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29 DE ABRIL DE 2020 

GRANDE EXPEDIENTE 

HILTON AGUIAR (DEM) 

O deputado parabenizou o Governador pelo seu empenho em querer solucionar os problemas 

da saúde no Estado. Falou da preocupação dele com os hospitais regionais do Estado e pediu 

para que a Comissão de Saúde também fizesse uma visita nesses hospitais, pois vem 

recebendo ligações onde as pessoas relatam estarem passando por outros problemas de 

saúde e não estão sendo atendidas nos hospitais e que os hospitais estão com leitos vazios 

esperando paciente com Covid-19. Falou da importância de ser feita uma força tarefa para 

atender as pessoas que não estão com Covid-19 e que estão vindo a óbito por falta de 

atendimento. 

MARINOR BRITO (PSOL)   

A parlamentar falou de um assunto relevante em meio a pandemia: a Educação Pública no 

Estado. Disse que fez duas moções: uma para o Governador e outra para a Presidente do 

Conselho de Educação do Estado, pedindo a revogação da portaria que prorrogou, em regime 

especial, as aulas não presenciais do sistema estadual de ensino do Pará, falou que não tem 

possibilidade de atender o pedido do Conselho de prorrogação do regime especial de aula não 

presenciais. Falou que os ribeirinhos, camponeses, entre outros, não tem equipamentos, 

tecnologias para assistir essas aulas. E falou que as duas moções que fez são baseadas em 

documentos, repudiando e que sejam respeitadas as condições difíceis dos estudantes que se 

encontram nas escolas de campo do Estado. Falou que conhece a realidade do Estado e que os 

estudantes de escolas públicas são filhos de pais assalariados, desempregados e que alguns 

não tem acesso à internet.    

IRAN LIMA (MDB) 

O deputado parabenizou a Assembleia Legislativa por manter os trabalhos, fazendo reuniões 

semanais com as Comissões, dessa forma, tentando agilizar todas as demandas. Falou que 

precisam ser definidos os protocolos de atendimento nas unidades de saúde com os pacientes 

com suspeita de Covid-19, dessa forma irá convidar o Secretario de Saúde para uma reunião 

por videoconferência junto com a Comissão Covid-19 para tratar do assunto, assim dando uma 

resposta para a população. 

PAIMUNDO SANTOS (DEM) 

O deputado fez saudações ao povo do Pará e funcionários da Alepa. Desejou que Deus 

abençoe a todos nesse momento de pandemia que o mundo está passando e se solidarizou 

com as famílias que perderam seus entes queridos nessa luta contra a Covid-19. Apresentou 

dois requerimentos um indagando a Sespa de qual é a real situação hoje de medicamentos de 

fornecimento gratuito à população e qual a projeção que se tem nesse momento para o 

futuro, o que vai acontecer com relação aos leitos e medicações e o outro requerimento é para 



o Tribunal de Contas dos Municípios, pois a maioria dos municípios já está com a aprovação do 

Decreto de Calamidade Pública, então disse que acha ser importante que o Tribunal forneça 

para Assembleia Legislativa informações do que já foi projetado de forma fiscalizatória para 

acompanhar esses gastos que estão sendo realizados pelos municípios.  

TEXTO: LUANA LOBATO. 

  

 

 


