
RESUMO DO PLENÁRIO – 21.09.21 

PEQUENO EXPEDIENTE 

DEPUTADO JUNIOR HAGE 

O deputado começou seu discurso falando sobre a reforma que está sendo realizada Assembleia 
Legislativa do Estado, chamando a atenção de seus pares para a reforma do plenário Newton 
Miranda, que ganhou um painel novo e um quadro que retrata a luta do movimento cabano que 
aconteceu no Estado. 

DEPUTADO ANGELO FERRARI 

Agradeceu o empenho do Governo do Estado por ter atendido seu pedido para que duas escolas 
estaduais fossem recuperadas. As escolas estão localizadas nos municípios de Anajás (Escola Rui 
Barbosa) e em Oriximiná (Escola Almir Gabriel). Parabenizou o Governador Helder Barbalho pelo 
trabalho que vem fazendo em todo o Estado do Pará. Aproveitou a oportunidade para pedir que 
o Governo do Estado resolva a situação dos castanheiros que estão sem trabalhar por causa de 
uma intervenção federal que impede os castanheiros de trabalhar próxima de áreas indígenas 
por causa em função da COVID 19. 

DEPUTADO GUSTAVO SEFER (PSD) 

Falou sobre sua agenda nos municípios da região sul e sudeste do Estado como em São 
Domingos do Araguaia e Redenção. Em Redenção, por exemplo, participou da inauguração de 
postos de saúde na área rural. 

HORÁRIO DE LIDERNÇA 

DEPUTADO JUNIOR HAGE (PDT) 

Foi à tribuna para reconhecer o excelente trabalho que o Departamento de Trânsito do Pará 
realizou no município de Alenquer. Lá, os moradores tiveram a oportunidade de tirar a CNH, 
fizeram exames médicos e renovaram as carteiras de trânsito. O próximo município que será 
contemplado é Óbidos. A expectativa do parlamentar é que todos os municípios da Calha Norte 
sejam atendidos pelo Detran. 

DEPUTADO FÁBIO FREITAS (REPUBLICANOS) 

O deputado falou sobre o projeto CNH Pai D’ Égua. A partir de hoje, o site do Detran vai inscrever 
cinco mil pessoas para receber a carteira de motorista totalmente gratuita. Serão destinadas 3 
mil para os moradores de Belém e 2 mil para os demais municípios do Estado. A intenção do 
Governo do Estado é gerar emprego e renda aos paraenses a partir da emissão das CNH. 

DEPUTADA MARINOR BRITO (PSOL) 

A parlamentar do PSOL elogiou o deputado Chicão, presidente da ALEPA, pela reforma geral que 
está executando na sede do Parlamento Paraense. Criticou o Governo Federal pelos sucessivos 
desrespeitos ao meio ambiente e aos povos indígenas que ocupam terras no Pará. Pediu que a 
Comissão de Meio Ambiente da ALEPA tome uma posição em relação a essa situação. 

DEPUTADO CARLOS BORDALO (PT) 

O deputado Carlos Bordalo reservou um tempo de seu discurso para lembrar que hoje, 21 de 
setembro, é uma data para lembrar Dia Nacional de Pessoas com Deficiência. Ele disse que já 
apresentou vários projetos que procuram garantir direitos a essa categoria. 

DEPUTADO ORLANDO LOBATO (PMN) 



Disse que ficou satisfeito com a conquista do povo santareno que teve a Escola Estadual Lucila 
Brasil reformada pelo Governo do Estado. Informou que a Comissão de Pesca da Alepa vai 
realizar uma audiência pública, esta semana, para discutir a questão da doença da urina preta. 
O parlamentar afirma que até o momento, a população pesqueira não pode ser desesperar já 
que não há nenhum caso confirmado, são apenas suspeita de que essa doença é proveniente 
do pescado. 

GRANDE EXPEDIENTE 

DEPUTADO MARINOR BRITO (PSOL) 

Lembrou que se Paulo Freire estivesse vivo teria feito 100 anos, no dia 19/09;21. A parlamentar 
falou da importância e do legado que Freire deixou o povo brasileiro. Lembrou que seu projeto 
de educação era libertador porque contemplava os desfavorecidos socialmente. Brito afirmou 
que a Prefeitura de Belém pretende alfabetizar 400 mil pessoas até o final da gestão de Edmilson 
Rodrigues. Para isso, vai firmar parcerias com universidades públicas e provadas que atuam em 
Belém. Disse que os dados do IBGE apontam que existem 748 mil pessoas analfabetas no Pará. 
São pessoas que não sabem ler e escrever em especial, jovens e adultos. Além da educação, a 
PMB está preocupada em levar cultura à população, apoiando projetos nas áreas de dança, 
música dentre outras. 

DEPUTADO HILTON AGUIAR (DEM) 

Disse que o projeto CHN Pai D’ Égua vai gerar emprego e renda especialmente para quem está 
desempregado por causa da pandemia do coronavírus. Disse que hoje começa a etapa mais 
importante desse projeto que a inscrição de quem pretende tirar a carteira gratuita de 
motorista, pois hoje os interessados podem se inscrever pelo site do Detran/PA. 

DEPUTADO MARTINHO CARMONA (MDB) 

Falou que o deputado Chicão é um homem que tem visão empreendedora, pois há anos se 
planejava essa reforma, mas que ela nunca foi realizada. Mas que em pouco tempo na 
presidência, o deputado Chicão realiza a reforma, permitindo que parlamentares e servidores 
façam seus trabalhos diários com mais segurança. Lamentou a péssima situação da educação 
brasileira que tem 748 mil analfabetos de acordo com a pesquisa do IBGE. 

  

 


