
TERÇA, 26 DE NOVEMBRO DE 2019 

RESUMO DO PLENÁRIO 

PEQUENO EXPEDIENTE 

FABIO FREITAS (REPUBLICANOS) 

O deputado inicia fazendo prestação de contas, falou sobre um voto de aplauso ao Ministério Público e, 

principalmente,  aos ex- procuradores gerais de justiça e ao atual diretor- presidente do Ministério Público, Dr. 

Gilberto Martins. Disse que foi chamado para inaugurar a sede do Ministério Público de Parauapebas e de Conceição 

do Araguaia. Revelou que fez uma monção ao Governador, falando sobre o Dia Nacional do Doador Voluntario de 

Sangue, e foi solicitado que fosse feito em Ananindeua outro Centro do Hemopa. Informou que estará em Marabá 
para algumas inaugurações.  

CARLOS BORDALO (PT) 

O parlamentar falou que compareceu ao 7º Congresso Nacional do PT, onde muitos já anunciaram o fim do 

PT, e que já foi objeto de sórdidas campanhas de tentativas de destruição. 

DR. JAQUES NEVES (PSC) 

O deputado falou sobre o Dia Nacional do Doador Voluntário de Sangue, falou que está data tem que ser 

comemorada, lembrada a cada dia na sociedade brasileira. Falou da importância da doação, que isso tem 

salvado muitas vidas. Pontuou que hoje terá um debate sobre as políticas públicas na hematologia e 

hemoterapia. 

HORÁRIO DE LIDERANÇAS 

FABIO FREITAS (REPUBLICANOS) 

 O parlamentar falou que fizeram no sábado, no Centenário, uma palestra sobre as drogas para 5 mil pessoas que 

trabalham com Células Cristãs. Falou também sobre a Comissão de Modernização Tributária desta casa a qual está 

presidindo, onde foram pessoalmente ouvir cada setor deste Estado que gera emprego e renda. Pontuou que o Estado 

tem 3 milhões e 411 mil trabalhadores e ,infelizmente, muitos desempregados.  Este é o grande desafio: como gerar 
mais empregos. 

CARLOS BORDALO (PT) 

Lembrou que quando o Presidente Bolsonaro anunciou a retirada de radares das estradas federais, ele falou do risco  

que a população sofria, e agora os resultados estão chegando. Falou que o número de acidentes graves subiu nos 7 

primeiros meses do ano e lamenta que o país esteja convivendo com esta irresponsabilidade governamental. 

DR. JAQUES NEVES (PSC) 

O parlamentar parabenizou a fala do Dep. Bordalo em relação à medida do presidente  Bolsonaro,  proibindo os 

radares móveis. Destacou que é preciso cada vez mais medidas que possam educar e coibir os acidentes. O deputado 

se congratulou com a Fundação Hemopa pela semana de doadores, uma semana que visa não só aumentar o número 
de doadores, mas também conscientizar a todos da necessidade da doação voluntária de sangue.  

JUNIOR HAGE (PDT) 

O deputado disse que o governador anda muito pelo Estado e isso é muito salutar. Falou que muitos blogs ficam 

criticando o Governador por estar sempre viajando, mas disse que suas viagens na maioria das vezes são para o 
interior do Estado ou Brasília,  para resolver problemas do Estado.    

GRANDE EXPEDIENTE 

DR. JAQUES NEVES (PSC) 



O parlamentar falou sobre a saúde pública, destacou que a regionalização da saúde do Estado precisa acontecer de 

fato. Disse que a população tem direito a receber na sua região tratamento de alta e média complexidade e também o 

tratamento de especialidades. Falou que não é razoável que a pessoa que mora em um município distante venha até 
Belém para se consultar. E disse que é essa luta que ele vem traçando desde sua legislatura passada.  

MARTINHO CARMONA (MDB) 

O deputado vê que o cenário nacional e estadual estão tendo que atentar para a necessidade de aumentar suas 

arrecadações, não por  via de tributos, mas aumentando os contribuintes. Disse que aumentando o número de 

contribuintes a carga fica mais suave. Disse que o Governador precisa alavancar parcerias que se instalem no Estado 

para aumentar os contribuintes.   

TEXTO: Luana Lobato. 

 


