
RESUMO DO PLENARIO  

08 DE ABRIL DE 2020 

PEQUENO EXPEDIENTE 

ANGELO FERRARI (PTB)  

O deputado falou que está preocupado com a situação que todos estão vivendo e disse que no 

dia a dia se depara com várias situações em que acredita que atitudes sejam tomadas. Falou que 

fez uma moção para região Oeste do Pará solicitando recurso para os agricultores que ficaram 

impossibilitados de continuar trabalhando devido o decreto do Governo do Estado. E disse que 

está fazendo tudo que pode para ajudar os que estão precisando. 

CARLOS BORDALO (PT) 

O parlamentar falou que irá apoiar todas as medidas do Governador, falou que estamos vivendo 

uma guerra e que em período de guerra devem-se salvar vidas. Disse que o que mais se preocupa 

é que o vírus chegue e se espalhe nas áreas periféricas. Falou também que ontem foi instalada 

a Comissão de representação nesta casa para fazer o acompanhamento da evolução das 

medidas que o governo vem tomando e verificar o aspecto dos gastos públicos. Disse também 

da necessidade de mobilizar as cooperativas para que as costureiras fabricarem máscaras e 

distribuir para a população. Bordalo disse que está com uma Live diária com cerca de 13 mil 

pessoas, onde conversa sobre a necessidade deles. 

HORÁRIO DE LIDERANÇAS 

MARINOR BRITO (PSOL) 

A deputada falou da necessidade da realização da Sessão Ordinária onde serão aprovados 

projetos importantes para a população. Falou da preocupação com a falta de estruturação no 

sistema único de saúde. Falou das atitudes que o Presidente Bolsonaro vem tendo diante da 

situação que todos estão vivendo. Falou da irresponsabilidade do Prefeito de Belém com suas 

atitudes, que recebeu denúncia do Sintepp de que várias pessoas ficam horas em filas esperando 

um kit que as escolas estão distribuindo para os alunos e a diminuição dos ônibus, assim criando 

aglomeração dentro deles. Falou que fez uma moção para que seja liberado para as empresas 

mineradoras a isenção fiscal. Disse que é a favor que o Governo suspenda o valor do ICMS da 

conta de energia. 

CARLOS BORDALO (PT) 

O parlamentar disse que irá fazer um debate em sua Live sobre um tema delicado que é O 

Autismo em Tempos de Pandemia, falou que é um debate que pouco se faz com as famílias em 

isolamento. Parabenizou o Governador pela medida da Energia Elétrica onde o Estado irá pagar 

a energia de 350 mil famílias de baixa renda e disse que irá propor que essa medida se estenda 

para a água. Falou também para se tornar obrigatório o uso de máscaras e que seja distribuída 

gratuitamente para a população. 

ANGELO FERRARI (PTB) 



O deputado falou que eles, como representantes do povo, devem se empenhar e correr risco 

assim como os médicos em prol da população. Falou também sobre o pronunciamento de um 

Deputado onde falava das “mordomias” dos deputados na Alepa e deixou claro que não usufrui 

dessas mordomias citadas e que continua sendo o mesmo caboclo do interior que sempre foi e 

que trabalha para ajudar o povo. Disse que esta arrecadando cestas básicas para doar para 

população do Baixo Amazônia e conta com a colaboração dos deputados.  

DR. JAQUES NEVES (PSC) 

O parlamentar iniciou falando que esta sessão é histórica no parlamento, parabenizou os 

deputados. Falou da importância da aprovação dos projetos. Falou que a equipe de saúde que 

hoje corre risco irá começar a fazer os testes rápidos para que não corram o risco de infectar 

outras pessoas. Falou que uma equipe de enfermeiros do Hospital Ophir Loiola, informando que 

agora que os profissionais da saúde estão sendo valorizados, alguns foram demitidos do hospital 

porque o Governo teve que cumprir a ação intempestiva do Ministério Publico que determina 

que o Governo faça a chamada do PSS, dessa forma falou que ligou para o Governador 

informando o ocorrido e dessa forma o Governador pediu para que esses enfermeiros fossem 

convidados a trabalhar no hospital de campanha. Disse que está entrando com projeto de Lei 

para que, nesse período excepcional, sejam feitas contratações e é preciso que esses 

profissionais sejam contratados até que a covid-19 passe. Parabenizou todas as medidas 

protetivas do Governo.   

GRANDE EXPEDIENTE 

ELIEL FAUSTINO (DEM) 

O deputado lamentou o momento que todos estão vivendo no país. Falou que apresentou um 

documento ao Governo do Estado pedindo a diminuição ou isenção do ICMS na conta de 

energia. Apresentou também um Projeto e conversou com o Presidente a anuência e assinatura 

dos membros da Casa que é a redução das mensalidades escolares visto que não está tendo aula 

e nem havendo custos como se estivesse tendo aula normal, e deu exemplo de alguns Estados 

que já tomaram essa medida. Falou da preocupação com as medidas que estão sendo tomadas, 

sobretudo com a economia e disse que precisa de um socorro com relação aos municípios. 

FABIO FIGUEIRAS (PSB)   

O parlamentar falou da preocupação do avanço da pandemia no país que é assustador o que 

alguns países estão passando. Falou também da preocupação com os números apresentados do 

prejuízo que será causado devido à pandemia e todas as medidas que estão sendo tomadas. 

Falou que ontem foi apresentado um relatório do Ministério da Fazenda, onde faz uma previsão 

do que vai ser deixado de ser arrecadado esse ano devido a essas medidas, um valor em média 

de 2 bilhões no ano de 2020 e falou que é preciso fazer desde já um planejamento de como será 

vencida e superada essa questão financeira. 

CARLOS BORDALO (PT) 

O deputado falou que a covid-19 representa uma parada da humanidade e que no primeiro 

momento não pode ser encarada com nenhuma preocupação fiscal, e sem se estão gastando 



muito e sim saber se estão gastando de forma certa para salvar vidas e que o equilíbrio fiscal se 

cuida depois. Falou que o Governador está atento a essa visão global, e que o que for necessário 

para montar hospitais, comprar respirador, entre outros, os deputados precisam apoiar. Falou 

que agora é hora de valorizar os profissionais de saúde, de chamar os médicos cubanos de volta. 

Falou que apresentou uma moção onde pede agilidade para enviar ao Governador que 

sistematiza as propostas que já apresentou para serem adotadas entre elas distribuição de 

máscaras, isenção de impostos dos alimentos da cesta básica. 

DR. JAQUES NEVES (PSC) 

O deputado repudiou as ações do Presidente Bolsonaro, que ao contrario dos governadores que 

sabem a realidade dos seus Estados e a peculiaridade de cada um, falou que o Presidente Trump 

só foi convencido da gravidade no seu país depois que contratou o melhor infectologista, assim 

tendo que tomar atitudes mais severas, mas já um pouco tarde e disse que o Brasil não pode 

fazer da mesma forma e se congratulou com o Ministro da Saúde. Falou que os efeitos dessa 

pandemia são mais devastadores do que de uma guerra e que não podemos deixar o número 

de casos aumentar. Parabenizou todos os trabalhadores da saúde pelo dia de ontem, que se 

comemorou o Dia Mundial da saúde.  

 

TEXTO 

LUANA LOBATO. 

  

 

 


