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PEQUENO EXPEDIENTE 

JAQUES NEVES (PSC) 

O deputado parabenizou o Governador pela coragem com que vem enfrentando a pandemia 

do coronavírus e pediu a todos que entendam essa situação que todos estamos passando e 

que unidos passemos por isso de forma consciente para não sobrecarregar ainda mais os 

hospitais. 

ELIEL FAUSTINO (DEM) 

O parlamentar falou da importância das atitudes que o Governador vem tomando, mas sente 

uma preocupação com o Lockdown, pois há pessoas que não tem renda fixa e que agora terão 

que parar de trabalhar, mas sabe da necessidade de ser feito pelo número de pessoas que 

estão se infectando com muita rapidez e disse que os prefeitos dos municípios da região 

metropolitana precisariam ver uma forma de ajudar essas pessoas que irão ficar sem seu 

ganha pão diário e dessa forma não verá sucesso se não olhar pelo lado social e econômico. 

Falou de um projeto que está na pauta no valor de 550 milhões de reais, que é para atuar no 

combate ao coronavírus e solicitou um documento para saber como será utilizado este valor e 

diz que já propôs emenda para que desse valor façam a ampliação e apoio aos municípios de 

reforçar as upas, para que as pessoas não precisem vir até a região metropolitana de Belém 

atrás de atendimento e aumentar a quantidade de medicamentos. 

MARINOR BRITO (PSOL) 

A deputada se solidarizou com as famílias que perderam seus entes queridos para o covid-19. 

Falou que estão tentando encontrar algumas saídas para tentar minimizar o sofrimento que 

esta pandemia vem trazendo para a população, e com a falta de estruturação no sistema único 

de saúde. Parabenizou o Governador e prefeitos das cidades metropolitanas que entenderam 

a necessidade do bloqueio das atividades, porque todos sabem que só ficando em casa é que o 

aumento do vírus não será tão rápido. Parabenizou também o Governo pelo anúncio do 

hospital de campanha em Altamira. Cobrou também dos deputados a prestação de contas do 

novo empréstimo que será feito no valor de 550 milhões de reais. 

LIDERANÇAS 

ANGELO FERRARI (PTB) 

O parlamentar falou sobre a ação do Governo do Estado e se perguntou sobre o empenho dos 

prefeitos dos municípios, disse que não vê atitudes dos mesmos, que ficam apenas esperando 

pelo Governador e que todos receberam recursos para o combate a pandemia, mas que não 

tomaram atitudes em seus municípios. E parabenizou o Governador pelo seu empenho e disse 

dar todo seu apoio ao Governador. 

HILTON AGUIAR (DEM) 

O deputado falou da dificuldade que as pessoas estão tendo por falta de renda, mas entende a 

necessidade de ficar em casa para combater essa pandemia e disse estar muito preocupado 

com essa situação, pois sabe que a maioria da população está ficando desempregada, sem 

condições de comprar seu alimento. Parabenizou os prefeitos que estão empenhados nesse 



combate, melhorando a estruturas dos hospitais de seus municípios para atender a população. 

Falou para a mesa da Casa dos projetos que estão parados e que está preocupado e não sabe o 

por que de estar parado, dessa forma não indo para pauta e pediu para o Presidente da Casa 

colocar os projetos em pauta. Falou que o Ibama continua a destruir os equipamentos dos 

trabalhadores assim causando transtorno para essas famílias da região do Tapajós. 

RENILCE NICODEMOS (MDB) 

A deputada disse se sentir privilegiada em estar fazendo parte da sessão pois já passou e se 

recuperou do covid-19, e pediu que todos se mantenham unidos para esse combate, que 

infelizmente o número de casos vem aumentando no Estado. Disse também que concorda com 

o que o Deputado Ângelo Ferrari falou, quando diz que alguns prefeitos não estão tomando 

atitudes para o combate a pandemia, assim deixando toda a responsabilidade para o Governo 

do Estado e parabenizou os prefeitos que estão abraçando a causa e fazendo tudo para 

atender a população. 

FABIO FREITAS (REPUBLICANOS) 

O parlamentar falou a respeito do decreto do Lockdown e fez um pedido ao Deputado Iran 

Lima a respeito do Projeto de Lei 69/2020 que foi protocolado dia 26/03 e dia 07/04 foi para 

CCJ, dessa forma pediu que o deputado desse o parecer pois esse projeto tem como finalidade 

ter os templos religiosos como atividade essencial, pois o que os pastores e padres estão 

fazendo para a população é essencial nesse momento de pandemia. 

