
TERÇA, 11 DE FEVEREIRO DE 2020 

RESUMO DO PLENÁRIO 

PEQUENO EXPEDIENTE 

DR. GALILEU (PSC) 

O deputado iniciou falando sobre a saúde, disse que no ano passado, quando iniciou sua vida no parlamento, realizou 

uma audiência pública no município de Abaetetuba, onde estavam a população, secretaria de saúde, representantes da 

Sespa, entre outros, para traçarem os problemas que o município estava tendo na saúde. Falou que nesta audiência foi 

determinado o que o deputado iria fazer para ajudar a população, disse que iria, através de emendar parlamentar, 

colocar um mamógrafo e ultrassom e que a prefeitura iria ficar responsável de colocar médicos na unidades, 

medicamentos e um eletro. Disse que fez sua parte, encaminhou até a Casa Civil a compra do mamógrafo e ultrassom 

e começou a cobrar da secretaria de saúde do município que fizessem sua parte e, infelizmente, não foi feita. Desta 

forma, o deputado comprou o aparelho de eletro com seu próprio dinheiro e, diante disso, recebeu uma ligação do 

prefeito informando que iria devolver o aparelho de eletro, pois o mesmo não prestava e, desta forma, prejudicando a 

população que é obrigada a sair do município para fazer o exame. Disse que este é o pior governo que já passou pelo 
município de Abaetetuba.    

MARINOR BRITO (PSOL) 

A parlamentar saudou os servidores do Detran, que estão em greve, e solicitou ao presidente Dr. Daniel que inclua na 

sua pauta uma recepção de uma comissão do Detran para que eles possam atualizar a Alepa dos passos que estão 

sendo dados no processo de negociação junto ao Governo do Estado e ver o que a Alepa pode fazer para ajudar os 

servidores. Falou também sobre o assassinato da ex-vereadora Marielle Franco e seu motorista, falou que o ex- 

comandante do Bope, Adriano, foi citado nas investigações e falou que também foi citado na apuração a prática da 

rachadinha, que é uma prática comum nas relações institucionais, no antigo gabinete do filho do presidente 

Bolsonaro, senador Flavio Bolsonaro, a deputada deixou seu repudio e exigiu das autoridades que essa apuração vá 

adiante.  

HORÁRIO DE LIDERANÇAS 

MARINOR BRITO (PSOL) 

A parlamentar falou de um assunto que foi pauta na Alepa em praticamente todo o ano de 2019, que foi o relatoria da 

Comissão Externa de Barragens, onde estão citadas várias revistas em função da qualidade e por ser um relatório 

inédito no ponto de vista da investigação feita pelo parlamento brasileiro. Falou que o relatório pediu a instalação de 

uma CPI sobre a mineração clandestina e também recomendou ao Ministério Público Federal que pudesse investigar 
essa questão da mineração clandestina, que estaria contaminando os rios. 

DR. GALILEU (PSC) 

O deputado falou que ano passado falou sobre as condições das PA's da região do Baixo Tocantins, disse que levou o 

Secretário de Transporte até o local para que ele olhasse a qualidade do asfalto que estava sendo colocado para 

reparação dessas PA's e, na mesma ocasião, pediu para que fosse trocada a qualidade do asfalto. E disse que a função 

de um deputado é fiscalizar as obras para que sejam feitas da melhor maneira possível. Falou também que o governo 

está dando resposta aos seus pedidos. Disse que solicitou também que fosse reparada a estrada que leva até a praia de 
Beja em Abaetetuba.   

JUNIOR HAGE (PDT) 

O parlamentar parabenizou o Governador pela sua atuação, principalmente, nos municípios do interior do Pará onde o 

Governador voltou para visitar toda Calha Norte pela segunda vez. Disse que na primeira visita o governador foi para 

assinar ordens de serviços de licitações que tinham sido feitas pelo governo anterior, mas que não tinham sido 

assinadas e agora o Governador Helder voltou aos municípios para inaugurar as obras concluídas. E disse da 
felicidade da população dos municípios que, por muitos anos, foram esquecidas pelo governo anterior.   

CILENE COUTO (PSDB) 

A deputada falou dos mecanismos para levar investimentos até os municípios: são as assinaturas de convênios, mas 

disse que muitas prefeituras não estão em condições de levar investimento aos seus municípios através de assinaturas 



de convênios, porque as prefeituras precisam estar em dia com seus tributos, precisam ter equilíbrio financeiro para 

poder dar a contra partida na hora da assinatura dos convênios. Disse que hoje quer dar exemplo do município de 

Abaetetuba que, atualmente, tem equilíbrio financeiro, que tem condição de assinar convênio com o governo do 

Estado, podendo levar para população investimentos, assim melhorando a qualidade de vida das pessoas. Falou do 

projeto Salta Z, projeto que tem resgatado a dignidade, levando água de qualidade e tratada para mais de 50 

comunidades ribeirinhas do município de Abaetetuba. Disse que hoje está sendo realizada uma ação de asfaltamento 

na cidade onde serão asfaltadas mais de nove bairros. Falou também que, ano passado, liberou um recurso de R$400 

mil para aquisição de equipamentos. Falou que o supermercado Líder estará inaugurando um novo supermercado no 
município, assim gerando vários empregos. Falou também da revitalização do mercado municipal.   

GRANDE EXPEDIENTE 

ANGELO FERRARI (PTB) 

O parlamentar falou da satisfação em ter um Governador atuante, falou que na semana passada o governador esteve 

em alguns municípios da Calha Norte onde foi inaugurar algumas obras. Falou também que não ver ações dos 

ambientalistas na região Amazônica, pois está no tempo chuvoso e as estradas vão ficar cheias de atoleiros e precisa 

ser feito alguma coisa. Falou que precisa ser feita uma Lei para que quando as mineradoras fizessem um 

reflorestamento, que o mesmo fosse feito de maneira sustentável para que as árvores plantadas gerassem mais 

riquezas.     

ELIEL FAUSTINO (DEM) 

O deputado falou da satisfação em ter um projeto na pauta hoje de sua autoria que visa evitar discriminação, seja por 

religião ou orientação sexual, quanto a admissão ou adesão a clubes, associações, empresas dentro do Estado do Pará, 

dessa forma protegendo no Art 5º da Constituição Federal que trata da proteção dos direitos humanos, mas sobretudo, 

da dignidade humana. Falou também que ainda hoje, na Comissão de Justiça, um projeto importante de sua autoria, 

junto com outros deputados, pois é uma Emenda Constitucional, onde cria polícia penal dentro do Estado do Pará 

fazendo com que tenha dentro da Constituição Estadual o que já é previsto na Constituição Federal, que é criação da 

polícia penal transformando os agentes penitenciários em policiais penais e pede o apoio desta Casa na aprovação 

deste projeto. Falou também sobre o que vem assistindo, que tem sido um desafio colocado pelo presidente Bolsonaro 

com os governadores e vê isso como uma discursão muito rasa e que não é uma discursão para ser tratada só com o 
executivo e sim pra se tratar dentro de uma reforma tributária nacional, que é isso que a sociedade espera. 

GUSTAVO SEFFER (PSD) 

O parlamentar falou da felicidade e do orgulho de ter acompanhado uma das maiores apreensões de drogas da história 

do estado, onde a inteligência da polícia militar conseguiu interceptar quase uma tonelada de maconha que estava 

entrando no nosso Estado. Falou que está dando entrada no requerimento de congratulações para polícia militar por 
esta apreensão histórica. 

TEXTO: Luana Lobato. 

 


