
 

Resumo do plenário  

17 de Março de 2020 

Pequeno Expediente  

CARLOS BORDALO (PT) 

O deputado falou que o mundo esta passando por uma das maiores ameaças dos últimos 50 

anos. O parlamentar avaliou que o Brasil negou o coronavírus e que o país não foi preparado 

para se defender deste vírus. Bordalo argumentou que o Pará ainda não tem casos 

confirmados da doença, mas é necessário incentivar a prevenção. 

ANGELO FERRARI (PTB) 

O parlamentar iniciou o pronunciamento destacando que ninguém se preparou para o 

coronavírus, e que o Pará não tem estrutura para suportar tantos casos. Para ele, a sociedade 

não pode culpar o Presidente, Governador nem Prefeito pela falta de estrutura. O parlamentar 

lembrou que ontem um navio aportou em Santarém, com vários passageiros estrangeiros, e 

que a Secretaria de Saúde examinou todos os tripulantes antes que desembarcassem.  

Horário de Lideranças 

CARLOS BORDALO (PT) 

O deputado parabenizou o Governador pelas medidas tomadas ontem, relacionadas à 

prevenção do coronavírus no Estado. Bordalo propôs ao Presidente Dr. Daniel Santos que 

sejam suspensas todas as sessões ordinárias, extraordinárias, sessões solenes e audiências 

publicas na Casa a partir de hoje, até que a crise termine e a normalidade seja reestabelecida. 

Propôs também que seja votado hoje um Decreto Legislativo proibindo a entrada de 

estrangeiros vindos dos países mais afetados pela pandemia no Estado. Falou que agora é hora 

de todos apoiarem os profissionais de saúde, que são tão mal tratados pelo governo atual e fez 

um apelo ao Presidente da Republica, para que ele libere os 20 bilhões que ele deixou de 

aplicar ano passado no sistema de saúde pública. 

ANGELO FERRARI (PTB) 

O parlamentar relatou que esteve no Baixo Amazonas, onde estão fazendo o projeto Pé de 

Picha, para devolverà natureza as tartarugas, tracajás e outros animais que foram quase 

extintos na região.  

RAIMUNDO SANTOS (PATRIOTAS) 

O deputado demonstrou preocupação com o coronavírus, que deixou de ser uma endemia e 

virou uma pandemia. Falou o impacto na economia, dando como exemplo o pregão da Bolsa 

de Valores, que ontem caiu em mais de 14 pontos, e que o dólar superou os R$5,00. O 

deputado apresentou dois requerimentos, para que seja realizada de imediato uma Sessão 

Especial para que a Casa tome conhecimento da real situação no Estado e quais medidas 



foram tomadas pelas autoridades sanitárias do Pará; e o outro requerimento é para que sejam 

suspensas as Sessões Solenes e Especiais por 2 meses. 

JUNIOR HAGE (PDT) 

O deputado falou da preocupação com coronavírus e cobrou que haja uma ação mais forte no 

sentido de que se crie barreiras para que o vírus não contamine a população paraense. 

Parabenizou o Governador pelas medidas tomadas, e que a informação correta  é muito 

importante. Agradeceu ao Presidente, Dr. Daniel Santos, pela ajuda com recursos para uma 

ação da Defensoria Pública na região da Calha Norte. 

DR. JAQUES NEVES (PSC) 

O parlamentar explicou que é preciso entender que a pandemia é mundial e que a 

Organização Mundial de Saúde ficou muito tempo em estado de alerta até que a 

contaminação se alastrou. Segundo ele, os países que tomaram medidas austeras e usando 

autoridade conseguiram controlar a propagação do vírus e estão conseguindo minimizar os 

casos. Ele também parabenizou o Governo por já estar tomando medidas de prevenção.  

IGOR NORMANDO (PODEMOS) 

O deputado considerou fundamental que todos tomem todas as precauções, que todos sigam 

as orientações da Secretaria de Saúde, mais acha importante que não parem as discussões 

necessárias na casa em detrimento do coronavírus. Falou também que, quando foi vereador 

de Belém em 2018, apresentou um projeto na Câmara dos Vereadores que extinguia a tração 

animal no município de Belém.  Assim, o objetivo é ver de que forma esse projeto seria 

implementado para o fim das carroças em Belém. Disse que recebe diariamente denúncias de 

maus tratos contra cavalos na zona urbana de Belém e que as pessoas não podem ficar de 

braços cruzados diante de uma Lei que foi aprovada, que o Prefeito de Belém se comprometeu 

em implementar, mas que infelizmente isso não aconteceu.  

Grande Expediente  

JUNIOR HAGE (PDT) 

O parlamentar falou que esteve em Monte Dourado e que está um pouco frustrado por voltar 

ao município e, em reunião na Associação Comercial de  Monte Dourado e Almerim, receber 

dos comerciantes locais um documento relatando os mesmos problemas que há anos já 

vinham acontecendo. Falou que a empresa Jari dizia que tinha 1 milhão de hectares de terra, 

mas lembrou que dentro dessas terras há várias vilas com agricultores morando lá. O 

deputado fez um apelo para que regularizem as terras do povo de Almerim.  

ERALDO PIMENTA (MDB)  

O deputado parabenizou a equipe de Castelo dos Sonhos, que sempre batalhou para 

municipalizar o distrito localizado a cerca de mil km de sua sede. Ele lembrou que estão 

discutindo sobre um plebiscito para Castelo dos Sonhos, para que a população local possa ter o 

direito de votar. O deputado ressaltou que sempre foi defensor do municipalismo. Falou 



também sobre a prevenção do coronavírus e que torce para que todos sejam vencedores na 

batalha contra esse vírus. 

DR. JAQUES NEVES (PSC) 

O deputado fez uma reflexão do livro da Bíblia, que segundo as crônicas 2020, fala que “crê em 

Deus e estarás seguro, crê nos seus profetas e prosperarás”. Fez referencia ao médico chinês 

que que percebeu o problema do coronavírus e foi rejeitado no seu próprio país. E disse que, 

quando o Governo deu atenção, já era tarde demais para a população. Ele fez um apelo para 

que todos possam observar nos sites do Ministério da Saúde as orientações sobre como se 

prevenir.   

DRA. HELOISA (DEM) 

A deputada deixou algumas orientações sobre o coronavírus e falou que as pessoas se 

cumprimentarem pegando nas mãos é a maior causa de transmissão do vírus. Ela demonstrou 

preocupação com essa situação e apresentou um Projeto de Lei para que todos os Orgãos 

Públicos disponibilizem álcool em gel ao público, assim diminuindo o desespero da população. 

Falou de outro Projeto de Lei que trata da disponibilidade de álcool gel por parte dos 

estabelecimentos comercias em todo Estado. Disse que precisamos nos defender e defender a 

população, por isso a importância de fazer Leis voltadas para a proteção da população. 

Texto Luana Lobato. 


