
QUARTA, 05 de FEVEREIRO DE 2020 

RESUMO DO PLENÁRIO 

PEQUENO EXPEDIENTE 

DIRCEU TEN CATEN (PT) 

O deputado iniciou seu pronunciamento desejando um bom semestre a todos. Falou também 

sobre um fato ocorrido em janeiro que chocou a todos: o falecimento do ex-prefeito de 

Jacareacanga, Raulien Queiroz, em um acidente automobilístico. Dirceu manifestou pesar a 

família do ex-prefeito. Falou também de uma ação que ocorreu, no último sábado, no 

Município de Conceição do Araguaia, onde entregou mais uma emenda parlamentar 

beneficiando a UEPA. A emenda foi destinada a um novo laboratório para o campus. Falou 

também da construção da casa do estudante da UEPA.   

CARLOS BORDALO (PT) 

O deputado falou do aniversário de 115 anos do Clube do Remo, disse que o clube foi fundado 

no dia 05 de fevereiro de 1905 e reorganizado em 15 de agosto de 1911 para se tornar um 

monumento esportivo do Pará. Falou também que a história do Clube do Remo começou no 

início do século XX. Parabenizou todas as torcidas organizadas do Remo. 

FABIO FREITAS (REPUBLICANOS)  

O parlamentar também parabenizou o Clube do Remo. Falou também sobre tributação, sobre 

o aumento de combustível. Disse que, segundo o boletim mensal de arrecadação divulgado 

pela Secretaria de Estado de Fazenda, a receita do Estado, com recolhimento de tributos e 

taxas, alcançou R$14 bilhões no ano de 2019, representando o crescimento real de 9,5% em 

comparação a 2018. Destacou a fala do governador sobre os recursos que vão garantir 

investimento na saúde, educação, infraestrutura, turismo, tecnologia e desenvolvimento para 

o Estado do Pará. Falou que o preço da gasolina é de responsabilidade dos governadores e 

precisam ser feitos debates responsáveis com estudos técnicos para solucionar esse problema. 

HORÁRIO DE LIDERANÇAS 

DR. JAQUES NEVES (PSC) 

O deputado cumprimentou a iniciativa da deputada Marinor Brito com relação a homenagem 

ao Clube do Remo. Desejou a todos um ano produtivo e manifestou a vontade de trazer para 

debates para esta Casa que melhore a vida da população. Falou que, ontem, foi Dia Mundial de 

Combate ao Câncer, assim se somando a todos os instrumentos do Governo e a sociedade 

preocupada com o combate a esta doença. Falou também que o Estado tem negligenciado a 

questão da política de prevenção ao câncer, mas que é hora de olhar para frente. E falou que 

tem esperança que todos os hospitais regionais possam fazer esse combate ao câncer.   

ANGELO FERRARI (PTB) 

O parlamentar falou sobre a inauguração da ponte União, parabenizou o governador que fez 

em tempo recorde a estrutura. Falou também do orgulho de ser do Baixo Amazonas e que tem 



orgulho de saber que o responsável técnico da obra da nova ponte é da sua região. Falou 

também do falecimento do vereador Nivaldo Aquino, do Município de Óbidos. o deputado 

manifestou pesar para a família. Falou também de uma monção para PA 257, estrada que liga 

os municípios de Juruti até Santarém, a estrada precisa de alguns reparos.  

FABIO FREITAS (REPUBLICANOS) 

O deputado pediu que os deputados que fazem parte da Comissão de Modernização Tributária 

para que, na próxima terça-feira, venham votar. Falou que estarão em 14 municípios fazendo 

visitas junto com a Comissão de Modernização Tributária. Disse que levará também a 

Comissão de Prevenção às Drogas para 58 municípios, fazendo palestras em escolas, igrejas, 

sindicatos, entre outros.    

MARINOR BRITO (PSOL) 

A parlamentar falou para os mais de 5 milhões de torcedores azulinos no Estado do Pará e 

disse da sua alegria, como presidente da Comissão de Cultura desta Casa, de poder prestar 

uma homenagem simbólica a um dos patrimônios da cultura esportiva paraense, que é o Clube 

do Remo. Disse que hoje é dia de homenagear o Clube do Remo e falar do seu amor e da força 

que a torcida move pelo seu time. Disse que o Pará precisa valorizar mais a cultura do futebol, 

porque o esporte gera emprego e renda. 

GRANDE EXPEDIENTE 

CARLOS BORDALO (PT) 

O parlamentar falou sobre o Dia Mundial de Combate ao Câncer e quis registrar a importância 

da data. Falou também que deu entrada a um requerimento, pedindo que o projeto de Lei nº 

134/2019 entre na ordem do dia e pediu que seja pautado o mais rápido possível. Pediu que 

seja solicitado, através de oficio ao Presidente do Banpará, a implantação de uma agência do 

banco no município de Bagre, solicitou também ao Tribunal Regional Eleitoral que realize um 

mutirão com urgência no mesmo município para que a população tire título eleitoral entre 

outros. Falou que em fevereiro precisam ir a Barcarena para resolver possíveis contaminações 

na Bacia do Rio Pará e apresentou um plano de diligência para verificação desta situação.         

RENILCE NICODEMOS (MDB) 

A deputada quis deixar um registro falando sobre a inauguração da ponte União, que foi 

realizada em tempo recorde. Falou que acompanhou a luta do governador para a conclusão 

desta obra. Disse que vistoriou a obra do início ao fim e parabenizou o governo do Estado pelo 

brilhante trabalho e que o segredo do sucesso está na dedicação e que hoje temos no Poder 

Executivo uma pessoa que se dedica de corpo e alma as suas ações. Agradeceu também ao 

Secretário Pádua, que vem lutando incansavelmente.   

DR. JAQUES NEVES (PSC) 

O parlamentar falou que hoje é o dia Nacional da Mamografia, falou que a mamografia hoje é 

o exame padrão ouro para diagnostico de lesão cancerígena precoce. Falou que a maioria das 

mulheres no Estado, que utilizam o Sistema Único de Saúde, só descobrem o câncer quando 



está no estágio avançado, porque é muito difícil o acesso a mamografia através do Sus. Falou 

que o câncer de mama é o segundo maior índice nas mulheres paraenses. Falou que nesse ano 

de 2020, parte de suas emendas irão para um novo projeto mamografias por todo Pará assim 

levando mamografia para todo o Estado.  

MARINOR BRITO (PSOL) 

A deputada fez reflexões que são necessárias para serem registradas na tribuna, como a greve 

dos trabalhadores da Petrobras, o anúncio e fechamento com as demissões em massa dos 

trabalhadores, disse que é nítido o objetivo do governo Bolsonaro de desmontar a Petrobras e 

vende-la. Falou da tristeza em ver a Prefeitura de Belém ter se tornado inimiga da Educação 

Municipal querendo fechar algumas escolas de nível médio.   

 

Texto: Luana Lobato. 


