
Terça-feira, 12 de novembro de 2019. 

RESUMO DO PLENÁRIO 

PEQUENO EXPEDIENTE 

CARLOS BORDALO (PT) 

O deputado falou que ontem o Presidente Jair Bolsonaro anunciou o fim do seguro DPVAT, 

mas ressaltou que não haverá desamparo às vitimas de acidente de trânsito. Bordalo concluiu 

que o presidente "tira dos pobres para dar aos ricos" 

DR. GALILEU (PSC) 

O parlamentar falou que hoje eles tomarão uma decisão muito importante nesta casa, que é a 

criação de uma Comissão de Estudos para discutir a respeito do câncer no Estado do Pará, 

assim podendo identificar os problemas que estão atrapalhando o andamento do tratamento 

dos pacientes com câncer no Estado. 

HORÁRIO DE LIDERANÇAS 

JUNIOR HAGE (PDT) 

O parlamentar destacou a  alegria que será proporcionada ao povo de Uruará, Medicilância, 

Altamira, entre outros municípios, com o asfaltamento da rodovia Transuruará. Disse também 

que o Governador se comprometeu que no próximo projeto de autorização para captação de 

recursos,  algumas outras rodovias entrarão no projeto para futuras obras.      

CARLOS BORDALO (PT) 

O deputado continuou a falar do Governo Bolsonaro, falou que houve uma mudança no 

Projeto Primeiro Emprego, e que por causa disso quem vai pagar a taxa de seguro desemprego 

é o desempregado, para assim financiar a geração de emprego para jovens.  

DR. JAQUES NEVES (PSC) 

O parlamentar fez um relato sobre um fato que ocorreu no domingo, na BR 316, onde ocorreu 

um acidente com uma carreta e o trânsito ficou parado. Falou que havia uma ambulância para 

o atendimento e que foi verificar se tinha alguma paciente, e o estado em que o mesmo se 

encontrava. O estado era grave, com o paciente já ficando sem oxigênio e precisando sair do 

engarrafamento para chegar ao hospital o mais rápido possível. O deputado disse que pediu 

ajuda à PRF, mas a mesma disse que não havia o que fazer, que se a ambulância fosse para a 

pista oposta seria arriscado, mas se não fizesse isso o paciente poderia vir a óbito dentro da 

ambulância. Então o deputado Jaques Neves, sem a ajuda da PRF, levou a ambulância pela 

pista contrária, assim ajudando o paciente a chegar mais rápido ao hospital. Jaques Neves 

falou que muitos policiais federais não conhecem a realidade do Estado. O parlamentar ligou 

para o superintendente da PRF relatando o fato, e pedindo para que esses policiais sejam 

humanizados, pois omissão de socorro é crime.  

ANGELO FERRARI (PTB) 



O parlamentar falou que ontem esteve no museu Emilio Goeldi, junto com Governador, onde 

foi feita a instalação do Conselho Estadual de Política Indígena, Conselho este que vai lutar 

pelas florestas. Parabenizou o Governador quando fala que a maior comodite do mundo é a 

floresta.  

ELIEL FAUSTINO (DEM) 

O deputado falou de dois projetos que estão na pauta hoje, que são o da policia militar junto 

com o projeto do Tribunal do Estado. Falou que ainda não há consenso em relação a esses 

projetos, e disse que a casa precisar discutir ainda mais sobre eles.   

 

GRANDE EXPEDIENTE 

FABIO FREITAS (REPUBLICANOS) 

O deputado deu inicio ao grande expediente falando sobre o ingresso no concurso da PM e o 

aumento para 35 anos. Falou também da moratória da soja, destacou que as ONGs 

internacionais estão atrapalhando o produtor de soja no sul e sudeste do Pará, e pediu apoio 

ao Governador com relação à geração de emprego.  

Falou também da Semana da Juventude que aconteceu semana passada, durante a qual 

ocorreu um grande debate com alguns estudantes. 

CARLOS BORDALO (PT) 

O deputado falou sobre a violência ocorrida em Ipixuna do Pará: a Operação Porcelana. Disse 

que essa operação se assemelhou à antecipação do processo eleitoral, que vai se realizar ainda 

em 2020. Falou que a gestão de Ipixuna do Pará vem sendo atacada de forma às vezes sem 

direito de defesa. Falou também que a prefeita do município vem transformando a realidade 

da população, que antes vivia em um verdadeiro caos administrativo.   

MARINOR BRITO (PT) 

A parlamentar prestou sua solidariedade aos trabalhadores da educação do município de 

Baião, que estão em greve porque estão com salários atrasados. Falou que o Prefeito do 

município justificou o atraso do salário dizendo que o Governador do Estado não repassou os 

recursos. Marinor pediu que os deputados apurassem essa situação, pois não é justo que os 

professores que trabalham de forma incansável fiquem com seus salários atrasados. 
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