
RESUMO DE PLENÁRIO 

PEQUENO EXPEDIENTE 

AIRTON FALEIRO (PT) e CORONEL NEIL (PSD)  

Os dois deputaram foram à tribuna para pedir que o Governo do Estado apure com muita 
seriedade as mortes de quatro pessoas que foram carbonizadas ontem no município de Santa 
Maria das Barreira. Os parlamentares acreditam que não foi uma briga entre os ocupantes de 
uma fazenda naquela localidades, mas sim briga entre os ocupantes e fazendeiros. Afirmaram 
que vão cobrar do Estado as devidas medidas para evitar mais mortes como aconteceu em Mato 
Grosso e no Maranhão.  

HORÁRIO DE LIDERANÇA 

Protestou contra o projeto de lei do deputado federal Nílson Leitão (PSDB/MA) que defende que 
a Lei Áurea seja revogada. O deputado afirmou que isso é um retrocesso em um país 
democrático como o Brasil. Pediu que a Bancada do PSDB do Pará, em Brasília, tome uma 
posição para que esse projeto não seja aprovado. O projeto prevê que os trabalhadores passem 
a receber em vez de salário, somente moradia e alimento. 

CÁSSIO ANDRADE 

Mais uma vez reforçou seu discurso sobre as dificuldades que os diretores e os alunos das 
escolas públicas do Estado tem para resolver problemas de infraestrutura junto à Seduc. O 
deputado disse que o problema surge em função da distância entre a Seduc e as escolas que 
funcionam no interior do Estado. O deputado vê somente como solução para esse problema que 
o ensino médio seja municipalizado. 

JAQUES NEVES 

Falou sobre a criação da Frente Parlamentar em Defesa da Liberdade Religiosa. Ele disse que a 
Alepa precisa defender o direito das pessoas de professarem sua fé sem nenhuma perseguição 
ou preconceito. O parlamentar aproveitou também para falar sobre a visita que fez na sexta 
feira passada ao município de Capanema. Lá, ouviu dos estudantes que as escolas estão em 
péssimas condições de uso. Os estudantes afirmaram que o quadro, as carteiras e as instalações 
elétricas estão todos estragados. O deputado disse que a secretária de educação, Ana Cláudia 
Hage, irá ao município para conversar com os estudantes para que eles exponham a situação 
para que as medidas sejam providenciadas. 

CELSO SABINO 

Respondeu ao desabafo do deputado Carlos Bordalo (PT) que criticou o projeto de lei do 
deputado federal Nílson Leitão (PSDB/MA) que propõe a revogação da Lei Áurea. O deputado 
disse que a Bancada do PSDB no Pará não concorda com a ideia do deputado federal do 
Maranhão. Celso Sabino também vai reforçar a ideia do PSDB/PA com a bancada do partido em 
Brasília. 

 
GRANDE EXPEDIENTE  

LUÍS AFONSO SEFFER (PP) 

Fez uso do Grande Expediente para apresentar um projeto de lei que prevê a desburocratização 
do encerramento de uma conta com as prestadoras de serviço de TV por assinatura, internet e 
outros serviços na área de informática. A intenção do projeto é evitar que o consumidor tenha 
problemas no momento de encerrar o contrato, pois a política dessas prestadoras desses 



serviços é demorar o atendimento, obrigando o cliente a desistir de fazer o encerramento da 
conta. Pelo projeto, o cliente não fica preso ao atendimento telefônico, ele simplesmente faz 
pela internet o encerramento do contrato. O projeto vai se juntar ao projeto do deputado 
Martinho Carmona que foi apresentou um similar no final do mês de abril. 

JAQUES NEVES 

O Grande Expediente foi encerrado pelo deputado Jaques Neves que mais uma vez se mostrou 
preocupado com a questão da saúde pública no Estado. Ele afirmou que existe recursos 
financeiros para que o Estado melhore a saúde, basta melhorar a gestão de tais recursos. Fez 
um alerta à população sobre a hipertensão que é uma das principais causas de morte no país. 
Aconselha que as pessoas tenham uma alimentação saudável acrescida de atividade física.  


