
TERÇA, 12 DE FEVEREIRO DE 2020 

RESUMO DO PLENÁRIO 

PEQUENO EXPEDIENTE 

DR. JAQUES NEVES (PSC) 

O deputado iniciou parabenizando o governo do Estado e a Sespa pelo trabalho e sensibilidade que tiveram com a 

população indígena do Pará, que finalmente conseguiu receber o direito em atender uma demanda que já é antiga, que 

é a atenção básica pela Sesai. E deixou registrado como Comissão de Saúde desta Casa, que encaminhou o pedido de 

que fosse regulamentada o atendimento de alta e média complexidade e a Sespa atendeu o pedido, trazendo dignidade 

para população indígena.  

MARINOR BRITO (PSOL) 

A parlamentar parabenizou a equipe da comunicação da Alepa, tornando realidade a transmissão em libras nas 

sessões desta Casa. Falou que hoje se tornou um dia especial, que há 15 anos aconteceu o assassinato da missionária 

Dorothy Stang, falou que sua morte foi uma morte covarde. Disse que Dorothy foi protagonista de um trabalho 

maravilhoso, que criou na região Amazônica uma das primeiras escolas de professores da Transamazônica. Falou que 
o dia de hoje continua sendo um dia de luto para as pessoas que lutam pela preservação das florestas. 

HORÁRIO DE LIDERANÇAS 

MARINOR BRITO (PSOL) 

A parlamentar falou que quer instituir o dia 14 de março como Dia Nacional das Defensoras e Defensores dos 

Direitos Humanos e Dia Estadual das Defensoras e Defensores dos Direitos Humanos que foi o dia do assassinato da 

ex-vereadora Marielle Franco e seu motorista. Agradeceu pela aprovação do requerimento que cria a Comissão de 
Estudos sobre a Educação no Campo. 

DR. JAQUES NEVES (PSC) 

O deputado convidou todos os deputados, para no sábado, dia 15 de Fevereiro, participarem do Encontro Estadual do 

PSC, onde irão receber o Senador Zequinha Marinho, Presidente Nacional do PSC e o Governador do Rio de Janeiro 
onde irão falar sobre as diretrizes da eleição municipal que ocorrerá este ano. 

ANGELO FERRARI (PTB) 

O parlamentar falou sobre uma ação do Governo do Estado, onde colocou alguns detentos para trabalhar e disse que 

isso é muito importante para qualquer ser humano. Falou que ele como representante do povo do Baixo Amazonas, 
veio para brigar pelos interesses da população de todo Pará e da sua região. 

JUNIOR HAGE (PDT) 

O deputado falou sobre os avanços que tem vivenciado no interior do Pará, disse que está no seu 4º mandato e que é a 

primeira vez que vivencia um governo, no seu primeiro mandato, fazendo um diferencial muito grande para o interior 

do Pará.  

GRANDE EXPEDIENTE 

MARINOR BRITO (PSOL) 

Falou que virou notícia nesses últimos dias que o Instituto Histórico e Artístico Nacional embargou as obras da 

Prefeitura de Belém na área do complexo do Ver-o-Peso, pois a construção das barracas não constavam no projeto 

original e deixou seu repúdio, pois o Ver-o-Peso continua com as mesmas lonas de 20 anos atrás, que nenhuma obra 
foi feita até hoje.  

RAIMUNDO SANTOS (PATRIOTA) 



O deputado falou estar preocupado com a decisão da Presidência da República, quando o Decreto Federal excluiu não 

só o governador do Pará, mas todos os oito Estados da Amazônia do Conselho Nacional da Amazônia Legal, e 

manifestou sua solidariedade com todos os governadores. Parabenizou o presidente Dr. Daniel Santos pelas 

mudanças que vem fazendo nesta Casa, como o Portal da Transparência, o Relatório de Atividades feito pela Casa, 
trazendo muitas informações relevantes e diz que espera não ter retrocesso e sim avanços.   

DR. JAQUES NEVES (PSC) 

O parlamentar falou sobre a preocupação com a saúde e disse que a saúde não começa só quando procura serviço 

médico, e sim começa com a prevenção. Falou do saneamento básico e parabenizou o dep. Miro Sanova pela 

preocupação com o lixão da área metropolitana de Belém. Disse que fez parte da comissão que cuidava da questão do 

lixo em Belém, e disse da preocupação em debater sobre está questão do lixo. Falou também que esta precariedade do 

lixo, que acontece na região metropolitana, está trazendo muitos problemas para nossa capital e disse que as 
autoridades precisam prestar atenção no que está acontecendo em Belém. 

FABIO FIGUEIRAS (PSB)  

O deputado falou sobre a saúde, que tem tido uma preocupação muito grande com as dificuldades que está tendo com 

internações. Falou que tem recebido, semanalmente, vários pedidos de internação no Estado e disse que cada dia tem 

ficado mais difícil a questão dos leitos. Falou que precisam identificar o que está acontecendo com a saúde do Estado.   

TEXTO: Luana Lobato. 

 


