
QUARTA, 20 DE NOVEMBRO DE 2019 

RESUMO DO PLENÁRIO 

PEQUENO EXPEDIENTE 

DRA. HELOISA (DEM) 

A deputada inicia falando sobre o Dia da Consciência Negra, disse que 

ninguém pede pra ter uma cor de pele, ser rico ou pobre, mas que temos 

que aprender a lidar com as diferenças e respeitar a todos. Falou também de 

um fato ocorrido ontem no Congresso Nacional: um coronel arrancou um 

painel onde tem uma pessoa negra deitada enrolada na bandeira do Brasil e 

um policial saindo com uma arma, como se ele tivesse atirado nessa 

pessoa. A deputada destacou que não importa a corporação que você 

defende, mas você precisa respeitar integralmente as pessoas.    

ALEX SANTIAGO (PR) 

O parlamentar falou que esteve presente em várias cidades do Sul do Pará, 

e disse que em uma delas conseguiu concluir um trabalho de suma 

importância que foi em Floresta do Araguaia. Falou de uma Ação 

Cidadania que ocorreu agora em novembro, onde foram feitos cerca de 9 

mil atendimentos. Falou também que serão entregues 2 ambulâncias, uma 

em Redenção, e outra em Floresta do Araguaia.  

HORÁRIO DE LIDERANÇAS 

ELIEL FAUSTINO (DEM) 

 O parlamentar falou sobre um tema recorrente que é o Projeto Serra Leste, 

disse que ontem o Governador esteve em Parauapebas onde falou sobre 

este projeto. Falou que solicitou a esta casa uma Comissão de 

Representação, e falou que segunda feira terá uma Audiência para discutir 

esse tema.  

DR. JAQUES NEVES (PSC) 

O deputado falou que ontem o estado quebrou o paradigma na assistência à 

saúde, com o primeiro transplante renal infantil na Santa Casa. Falou que 

esse transplante é um avanço para a área da saúde no estado e que traz mais 

esperança de vida a essas crianças e suas famílias.  

MARTINHO CARMONA (MDB) 



O parlamentar falou em resposta ao deputado Eliel Faustino sobre o Projeto 

Serra Leste. Falou que o Governador está aberto a todos os debates para a 

melhoria do estado. Falou também que está à disposição do deputado para 

contribuir com este diálogo entre ele e o governador.  

JUNIOR HAGE (PDT) 

O deputado disse que no governo passado, por conta de programas ou 

possíveis benefícios do Governo Federal para municípios que faziam parte 

da região metropolitana, equivocadamente foi incluído o município de 

Castanhal na região metropolitana de Belém, pois existe uma estrada muito 

grande que separa os municípios. Falou que na Adepará de Castanhal tem 

cerca de 22 servidores que não recebem interiorização por conta deste 

equívoco, e disse que solicitou ao Governador que fizesse esse ajuste com 

relação a esses servidores.  

GRANDE EXPEDIENTE 

ELIEL FAUSTINO (DEM) 

O parlamentar falou sobre a discussão do tema de regiões metropolitanas, 

disse que as regiões metropolitanas são criadas através de Lei, e falou que 

podem ter tido representantes de Castanhal que podem ter querido incluir 

Castanhal na região metropolitana de Belém. E falou que é um tema 

importante para que a Comissão de Divisão Administrativa discuta.  

CHAMONZINHO (MDB) 

O deputado falou que ontem acompanhou o governador pelo Sul e Sudeste 

do Pará, onde Helder Barbalho assinou um convênio em Eldorado dos 

Carajás de 7 milhões para pavimentação asfáltica. O deputado parabenizou 

o governador e disse que ele não mede esforços para trabalhar pelo estado. 

Disse também que foram para a inauguração do presidio de Parauapebas, 

obra também que é muito importante. Ainda em Parauapebas, fizeram a 

inauguração do prédio do Propaz, onde terá a Delegacia da Mulher, espaço 

de saúde, entre outros. Falou também sobre o Projeto Serra Leste, e disse 

que o Governador também tem interesse em fazer o projeto andar, pois é 

muito importante para o Estado. 

ERALDO PIMENTA (MDB) 

O parlamentar falou sobre a saúde, disse que esteve recentemente com o 

Secretario de Saúde e falaram sobre a ampliação do atendimento no 

Hospital Regional de Santarém. Falou que aquela região foi esquecida por 



muitos anos pelo governo passado, e disse que hoje tem 4 mil pessoas na 

fila de espera para atendimento de traumatologia. E revelou que pediu ao 

secretário que o setor de cardiologia aumentasse suas cirurgias cardíacas, 

de seis para pelo menos 20 por mês.  

TEXTO: Luana Lobato. 

 


