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PEQUENO EXPEDIENTE

DEPUTADO JAQUES NEVES (PSC)
Alertou aos seus pares que as vagas de leito de UTI nos hospitais particulares do Estado estão
lotadas. Criticou o presidente Jair Bolsonaro por não incentivar a população a usar máscara,
álcool gel e fazer o distanciamento social. Em função disso, os casos só aumentam a cada dia.
Disse que a população deve se unir para combater esse vírus que tem feito vítimas no mundo.
O Pará ainda continua realizando festas clandestinas aumentando dessa forma a disseminação
do vírus. O Governo do Estado precisa punir quem realiza essas festas.

DEPUTADO CARLOS BORDALO (PT)
O deputado falou sobre o lançamento do satélite Amazônia, lançado este mês na Índia. O
satélite vai ajudar na observação e no monitoramento do desmatamento na região amazônica.
O deputado petista afirmou que o Amazônia 1 não foi lançado no Brasil, porque a Base de
Alcântara, no Maranhão, foi entregue aos USA e isso mostra o desmonte que a tecnologia
brasileira sofre em cada governo.

HORÁRIO DE LIDERANÇA

DEPUTADO JAQUES NEVES (PSC)
João da Cunha Rocha, mais conhecido como Joãozinho Rocha, foi elogiado pelo deputado
Jaques Neves por executar projetos que tem beneficiado a população de Bom Jesus do
Tocantins. Um deles é a instalação do aterro sanitário. O parlamentar afirmou que essa
iniciativa deve servir de exemplo para os prefeitos da Região Metropolitana de Belém que não
têm um local apropriado para armazenar o lixo produzido em Belém, Ananindeua e Marituba.
O outro é o “Projeto Minha Casa, Meu Sonho”, em que são construídas 50 casas populares ao
ano para entregar à população de baixa renda.

DEPUTADO CARLOS BORDALO (PT)
Fez uma crítica aos cortes financeiros que o Governo Federal fez na área da saúde em tempos
de pandemia do coronavírus. Parabenizou a ministra Rosa Weber, do Supremo Tribunal
Federal, por determinar que o Governo Federal volte a disponibilizar leitos de UTI nos estados
de São Paulo, Bahia e Maranhão para atender pacientes com COVID 19. Apesar de tecer elogio

à magistrada, disse que todos os estados devem ser agraciados com essa iniciativa, pois todas
as unidades da Federação passam pelos mesmos problemas dos estados citados
anteriormente.

DEPUTADO RAIMUNDO SANTOS (PATRIOTA)
Mostrou-se preocupado com o aumento dos casos de covid em todo o Brasil, citando
especialmente os estados da Região Sul. Falou também que o governador Helder Barbalho vai
anunciar o toque de recolher em alguns municípios para evitar a proliferação do coronavírus,
evitando assim um colapso na saúde pública estadual.

GRANDE EXPEDIENTE

DEPUTADO JAQUES NEVES (PSC)
Não é a primeira vez que o deputado Jaques Neves critica o serviço de saúde prestado pelas
Organizações Sociais (OS), que administram os hospitais regionais no Estado do Pará. O
parlamentar disse que as OS recebem muito bem do Governo do Estado, porém não prestam
um atendimento de qualidade, já que não tem em suas instalações sequer uma sala para
estabilizar os pacientes. Acredita que a SESPA precisa rever e fiscalizar esses contratos.

DEPUTADO DOUTOR GALILEU (PSC)
Falou que o município de Abaetetuba está com os canais todos entupidos nesse inverno
amazônico, provocando problemas para a população. A situação é mais complicada na entrada
de Abaetetuba. Solicitou também que Vigia tenha uma ciclovia ou pelo menos um
acostamento na entrada da cidade para que a população possa caminhar e praticar esporte
(ciclismo) com segurança.

DEPUTADA CILENE COUTO (PSDB)
A deputada disse que o Pará foi um dos estados da Federação que mais empregou recursos na
saúde pública por causa da pandemia do coronavírus. Por conta desse investimento, o Pará já
salvou 270 mil vidas, sendo referência nacional no combate à pandemia do COVID 19. Falou
que a instalação do Hospital de Campanha de Santarém vai salvar mais vidas.

DEPUTADO TONI CUNHA ( PTB)

Criticou a cobrança abusiva no preço da energia elétrica da qual o Estado do Pará é vítima,
avaliou que isso não poderia acontecer, por ser um dos principais produtor e exportador de
energia elétrica do Brasil. Pediu para que o governador analise uma redução do percentual do
ICMS sobre a tarifa de energia elétrica. Não adianta tarifa social, já que na prática ela não
funciona. Está na hora da Alepa entrar nessa luta. A ANEEL não beneficia os usuários, mas
somente os empresários do setor elétrico.

