
RESUMO DO PLENARIO  
 
20 DE MAIO DE 2020  
 
LIDERANÇAS 
CARLOS BORDALO (PT) 
O deputado apresentou uma Moção para que seja obrigatória a vacinação da gripe em 
domicílio para pessoas com deficiência, outra Moção foi solicitado o funcionamento da 
Unidade de Referência de Muaná, onde tem uma estrutura boa para atender os municípios 
próximos. E por fim solicitou que encaminhe a ida da policlínica itinerante no município de 
Augusto Corrêa.  
 
RAIMUNDO SANTOS (DEM) 
O parlamentar solicitou o defimento do seu Requerimento de pesar pelo falecimento do 
ex-deputado Mario Chermont, que foi presidente da Assembleia Legislativa do Pará e que 
deixou um legado de solidariedade. Deu algumas sugestões de como presidir as sessões 
de forma que haja tempo para que todos os deputados possam se pronunciar. 
 
FABIO FREITAS (REPUBLICANOS) 
O deputado falou a respeito do que está na pauta, instituindo e incluindo no calendário 
oficial o Dia Estadual do Capelão (capelão visa ajudar as pessoas independente do seu 
credo religioso), e agradeceu por ter sido pautado. Falou a respeito do Lockdown, que 
acredita estar dando certo em Belém, e acredita que após o término do mesmo haverá uma 
flexibilização do decreto. Disse também que gostaria de fazer parte do debate junto com 
Governador para a retomada da economia. 
 
JAQUES NEVES (PSC) 
O parlamentar cumprimentou o deputado Carlos Bordalo pela visão e sensibilidade com o 
Marajó e falou que é necessário que o plano de contingência da Sespa precisa, nesse 
momento, priorize o interior. Falou das medicações, que as prefeituras precisam adquirir em 
conjunto com Estado, para que seja distribuído para a população logo no início dos 
sintomas, dessa forma diminuindo o número de internações nos hospitais. O deputado fez 
uma Moção para a Sespa, para que possa uniformizar essas condutas, para que o 
tratamento seja mas democrático. 
 
CILENE COUTO (PSDB) 
A deputada se solidarizou com todas as famílias que perderam um ente querido para esse 
vírus. Falou que em virtude dos recursos oriundos do Governo Federal que todas as 
prefeituras receberam, vem hoje fazer um apelo ao Prefeito de Santa Luzia do Pará, que 
precisa dar acesso a população ao atendimento básico. Falou que no dia 11 de maio 
aconteceu uma reunião com o Conselho Municipal de Saúde, onde o Secretário de Saúde 
do município informou que só havia 20 comprimidos de hidroxocloroquina para atender toda 
a população do município. Fez uma Moção solicitando a policlínica itinerante para o 
município de Santa Luzia e região, outra Moção foi se congratulando com os profissionais 
da saúde, sobretudo aos que estão trabalhando na policlínica itinerante, que estão longe da 
sua família. 



 
THIAGO ARAUJO (CID23) 
O deputado fez uma cobrança onde na quarta-feira passada pediu para a Comissão de 
Saúde junto com a Comissão de Acompanhamento do Decreto de Calamidade Publica, que 
fossem feitas algumas reuniões em caráter de urgência e até o presente momento não foi 
marcada. Falou que a população precisa saber quais serão as próximas medidas a serem 
tomadas pelo Governo para o enfrentamento da pandemia. Falou também que ontem 
acabou o prazo de devolução do recurso que foi chancelado por acordo judicial que a 
empresa que adquiriu os respiradores ia devolver os R$25 milhões para o Estado, e precisa 
saber se esse depósito já foi feito. 
 
MARINOR BRITO (PSOL)  
A parlamentar se solidarizou com povo paraense, sobretudo com os municípios que agora 
estão sendo mais afetados com o vírus, Belém parece estar se normalizando. Falou que 
está com uma Moção e que já apelou ao Governador para que possa dar um socorro para a 
região do Baixo Amazonas e Tapajós. Uma outra Moção, também relacionada a Altamira, 
Baixo Tocantins, especificamente Abaetetuba que apela que o trabalho seja estendido para 
toda a região, para atender as ilhas do município e com isso garantir um atendimento 
mínimo necessário.  
 
MARTINHO CARMONA (MDB) 
O deputado se somou as propostas do deputado Raimundo Santos com relação ao 
ordenamento do funcionamento das sessões, pois já tiveram sessões que duraram cerca de 
11 horas, e como a sessão é pública há o interesse das pessoas acompanharem o que está 
sendo debatido. Falou também que está encaminhando um projeto para que tenha a 
suspensão do pagamento do IPVA enquanto durar a pandemia. 
 
GRANDE EXPEDIENTE 
ORLANDO LOBATO (PMN) 
O deputado falou sobre o cenário que estamos vivendo no Estado e falou que, 
aparentemente, em Belém as coisas já estão se acalmando, mas que os números de óbitos 
anunciados nos leva a acreditar que não e falou que os municípios não têm  estrutura 
necessária para atender a população, da falta de medicamentos. E falou da necessidade de 
ser feita a reunião com a Secretaria de Saúde do Estado junto com a Comissão de 
Acompanhamento de Calamidade Pública, para que possam ter uma imagem de tudo que o 
Governo tem passado para os municípios e saber o que os prefeitos estão fazendo. 
 
PROFESSORA NILSE (REPUBLICANOS) 
A deputada iniciou dando seu testemunho de muita gratidão, pois há três semanas foi 
diagnosticada com Covid- 19 e hoje agradece a Deus e a população pelas mensagens de 
carinho e oração por ela, e disse que quem tiver um amigo ou parente nessa situação que 
passem uma mensagem de carinho e esperança, pois essa doença afeta o psicológico do 
paciente e da família, então é muito importante receber mensagem de carinho e esperança 
e pediu que, quem puder, fique em casa que essa é a única forma de combater o vírus. 
Agradeceu o Governador por todo esforço que vem fazendo e parabenizou por ser o único 
líder que participará de um debate mundial de combate à Covid- 19. Agradeceu também 



pela sua Moção ter sido atendida, onde uma delas era a utilização do hospital Santo 
Antônio Maria Zacarias como unidade de referência ao tratamento da Covid- 19 em 
Bragança e também a ida da policlínica itinerante para a região dos Caetés. Protocolou 
também uma Moção em caráter de urgência onde apelou para o Ministro da Educação para 
que determinasse o adiamento da prova no Enem.  
  
TEXTO 
LUANA LOBATO. 


