
QUARTA, 11 de DEZEMBRO DE 2019 

RESUMO DO PLENÁRIO 

HORÁRIO DE LIDERANÇAS 

JUNIOR HAGE (PDT) 

O deputado disse que ontem foram debatidos alguns projetos importantes e que ficou marcada 

para quinta-feira, dia 12, uma reunião conjunta com a Comissão de Constituição e Justiça e 

Comissão de Finanças para debaterem alguns assuntos, entre eles o Projeto de Lei 387/2019, 

que fala sobre obras importantes para a região do Oeste do Pará.   

THIAGO ARAUJO (CIDA) 

O parlamentar falou que semana passada esteve no município de Paragominas participando de 

um evento importante junto com o ex-deputado Sidney Rosa. Era o encerramento do ano de 

2019 do setor produtivo de Paragominas. Disse que Paragominas tem sido um grande exemplo 

no setor produtivo, de união e de desenvolvimento. Percebeu que a união entre o setor 

produtivo e a classe política levou diversos benefícios ao município.  

ANGELO FERRARI (PTB) 

O deputado falou da alegria em receber o Projeto 387/2019, que irá trazer investimento e 

infraestrutura para o Baixo Amazonas. Parabenizou o Governo do Estado por este Projeto, pois 

o mesmo já existe há muitos anos, mas nunca foi aprovado nos governos anteriores. 

CARLOS BORDALO (PT) 

O parlamentar falou de uma preocupação que deve ser de muitos no Brasil: a Medida Provisória 

que foi encaminhada ontem ao Congresso Nacional, que cria o Instituto da Auto Declaração e 

explica que a pessoa interessada em regularizar uma terra, vai poder ir ao Órgão de Terra e dizer 

qual é a sua terra, o tamanho, quem tem a posse e a partir daí se iniciará o processo de 

regularização fundiária em nome do autodeclarado, então o Governo só emitira o título depois 

que ele verificar a veracidade das informações. Bordalo disse que o processo de grilagem de 

terra neste país é uma marca presente na história e disse que esse Instituto da Auto Declaração 

é definitivamente a entrega do Território Nacional, das áreas produtivas para práticas nem 

sempre saudáveis para o campo brasileiro e lamenta isso. 

DRA. HELOISA (DEM)  

A deputada falou sobre o ocorrido em Capanema nesta segunda-feira, onde um paciente 

procurou a UPA passando mal do coração e veio a óbito sem ser transferido para o Hospital 

Regional, onde teriam leitos disponíveis. Falou que a Comissão de Saúde convocou o prefeito 

Chico Neto, o Secretário Alberto Beltrami para debater o ocorrido.    

MARINOR BRITO (PSOL) 

A parlamentar falou que começou uma serie de movimentações políticas para ver se consegue 

tirar o Ministério Público do “conforto” que se encontra em relação a várias denúncias públicas 



que vêm sendo feitas em Belém. Falou que desde 2008, foram remanejadas famílias da área do 

Projeto do Portal da Amazônia e até hoje essas famílias se encontram nas mesmas condições, 

recebendo um recurso de R$500 e ainda não teve nenhuma manifestação política que traga 

alguma esperança para essas famílias.  

GRANDE EXPEDIENTE 

THIAGO ARAUJO (CIDA) 

O parlamentar falou que ontem foi debatido sobre assunto do Hospital Regional dos Caetés em 

Capanema em que o deputado Dr. Jaques Neves fez alguns questionamentos e aproveitou para 

fazer um apelo para que, de maneira mais rápida possível, haja uma reunião com a Comissão de 

Saúde para propor uma Audiência Pública, convidar o Secretário de Saúde junto com os 

prefeitos e secretarias municipais de saúde para que possa dar encaminhamento a esse tema 

que está sendo debatido.      

CHAMONZINHO (MDB) 

O deputado falou de algumas monções e espera que as mesmas sejam encaminhadas e 

atendidas pelos secretários. Falou que recebeu, ontem, alguns amigos do município de Pacajá, 

onde fizeram algumas solicitações para Vila de Arataú. A vila não dispõe de telefonia móvel, as 

pessoas ficam isoladas por lá. O deputado disse já ter solicitado para companhia de telefonia 

Vivo, para que possa atender esta solicitação do município. Disse também ter feito uma monção 

solicitando a implantação de uma Ciretran em Pacajá, para que a população consiga tirar CNH, 

regularizar seus veículos. Falou também que amanhã estarão realizando a reunião da Comissão 

de Meio Ambiente, Mineração, Ecologia e Energia, quando será apresentada a real situação, 

conforme requerimento que foi emitido a SEMMA, do licenciamento do Projeto Serra Leste no 

município de Curionópolis.   

DR. JAQUES NEVES (PSC) 

O parlamentar falou novamente sobre a saúde no Pará, disse que a política de regionalização do 

hospital é algo que qualquer médico precisa e sabe da necessidade. Falou que o hospital de 

Breves precisa atender as urgências e emergências, estabilizar e ver qual o melhor tratamento, 

disse que não é possível que um paciente picado por cobra venha para Belém quando o 

tratamento é apenas soro antiofídico e controlar a convulsão. Falou que o que estão observando 

e defendendo é o desejo e a necessidade do povo de Capanema, que o hospital, que levou seis 

anos para funcionar, hoje está funcionando de portas fechadas, entrando apenas por regulação 

nas especialidades que ele tem, dá uma sensação que o hospital não funciona.     

ELIEL FAUSTINO (DEM) 

O deputado falou sobre a reunião que participou ontem com a presença do Procurador-Geral 

do Estado, Ricardo Sefer, onde iniciaram um debate em relação a questão da reforma da 

previdência no Estado e fizeram uma análise aos projetos que estão na Casa: um Projeto de 

Emenda Constitucional, três Projetos de Leis Complementares e um Projeto de Lei Ordinária, 

todos visando a mudança questão previdenciária. E disse que ficou definida uma agenda em que 

teriam a votação das comissões conjuntas nesta quinta-feira, mas disse achar esse tempo muito 



curto para análise da questão previdenciária. Ele não acha necessária tanta pressa, uma vez que 

a Secretaria de Previdência Nacional deu um prazo aos Estados até 31 de julho de 2020.       

 

Texto: Luana Lobato. 

 


