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RESUMO DO PLENÁRIO

PEQUENO EXPEDIENTE

JUNIOR HAGE (PDT)

O deputado iniciou destacando a nova sede da Emater, inaugurada
pelo Governador, Falou também da sua experiência como
deputado, em seu 4º mandato. Falou que a Emater tem técnicos da
melhor qualidade para servir a população do Estado, em especial
aos agricultores.

DRA. HELOISA (DEM)

A parlamentar falou sobre o caso de uma grávida que teve seu
filho na rua, na porta do hospital. Ressaltou a desumanidade com
essa mãe e o bebê, e falou que está apurando este fato para que
nunca mais ocorra no Estado do Pará.

HORÁRIO DE LIDERANÇAS

JUNIOR HAGE (PDT)

O parlamentar disse que no município de Castanhal há uma
cobrança muito grande em relação à inauguração do Hospital
Regional de Castanhal, pois já foram inaugurados outros hospitais.
Destacou que o hospital com mais atrasos é o de Castanhal, por
esse motivo ainda não foi inaugurado.

DRA. HELOISA (DEM)

A deputada continuou a falar sobre o Hospital Regional de
Castanhal, pontuou que ele ficou por último porque será o mais
completo, que nele terá desde o diagnóstico ao tratamento do
câncer, até para desafogar a demanda do Hospital Ophir Loyola.
Falou também sobre o desmatamento na Amazônia, disse que
ontem foi publicada a pesquisa do INPE, que mostra 40% a mais
do que no último ano.



DR. GALILEU (PSC)

O parlamentar falou que hoje só iria agradecer. Disse que esta
semana andou pelos municípios do Baixo Tocantins e tem visto
de perto o trabalho do Governo do Estado nas estradas. Informou
que solicitou ao Secretário Pádua que fizesse um trabalho de
imediato nesta região, e disse que ficou muito feliz por sua
solicitação ter sido atendida. “Isso mostra o compromisso do
Governador com a população”, destacou.

ANTONIO TONHEIRO (PR)

O deputado parabenizou o Governo e o deputado Junior Hage por
ter falado da Emater, que é muito importante para o Estado. Falou
da importância do apoio que tem que ser dado à Emater, para
levarem o conhecimento aos agricultores.

DR. JAQUES NEVES (PSC)

O parlamentar falou também sobre o Hospital de Castanhal, que é
um hospital muito necessário, sobretudo com atendimento
oncológico. Falou que recebeu uma mensagem no celular, de uma
jovem com câncer na tireóide. Disse que ela foi atendida no
hospital de Santarém, e ficou se perguntando como esse hospital
não consegue fazer uma cirurgia desse tipo. Falou que o Ophir
Loyola não tem como trazer pacientes dos quatro cantos do
Estado para fazer cirurgia, que precisa haver um entendimento,
um estudo para resolver essa situação.

GRANDE EXPEDIENTE

DR. GALILEU (PSC)

O parlamentar falou também sobre o caso da mulher que teve
bebê na porta do hospital, fato que está sendo debatido em todo
Estado e que pode virar noticia nacional. Falou que casos como
esse precisam ser debatidos para que não aconteçam mais, mesmo
que o paciente não tenha plano de saúde. Falou que hoje a maioria
dos atendimentos feitos no Estado está sendo gerenciada pela



Organização de Saúde (OS). Pontuou também que algumas estão
dando respostas muito positivas, mas outras infelizmente não. E
falou que a Comissão de Saúde precisa reunir com o Secretário de
Saúde, para fazerem um levantamento sobre essas OS, as que
estão sendo eficientes e as que estão dando problema para o
Estado do Pará.

DR. JAQUES NEVES (PSC)

O deputado falou que devem defender a saúde no Estado, falou do
vídeo em que uma mãe tem seu filho na rua, em frente ao hospital,
e todos se perguntam quem tem culpa. E falou que pessoas que
estão em trabalho de parto, enfartando, com dor no peito ou com
trauma, que estiverem na frente de um hospital, merecem
atendimento imediato, não interessa se o paciente tem plano ou
não, pois isso tem risco de vida. Falou que se uma pessoa está na
porta do hospital passando mal, não interessa se tem medico ou
não, qualquer pessoa que trabalha no hospital pode atender o
paciente, pois isso é trabalho de humanização. E falou que o
Ministério Público precisa saber o que acontece com o ânimo das
pessoas que trabalham nesses hospitais, pois o que está faltando é
humanização nos hospitais.

MARTINHO CARMONA (MDB)

O parlamentar falou que esteve em Brasília junto com o
Governador, durante a assinatura do protocolo para a construção
da Ferrovia no Estado. Falou que esse trabalho já dura 20 anos,
mas só agora foi concretizado, falou que o projeto está bem
adiantado, podendo assim dar início às obras dentro de 1 ano.

TEXTO: Luana Lobato.