GRANDE EXPEDIENTE 

CARLOS BORDALO (PT) 

O deputado falou que o quadro da pandemia no Pará se agravou de forma gigantesca e que 

ainda se agravará mais, pesquisadores da Universidade Federal  da Amazônia e da UFPA 

estimam que o pico da pandemia irá ocorrer no dia 14 de maio e que o Pará poderá ter até 12 

mil casos em 24 horas, e que o total de infectados é de 200 mil pessoas. Falou que o decreto 

baixado pelo Governador é necessário e que já deveria ter acontecido, que a população 

precisa ajudar também. Elogiou todas as medidas do Governador e deixou críticas aos 

Prefeitos da Região Metropolitana, principalmente ao de Ananindeua, que em seu ver, achou 

que fosse uma situação de normalidade onde sabe se que não é. Bordalo fez algumas moções 

para as Forças Armadas para que disponibilize suas estruturas de saúde nessa pandemia, outra 

moção foi para que seja estendida para as regiões que não tem hospital de campanha, que 

tenham instalação de estrutura e suporte.  

CHAMONZINHO (MDB)   

O parlamentar desejou a recuperação de todos que foram infectados pelo covid-19. Falou que 

está no Sul do Pará acompanhando a situação da pandemia no Estado e que chegaram 10 

respiradores em Marabá mandado pelo Governo e em Parauapebas, a prefeitura comprou 20 

respiradores e o Governo também mandou. A empresa Vale junto com a prefeitura estão 

finalizando o Hospital de Campanha em Parauapebas, o município é um dos com o índice mais 

alto de infectados. Falou do trabalho incansável do Governador para combater essa pandemia. 

Disse também da dificuldade da população em encontrar a medicação para combater o vírus e 

disse estar muito preocupado com essa situação.  

IRAN LIMA (MDB) 



O deputado falou que ontem tiveram reunião da CCJ e depois reunião conjunta com CFFO, que 

foram debatidos projetos importantes, e que alguns projetos de leis foram transformados em 

indicativos porque traziam características de institucionalidade. Falou que a produtividade da 

Comissão tem sido muito boa, que alguns projetos vem sendo analisados em 24 horas. 

JUNIOR HAGE (PDT) 

O deputado também falou sobre as reuniões realizadas ontem com CCJ e CFFO onde ouviram o 

Secretario da Fazenda e a Secretaria adjunta da SEPLAD e representantes da Sespa. Falou 

também da dificuldade de abrir o Hospital de Castanhal por conta do preço de equipamentos 

entre outros. Disse que no seu ponto de vista o Governo Federal vem falhando com relação 

aos laboratórios que fabricam os remédios contra o corona vírus, que precisariam trabalhar 

24horas por dia, assim não faltariam medicações para a população. Deixou sua indignação as 

redes de farmácias que estão virando as costas para a população, que não estão dando o 

suporte necessário, não atendem nem o telefone para informar se tem medicação na loja. 

Citou também as atitudes dos prefeitos de Belém e Ananindeua, que a população está 

indignada, pois não fizeram nada. Parabenizou o prefeito de Marituba que fez várias ações de 

combate ao coronavírus, e que todos os prefeitos precisam ser cobrados pois receberam 

recursos para o combate a pandemia. 

TONI CUNHA (PTB) 

O parlamentar falou da atuação dos prefeitos, em grande parte dos municípios decretaram 

estado de calamidade pública por conta da pandemia e que o Prefeito de Marabá não fez o 

mesmo, e que a cada dia os casos em Marabá só aumentam. Falou que o Governo Federal 

depositou na conta da prefeitura 3 milhões e que nada foi feito, que dessa forma vai 

representar contra o prefeito por improbidade, pois o mesmo não diz o que está sendo feito e 

nem o que pretende fazer com o dinheiro. Falou da luta que teve para conseguir o tomógrafo 

que hoje é de suma importância para atestar a doença. Que em fevereiro ofereceu emendas 

para 10 leitos de UTI e que o prefeito até hoje não respondeu, e teve mais uma vez que 

acionar o Ministério Publico para obrigar o prefeito a aceitar os leitos. Disse que é lamentável 

nesse momento os interesses políticos de alguns prefeitos serem colocados acima dos 

interesses da população. 

TEXTO 

LUANA LOBATO. 


