
RESUMO DO PLENÁRIO – 14.09.2021 

PEQUENO EXPEDIEMNTE 

DEPUTADO TIAGO ARAÚJO (CIDADANIA) 

O deputado foi à tribuna para dizer que, até o momento, a Prefeitura de Belém está fazendo 

pouco investimento para gerar emprego e renda para sua população. Disse que a frota de ônibus 

deve ser melhorada diante das constantes reclamações dos trabalhadores que usam o 

transporte coletivo na Região Metropolitana de Belém. 

DEPUTADA CILENE COUTO – LÍDER DO GOVERNO 

A parlamentar falou sobre os programas de inclusão social desenvolvido pelo Governo do 

Estado, chamando a atenção para o Programa Cidadania por todo o Pará que vai acontecer nos 

dias 01 e 02 de outubro em Abaetetuba. Disse também que, em breve, os bairros da Cabanagem 

e Icuí irão receber a instalação da Usina da Paz. 

HORÁRIO DE LIDERANÇA 

DEPUTADO CARLOS BORDALO (PT) 

Disse que a saúde mental deve receber mais atenção da Prefeitura de Belém e do Estado para 

que os pacientes com esse transtorno sejam melhor atendidos pelo poder público. 

DEPUTADO ORLANDO LOBATO (PMN) 

Mostrou preocupação com o setor pesqueiro em função da doença da urina preta que está 

prejudicando os trabalhadores desse setor. Disse que os pescadores podem ficar tranquilos que 

eles não serão prejudicados em suas atividades, já que não há certeza se essa doença é 

provocada por determinados peixe consumidos no Estado. A Comissão da Pesca da Alepa vai 

propor ao Governo do Estado que faça um estudo para discutir essa questão. O parlamentar  

acredita que tudo isso não passa de especulações, mas pede que a população pare de consumir 

temporariamente esses peixes que são apontados como responsáveis por essa doença. 

DEPUTADO FÁBIO FREITAS (REPUBLICANOS) 

Mandou um recado para a população de Icoaraci dizendo que em breve o SINE com outros órgão 

do Governo do Estado irão ao Distrito para oferecer a população orientações sobre emprego e 

renda.  

DEPUTADA DOUTORA HELOISA (DEM) 

Disse que participou ontem à noite de uma reunião extraordinária da Comissão de Saúde da 

Alepa para discutir a doença da urina preta. Afirmou que o Estado do Pará tem 9 casos 

confirmados, nas que não há nenhum registro de morte. Recomenda que a população evite o 

consumo desses peixes suspeitos dessa doença. Pediu que a população continue tomando as 

doses contra COVID 19 para que a vida possa voltar à normalidade. 

DEPUTADA MARINOR BRITO (PSOL) 

Informou que acompanhou a agenda do prefeito de Belém, Edmilson Rodrigues, ressaltando 

que a Prefeitura tem feito um esforço enorme para recuperar o funcionamento de todas as 

secretarias, pois segundo a parlamentar, não funcionaram na gestão anterior, trazendo um 

prejuízo grande para a população. 



GRANDE EXPEDIENTE 

DEPUTADO JAQUES NEVES (PSC) 

O deputado disse que a Comissão de Saúde da ALEPA se reuniu com órgãos de saúde do Governo 

do Estado para tomarem medidas em relação à doença da urina preta. Ficou decido que a SESPA 

vai emitir uma Nota Técnica para orientar os profissionais de saúde e a população sobre os 

cuidados em relação ao consumo do pescado. Se a pessoa apresentar dor, fraqueza muscular e 

urina escura deve imediatamente procurar atendimento médico. 

DEPUTADO TIAGO ARAÚJO (CIDADANIA) 

Disse que apoiava a administração municipal de Zenaldo Coutinho, mas não fazia parte dela. 

Alegou que sempre irá defender aquilo que é melhor para a população de Belém, especialmente 

no que se refere à melhoria do transporte público. Disse que vai defender a redução da energia 

elétrica junto à Agencia Nacional de Energia Elétrica.  

DEPUTADO ORLANDO LOBATO (PMN) 

Disse que o setor pesqueiro do Estado não pode ser desesperar porque até o momento não há 

evidência científica que a doença da urina preta seja causada por determinada espécie de peixe. 

Isso vai prejudicar as atividades dos pescadores. O mais interessante é que os órgãos de saúde 

do Estado orientam a população sobre essa doença. Neste momento, nós não devemos alarmar 

a população. 

DEPUTADA MARINOR BRITO (PSOL) 

A deputada pediu por meio de moção que o Governo do Estado volte a discutir a reposição 

salarial e a progressão dos servidores da Universidade do Estado do Pará – UEPA.  A PMB fez um 

plantio no canal São Joaquim. Essa ação será feita em outros canais da cidade para evitar 

alagamento. 

 

 

 

 

 


