que os projetos de exploração de madeira pelo manejo florestal fiscalizado pelo 

Ideflor também estão embasadas com a criação desta força. 

Horário de Lideranças 

CARLOS BORDALO (PT) 

O deputado falou que esta semana foi lembrado um triste acontecimento para o Estado do 

Pará. Falou que há exatamente 2 anos, em Barcarena, aconteceu um acidente ambiental, e 

disse que agora é preciso verificar o que operou-se para melhor ou pior neste complexo 

metalúrgico. Falou que a empresa assinou junto com Governo do Estado um termo de 

compromisso de realização de várias obras estruturais para diminuir o risco para população do 

município. Falou que amanhã estará em Abaetetuba, de lá seguirá para Beja até chegar na 

comunidade de Pirocaba, onde irá se reunir com representantes das principais ilhas mais 

afetadas pelos empreendimentos metalúrgicos de Barcarena.  

JUNIOR HAGE (PDT) 

O parlamentar falou que, em janeiro, o Governador esteve em Castanhal para assinar a ordem 

de serviço da Avenida Brasil, avenida essa que liga vários bairros. Disse que é uma obra muito 

importante porque entre esses bairros tem a Avenida dos Universitários, onde está localizado 

o Hospital Regional. 

ELIEL FAUSTINO (DEM) 

O deputado disse que apresentou uma Proposta de Emenda Constitucional, assinada por 

vários deputados, e recebeu um pedido do presidente desta Casa para reunir com atual 

Secretario de Gestão Penitenciária para poder avançar com esta questão dentro do 

parlamento. Falou também que ontem recebeu um e-mail das Comissões de Justiça e 

Finanças, por votarem mais uma vez em conjunto 7 Projetos de Iniciativa do Governo, alguns 

são importantes e precisam ser discutidos de forma mais aprofundada.  



DR. GALILEU (PSC) 

O deputado falou sobre o evento que ocorreu no Hangar do PSC, com a presença do Senador 

Zequinha Marinho, vereadores, prefeitos de vários municípios. Falou da força que o PSC tem 

no Estado do Pará e que é um partido que defende a família, a moral, os bons costumes, que 

luta em defesa dos mais humildes.   

Grande Expediente  

HILTON AGUIAR (DEM) 

O parlamentar falou sobre algo que já foi muito discutido e que ainda não teve um resultado 

positivo, que é o que vem acontecendo no Estado do Pará. Disse ter visto, nos últimos dias, 

uma guerra que vai se tornar real, que é o IBAMA entrando em áreas que não são reservas e 

tocam fogo na máquina do produtor e lamentou esse ocorrido. Falou que eles não podem 

fazer isso, que a Lei é para prender quem estiver trabalhando na ilegalidade. Disse que 

apresentou uma monção solicitando ao Presidente Bolsonaro que ele revogue essa Lei em 

nome do povo do Pará, que vem destruindo o sonho de muitos pais de família.  

MARTINHO CARMONA (MDB)  

O deputado falou da satisfação ao assistir os noticiários sobre a operação que foi bem 

sucedida com a apreensão de toneladas de maconha e cocaína em Mosqueiro. Disse que 

esteve no centro de triagem na Marambaia e disse que alertou a todos que foram iludidos e 

caíram na cilada do inimigo e que agora estão presos. E parabenizou as Polícias Militar e Civil 

pela operação. Falou que hoje a tarde haverá uma condecoração e que realmente merece 

destaque e o reconhecimento da sociedade. 

ERALDO PIMENTA (MDB) 

O deputado falou que uma sociedade vem sendo perseguida da região do Sul e Oeste do Pará, 

que tanto trabalha para engrandecer esta federação. Disse como é triste vê um cidadão de 

bem, um antropólogo que vem defender uma região que está produzindo. Falou da prisão 

inconstitucional do antropólogo que estava em defesa de uma região produtiva.  

Texto Luana Lobato 


