
TERÇA, 10 de DEZEMBRO DE 2019 

RESUMO DO PLENÁRIO 

PEQUENO EXPEDIENTE 

DR. JAQUES NEVES (PSC) 

O deputado parabenizou a atuação do governador Helder Barbalho no evento COP 25 - 

sediado em Madri. O parlamentar falou que a Amazônia está sendo bem representada pelo 

Governador Helder e o parabenizou pelo seu discurso.    

CARLOS BORDALO (PT)  

O deputado falou que apresentou uma monção solicitando que seja levado ao conhecimento 

do Tribunal Regional Federal, manifestando apoio aos atingidos por barragens, no 

enfrentamento de processo judicial, que os caracteriza como quadrilha. Bordalo disse ainda 

que considera essa escalada com os movimentos sociais um ataque frontal a democracia. 

MARINOR BRITO (PSOL) 

A parlamentar falou da satisfação em voltar ao parlamento depois de uma cirurgia que 

precisou realizar. Fez uma denúncia, apelou à Comissão de Direitos Humanos, que possam 

encaminhar à Câmara de Curuçá e ao Ministério Público do Estado, uma representação 

pedindo a apuração ao pronunciamento que o vereador Daniel Rabelo quando se referiu a 

parada LGBT do município de Curuçá. Disse também está preocupada com as mortes que 

aconteceram neste final de semana em Belém e também no município de Anapu, onde mais 

um trabalhador e militante das lutas sociais teve sua vida ceifada.     

HORÁRIO DE LIDERANÇAS 

MARINOR BRITO (PT) 

A deputada continuou a falar sobre as mortes e apelou ao Governador, por meio da Secretaria 

de Segurança Pública, que não meça esforços para solução desses homicídios. Falou também 

que a Pastoral da Terra denunciou o assassinato. 

CARLOS BORDALO (PT) 

O parlamentar lembrou que hoje, dia 10 de dezembro, é comemorado o Dia Internacional dos 

Direitos Humanos, uma data para homenagear o empenho e dedicação de todos os defensores 

dos direitos humanos e colocar um ponto final a todos os tipos de discriminação e 

promovendo a igualdade a todos os cidadãos. Disse também que data foi escolhida para 

honrar o dia em que a Assembleia Geral da Nações Unidas proclamou - no dia 10 de dezembro 

de 1948 - a declaração universal dos direitos do homem. Falou também que ontem esta Casa 

viveu um grande momento, quando foi entregue a medalha Paulo Frota, que condecorou 59 

personalidades, instituições e entidades não governamentais com a medalha de direitos 

humanos.  

DR. JAQUES NEVES (PSC) 

O deputado falou que o partido do qual faz parte fez uma reunião com todos os seus 

integrantes e destacou a força da mulher - que representa mais da metade da população 

brasileira – que precisa ser sentida na política partidária.  



ELIEL FAUSTINO (DEM) 

O parlamentar destacou a questão previdenciária e falou que há cinco projetos que tratam do 

tema. Eliel disse que foi procurado por várias entidades e falou que em uma reunião ficou 

acertado que esta Casa teria um calendário de Audiências Públicas e falou ainda que o 

Legislativo precisa fazer esse calendário. Eliel disse ainda não ter visto nenhuma manifestação 

dessas Audiências serem marcadas e disse já ter protocolado uma Audiência Pública. Pediu 

que os processos que o Executivo está dando entrada nesta Casa sejam feitos pelo protocolo 

da Alepa para que possa ser dado transparência nas datas desses processos. 

IGOR NORMANDO (PODE) 

O deputado falou, referindo-se ao pronunciamento do Dep. Eliel Faustino, de que a Comissão 

da Previdência irá fazer a Audiência Pública e também acatou a solicitação do deputado. Falou 

também do Dia Internacional dos Direitos Humanos e que precisa ser feito um grande debate 

sobre esse tema, porque talvez estejamos vivendo um dos períodos mais tenebrosos da 

história, onde as pessoas estão cercadas de intolerâncias, de ódio. Disse que o preconceito 

ainda é muito grande e que precisa ser combatido de todas as formas e falou que os Direitos 

Humanos vieram justamente para que tivéssemos direito à liberdade. 

GRANDE EXPEDIENTE 

DR. GALILEU (PSC) 

O parlamentar falou sobre saúde. Disse que o estado está passando por uma situação que a 

segunda maior causa de morte está relacionada aos problemas cardiovasculares. Falou de um 

vídeo que viralizou nas redes sociais de um repórte que enfartou e foi socorrido por um 

hospital que tinha total suporte, mas disse que a maioria da população não tem essa sorte. 

Falou que as UPAS não têm eletrocardiograma, que não têm as provas enzimáticas para saber 

se a pessoa realmente está enfartando. Falou que hoje no Estado só tem um hospital de 

referência, que é o Hospital de Clinicas e faz com que o fluxo de pessoas enfartando 

sobrecarregue o hospital.  Disse que visitou a UPA de Abaetetuba e lá não tem aparelho de 

eletrocardiograma e disse que não vai esperar emenda parlamentar para comprar o tal 

aparelho, que resolveu doar para a população de Abaetetuba, pois cansou de pedir para a 

atual prefeitura do município que comprasse esse aparelho. Falou também que solicitou uma 

emenda para comprar aparelho de mamógrafo e ultrassom para Abaetetuba.     

DR. JAQUES NEVES (PSC) 

O deputado falou também sobre a saúde pública e falou ser um equívoco uma UPA não ter um 

aparelho de eletrocardiograma e disse que as UPAS precisam ser regulamentadas, precisam 

receber fiscalização para se averiguar as condições de funcionamento. O parlamentar falou 

também que no dia 5 de novembro, em Capanema, o Estado Inaugurou o Hospital Regional 

dos Caetés e disse que por pedido do Prefeito do Município, o hospital só atende casos de 

traumas e cirurgias. Falou que ontem uma pessoa morreu na UPA, pois teve uma parada 

cardíaca e quem o atendeu na UPA mandou ele de volta para casa e quando retornou a UPA 

não resistiu e veio a óbito. Disse também que muitas crianças não aguentam esperar um leito, 

sendo que existem leitos no hospital, mas por ordem do prefeito, o perfil do hospital foi 

mudado.  

Texto: Luana Lobato. 



 

 


