
TERÇA, 17 de DEZEMBRO DE 2019 

RESUMO DO PLENÁRIO 

PEQUENO EXPEDIENTE 

ANGELO FERRARI (PTB) 

O deputado iniciou falando da mineração Rio do Norte, 

que atua no município de Oriximiná. Disse que anos atrás, 

essa mineradora, junto com a prefeitura, fraudou uma 

concessão de transporte coletivo e falou que os 

trabalhadores ficaram sem suas horas transporte, assim os 

prejudicando. Destacou que na época era vereador e 

travou uma luta contra a mineradora. E falou que agora a 

mineradora quer mudar o turno de trabalho dos 

trabalhadores.  

MARINOR BRITO (PSOL) 

A deputada falou que é sempre uma honra falar em nome 

das categorias, que são o suporte mais forte que o Estado 

tem, e disse ser uma honra ser professora e nunca ter se 

curvado como sindicalista aos ataques que a categoria 

vem tendo. Falou que o Governador mandou um “pacote 

de maldades” à Assembleia Legislativa, constituindo 

vários projetos de Lei e uma PEC onde os servidores terão 

que pagar. Falou que entrou com um Mandado de 

Segurança preventivo para tentar suspender a votação 

dos Projetos, especialmente da PEC. E disse que a 

Assembleia vai pagar um ônus muito alto por deixar as 



coisas acontecerem no ritmo decidido pelo Governo do 

Estado, e disse que é um ônus que seu mandato não 

pagará porque está solidária aos servidores públicos.   

HORÁRIO DE LIDERANÇAS 

FABIO FREITAS (REPUB) 

O deputado falou sobre a Comissão de Prevenção às 

Drogas, na qual está como presidente. Disse que desde o 

dia 01 de fevereiro até hoje, a Comissão percorreu 40 

municípios, alcançando 193 mil pessoas, falando sobre as 

drogas. Disse que sábado estiveram no Mangueirinho, com 

o PROERT, programa que trata a questão de prevenção às 

drogas para os adolescentes.         

DR. GALILEU (PSC) 

O parlamentar falou que ontem esteve na Secretaria de 

Transporte, junto com o Senador Zequinha Marinho e 

alguns deputados, para discutir a reforma da PA 151, que 

está intrafegável. Disse que esteve com o secretario Pádua 

e colocou para ele toda essa situação, que precisa ter uma 

atenção especial, e conseguiram traçar um plano de ação 

para que este ano consiga recuperar esse trecho. E 

agradeceu o apoio ao secretário Pádua. Falou também da 

reunião que ocorreu nesta casa sobre a formação do seu 

partido, que há muitos anos vem crescendo junto com o 

povo. 

MARINOR BRITO (PSOL) 



A deputada apelou aos deputados, que ela tem certeza 

que não estão se sentindo confortáveis com o processo 

que estão vivendo. Falou que uma matéria como esta tem 

uma grande amplitude e não recebeu as devidas 

informações por parte do Governo, que fala de déficit 

previdenciário, mas que não mostra o valor desse déficit. 

Falou que para eles, que têm um alto salário, o aumento 

de 14% na alíquota não teria tanto impacto, mas para os 

servidores públicos que recebem menos de 6 mil reais, 

sim. 

DRA.HELOISA (DEM) 

A parlamentar também falou do processo da Previdência, 

processo que ainda não foi discutido suficiente, mas é 

importantíssimo para a vida de todos os servidores 

públicos. A parlamentar entende que não deve ser votado 

hoje, que deve ficar para fevereiro para que possa ser 

discutido com calma. Ressaltou também de um óbito que 

ocorreu no Estado de forma perversa e de forma evitável, 

em teste de aptidão física que se faz para ingresso na 

Polícia Civil. E falou que não podem mais ficar calados 

assistindo o que está acontecendo. 

THIAGO ARAUJO (CIDA)  

O deputado destacou que o Parlamento chega ao fim de 

um ano legislativo com a apresentação de uma pauta com 

17 projetos para serem deliberados ainda hoje. Disse que 

os deputados têm o direito de dialogar com a sociedade e 



ter tempo suficiente para analisar, estudar as proposições 

feitas e apresentar suas emendas, no sentido de aprimorar 

os projetos apresentados. E disse ter a sensação que um 

“rolo compressor” está passando, sem o mínimo de 

debate, principalmente com os servidores públicos. 

Destacou que não concorda com isso e que irá defender os 

servidores públicos, por entender que o Estado tem outras 

vias de trazer a transformação para a sociedade, e não  

aumentando a contribuição e fazendo alterações na 

previdência do servidor do Estado do Pará. 

GRANDE EXPEDIENTE 

FABIO FREITAS (REPUB) 

O parlamentar prestou conta da Comissão de Estudo de 

Modernização Tributária Geração de Emprego e Renda. 

Falou que esteve na Fiepa, discutindo as alíquotas do ICMS 

para produtos similares, incentivos camuflados como 

empréstimos em juros subsidiados, entre outros. E falou 

que um relatório será entregue à Secretaria Legislativa e 

ao Presidente Dr. Daniel.   

MARINOR BRITO (PSOL) 

A deputada falou que a portaria do Ministério da 

Previdência fere o Pacto Federativo, determinou um prazo 

e aumento até junho de 2020, e disse não conseguir 

entender o que fez o Governador se curvar à essa quebra 

do Pacto Federativo e se antecipar à PEC paralela. Disse 



que o apelo feito pelos deputados Thiago Araújo e Eliel 

Faustino é natural, e quer que seja entendido como uma 

necessidade dos deputados que não concordam com esta 

reforma e têm o direito de aprofundar essa discussão. E 

concluiu que não há o que concordar com esse projeto. 

DR. JAQUES NEVES (PSC) 

O parlamentar disse mais uma vez que vai fazer campanha 

necessária para que a saúde do Estado melhore cada vez 

mais, e disse ter certeza que o governo vem buscando isso 

através de ações. Ressaltou que precisa ser estabelecido 

que todos os pontos sejam cumpridos para que se obtenha 

êxito. Destacou que o Hospital do Caetés precisa dar 

suporte à alta complexidade daquela região. Disse que não 

faz sentido o hospital estar sediado em Capanema e o povo 

ter que buscar leitos nas urgências e emergências fora 

daquela região. Pontuou que a Comissão de Saúde está 

aprovando o requerimento para a convocação do 

Secretário, para que ele possa dar explicações sobre essa 

situação. 

ELIEL FAUSTINO (DEM) 

O deputado disse que fez reclamação anterior destacando 

que a pauta está irregular, sobretudo porque ela não 

observa o que diz o regimento. E ressaltou que pela 

primeira vez se tem 18 projetos, 14 do governo, 5 

previdenciários, projetos que não tiveram devida 

discussão nesta casa. Falou que esses projetos não 



poderiam estar na pauta porque não existe 

constitucionalidade superveniente.   

 

Texto: Luana Lobato. 


