
RESUMO DO PLENÁRIO – 28.09.21 

PEQUENO EXPEDIENTE 

DEPUTADA MARINOR BRITO (PSOL)  

Em seu pronunciamento, a deputada do PSOL falou sobre o aumento de agressão e mortes 

praticadas contra os homossexuais no Brasil. Ressaltou que essa prática também vem 

crescendo no Estado do Pará. Por isso, enviou uma moção à Secretaria de Segurança 

Pública para investigar com mais rigor essas violências contra essas pessoas para que o 

Ministério Público do Pará tome providências.  

DEPUTADO JAQUES NEVES (PSC) 

O deputado foi à tribuna parabenizar a Polícia Militar do Estado que completou 203 anos. 

Na sua fala, o parlamentar ressaltou os bons serviços que essa corporação presta ao povo 

paraense.  

HORÁRIO DE LIDERANÇA 

DEPUTADO CARLOS BORDALO (PT) 

Mostrou seu contentamento com o Congresso Nacional que derrubou o veto do presidente 

da República. Bolsorano permitia que famílias fossem despejadas de seus lares durante a 

pandemia do coronavírus. O deputado disse que a bancada do Partido dos Trabalhadores 

é contra a indicação da ministra Damares para receber da Alepa o título de Cidadã do 

Pará. A indicação da ministra foi feita pelo deputado Raimundo Santos (Patriota). Na 

opinião do deputado Carlos Bordalo, a ministra não contribuiu com o desenvolvimento 

do Pará. O parlamentar do PT considera que essa indicação é uma afronta ao povo 

paraense. 

DEPUTADA MARINOR BRITO (PSOL) 

A deputada Marinor Brito alertou que a fome aumentou muito no Brasil durante a 

pandemia do coronavírus. São 116 milhões de brasileiros nesta situação de acordo com a 

parlamentar do PSOL. A deputada aproveitou seu discurso para convidar a população 

para ir às ruas, no dia 02 de outubro, para protestar contra o aumento da fome em nosso 

país. A concentração será a partir das 8 horas, no Mercado de São Brás. 

DEPUTADO JUNIOR HAGE (PDT) 

Foi à Secretaria Estadual de Saúde (SESPA) para reclamar do atendimento precário 

realizado no Hospital Regional de Santarém, que não consegue atender a demanda do 

Oeste do Estado. 

DEPUTADO ORLANDO LOBATO (PMN) 

Disse que recebeu esta semana uma comitiva de vereadores da Ilha do Marajó que estão 

lutando para a construção do Hospital Regional de São Sebastião da Boa Vista, já que os 

postos de saúde não dão conta de atender a demanda de todos os municípios que compõem 

a Ilha. O parlamentar disse que essa comitiva já encaminhou um oficio à SESPA para 

fazer um estudo técnico visando à construção do hospital. 

DEPUTADO MARTINHO CARMONA (MDB) 



O parlamentar se dirigiu ao deputado Carlos Bordalo para dizer que o deputado Raimundo 

Santos (Patriota) tem todo o direito de indicar o nome da ministra Damares para receber 

o Título de Cidadã do Pará, já que ela tem feito um bom trabalho na Ilha do Marajó, 

especialmente com as crianças que sofrem abuso sexual.  

GRANDE EXPEDIENTE 

CARLOS DEPUTADO (PT) 

O deputado Carlos Bordalo disse que apoia a construção do Hospital Regional de São 

Sebastião da Boa Vista para atender vários pacientes do Marajó. Disse que vai enviar 

comunicado à SESPA para que avalie a possibilidade dessa construção.  

DEPUTADA HELOISA GUIMARÃES (DEM) 

Disse que apoia a indicação da ministra Damares para receber o Título de Cidadã do Pará 

pelo trabalho que elas vem desenvolvendo na região do Marajó junto às crianças que 

sofreram abuso sexual ou que são exploradas sexualmente por causa de suas condições 

financeiras precárias. Lembrou que o manejo florestal deve ser incentivado no Estado já 

que essa atividade é economicamente rentável ao Pará. 


