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13 DE MAIO DE 2020  

PEQUENO EXPEDIENTE 

CARLOS BORDALO (PT) 

O deputado falou da preocupação com os municípios interioranos, por conta da incapacidade 

de conter o avanço do vírus na capital começou a chegar em todos os municípios e que os 

mesmos precisam de maior atenção pela falta de estrutura na saúde. Solicitou a adoção do 

isolamento social controlado em diferentes áreas, adotando o critério da testagem imediata 

no Estado.  

LIDERANÇAS 

ELIEL FAUSTINO (DEM) 

O parlamentar falou dos respiradores que vieram com defeito e que a empresa irá devolver o 

valor, disse que a empresa não pode ficar impune. Falou que acha importante um 

representante da Sespa ir até a Alepa para explicar qual será o plano B, tendo em vista que os 

respiradores não estarão à disposição da sociedade paraense. Falou dos projetos aprovados 

com relação ao plano de saúde (Projeto de Lei 117/2020), que obriga os planos de saúde a 

entregarem documentos com informações, para que as pessoas saibam o motivo do não 

atendimento com as pessoas que possuem o plano e falou da importância em saber do 

andamento desse projeto que é de suma urgência. 

GUSTAVO SEFER (PSD) 

O deputado falou do momento difícil que estamos passando e da infelicidade com as compras 

dos respiradores que vieram com defeito e que os responsáveis devem ser punidos. 

FABIO FREITAS (REPUBLICANOS) 

O parlamentar falou do decreto que saiu ontem, onde o Governador reconheceu que os 

templos religiosos são essências no combate ao coronavírus, muitos parabenizaram o 

Governador pela sua atitude. Disse que, em nenhum momento, do Governador fechou as 

igrejas e deixou isso bem claro para todos, e sim não permitiu o ir e vir das pessoas para que o 

sistema de saúde não ficasse ainda mais precário. Falou de um projeto de Lei de sua autoria: 

Dia Estadual de Jejum Oração Adoração e Celebração. 

CARLOS BORDALO (PT) 

O deputado falou do início das inscrições para o Enem, uma medida que diz contrariar 

qualquer análise de pertinência, que o momento que o país está vivendo com todos isolados, 

quem irá fazer o Enem de uma forma minimamente equilibrada e que a famílias com menos 

recursos não contam com internet, como irão concorrer com as pessoas com mais recursos, 

falou ser a desigualdade sendo consagrada. Dessa forma, falou que a bancada do Partido dos 

Trabalhadores deu entrada em uma moção requerendo ao Ministério da Educação que 

determine a imediata suspenção dos procedimentos da realização do Enem. 



GRANDE EXPEDIENTE 

HILTON AGUIAR (DEM) 

O deputado falou da preocupação com a falta da legalização fundiária no país, falou que 

vivencia isso na sua região, porque foram criadas várias reservas indígenas onde famílias já 

moram ali há mais de 20 anos, e essas famílias já tem benefícios dentro da comunidade e falou 

que precisam ajudar essas pessoas. E fez um apelo ao Presidente da Casa: que convoque uma 

reunião para criar mecanismo para ajudar o povo do Estado e da região do Tapajós.  

NILTON NEVES (PSL)   

O parlamentar, sobre os respiradores, disse que já foi aberto um inquérito policial pela 

delegada Késia Ferreira Cabral, disse o porque de sua preocupação, quantas pessoas perderam 

suas vidas por falta do respirador. Disse que esteve ontem com o delegado geral e que hoje irá 

conversar com a delegada Késia para acompanhar esse inquérito. Falou também de seus 

projetos de lei que estão parados há meses e pediu que seja dado andamento a esses projetos. 

JUNIOR HAGE (PDT) 

O deputado falou da apreciação de projetos importantes hoje, como o projeto que beneficia 

todos os portadores do autismo, que cria o Conselho Estadual do Espectro Autista, e 

parabenizou o deputado Carlos Bordalo pelo empenho e dedicação pela causa. Parabenizou a 

atuação do Governo e falou da ausência de muitos prefeitos nesse momento de pandemia. 

Falou da ação do governo da policlínica itinerante que está indo para Santo Antônio do Tauá, e 

espera que chegue em outros municípios também, que tiveram a ausência do poder público 

municipal. Pediu que o Presidente da Casa que leve sua reinvindicação ao Governador sobre as 

óticas, que em seu ver, são atividades essenciais, pois as pessoas mais humildes não possuem 

vários óculos, então quando seus óculos quebram, precisam comprar outro.  

CARLOS BORDALO (PT) 

O deputado apresentou um projeto de lei instituindo o Programa Estadual de Aquisição De 

Alimentos da Agricultura Familiar e dispondo da compra institucional de alimentos da 

agricultura familiar, economia solidária do Estado Pará. Falou que esse projeto tem como 

finalidade garantir aquisição direta e indireta de produtos agropecuários, extrativistas e 

resultante da atividade pesqueira, produzidos por agricultores familiares, pescadores 

artesanais, povos em comunidades tradicionais e pelos beneficiários da reforma agrária, ou 

suas ações econômicas e sociais que se enquadrem nas disposições da Lei Federal 11.326. 

Falou que a agricultura familiar é a maior geradora de postos de trabalho do Estado do Pará e 

que precisa de mais incentivos para que esse setor. Apelou aos deputados que esse projeto 

seja apreciado em caráter de urgência, pois já tem estruturas capazes de levar em frente essa 

questão rapidamente. Falou também de um projeto que será votado hoje, que será um marco 

para o Estado do Pará  que é a Lei que institui uma politica estadual para direitos de autista no 

Estado do Pará, é uma contribuição para que o Pará comece a ingressar no estagio civilizatório 

mas avançado. 

TEXTO 



LUANA LOBATO. 

  

 

 


