
RESUMO DO PLENÁRIO 

PEQUENO EXPEDIENTE 

JAQUES NEVES 

O deputado falou sobre o Dia Nacional de Combate à Hipertensão. De acordo com o 

parlamentar, a hipertensão é um dos principais problemas cardíacos que leva paciente ao 

consultório médico no Brasil. Essa situação piora ainda mais em pacientes acima de 70 anos, 

pois eles se tornam mais propensos à hipertensão que pode se agravar por falta de atividade 

física e maus hábitos alimentares. O deputado destacou aqui no Estado, o trabalho realizado 

pela equipe de cardiologista do Hospital de Clínicas Gaspar Viana, que segundo ele serve de 

referência para os demais profissionais da rede pública e privada do Pará.  

TIAGO ARAÚJO 

Falou sobre a visita que fez essa semana ao município de Breves. Lá, participou de uma reunir 

com políticos locais para que discutissem as medidas para a implantação do Parque Industrial 

do Marajó. A Prefeitura de Breves já doou o terreno para que o parque seja construído para que 

o Governo do Estado dê início à obra. Ainda no município, Tiago Araújo, presidente da Comissão 

de Educação, na Alepa, visitou duas escolas e ouviu da comunidade algumas reivindicações, 

dentre elas, melhora na infraestrutura da escola e contratação de professores. Repassou as 

demandas à secretária de Educação, Ana Cláudia Hage, que se vai visitar, em companhia do 

deputado, a escola para resolver tais problemas. 

 

HORÁRIO DE LIDERANÇA 

JAQUES NEVES 

Expôs aos deputados o resultado do Encontro do PSC, que ocorreu aqui no auditório João Batista 

da Alepa, no final da semana. No encontro havia prefeitos, vice prefeitos e vereadores que 

traçaram as diretrizes do partido para as eleições 2018. Aproveitou para anunciar a candidatura 

do vice-governador Zequinha Marinho ao senador federal. Mas reforçou que se o governador 

Simão Jatene renunciar, assume o Governo do Estado. 

TIAGO ARAÚJO 

Foi à tribuna para pedir apoio dos parlamentares para que convoquem o superintendente do 

Instituto Brasileiro do Meio Ambiente (IBAMA/PA), Artur Valenoto, para que ele explique seu 

planejamento de gestão para que o Pará não seja prejudicado com as ações do órgão como 

aconteceu em gestões anteriores. Afirmou que não há necessidade no momento das 

autoridades públicas do Estado irem à Brasília resolver essa questão, pois o novo gestor do órgão 

está disposto ao diálogo com os parlamentares da Alepa. 

CORONEL NEIL 

Falou sobre a entrega de novos equipamentos como carros, motos, armamentos que o Governo 

do Estado fez à Polícia Militar do Pará, ontem no Centro de Convenções do Estado. De acordo 

com o deputados, outras entregas desses materiais serão feitas à PM, fruto de emendas 

parlamentares. O coronel Neil que tudo isso melhora o trabalho da segurança pública, que vem 

registrando nos últimos anos o aumento da violência em Belém e nos municípios do Estado. 

Aproveitou para agradecer o empenho do presidente da Alepa, deputado Márcio Miranda, por 



agilizar a aprovação dessas emendas. O deputado também mostrou alegria ao saber que os 

militares foram promovidos pelo governo estadual. 

OSÓRIO JUVENIL 

Falou do trabalho do Helder Barbalho no Ministério das Minas e Energia. Ressaltou que o 

ministro está sempre disposto para receber em Brasília as demandas dos políticos paraenses, 

não importando o partido político que tal parlamentar seja filiado, pois o que interessa ao 

ministro é o desenvolvimento do Pará. 

 

GRANDE EXPEDIENTE 

CASSIO ANDRADE 

O líder do PSB, deputado Cássio Andrade, dividiu com seus pares, a dificuldade que um deputado 

tem para cumprir sua missão diariamente. Muitas vezes, ele deixa seus familiares e corre risco 

de vida para visitar os municípios para poder atender as necessidades da população. Por isso, 

exigiu que o deputado que realmente trabalha pelo povo e pelo desenvolvimento do Pará deve 

ser respeitado e não deve ser confundido com os que são eleitos, mas que não cumprem seus 

deveres como representante do povo.  

HILTON AGUIAR 

A criação de novos municípios paraenses foi o assunto colocado em discussão pelo deputado 

Hilton Aguiar nessa manhã no plenário da Alepa durante o Grande Expediente. Para o deputado, 

o Estado do Pará é muito grande e isso compromete uma boa gestão na maioria dos municípios 

paraenses, pois neles há muitos distritos que ficam distante da sede da cidade e isso faz com 

que muitas demandas dos administradores desses distritos não sejam atendidas.  

 


