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PEQUENO EXPEDIENTE 
 
 
DEPUTADA DOUTORA HELOISA (DEM) 
O médico e professor Renato Chali Pacheco foi homenageado pela deputada com a 
Comenda Mérito Nossa Senhora de Nazaré pelos trabalhos prestados ao povo 
paraense especialmente na área médica. 
 
 
DEPUTADO CARLOS BORDALO (PT) 
Falou da alegria da Alepa  votar hoje o projeto (de sua autoria) que vai instituir o Estatuto 
da Igualdade Racial. Disse que apresentou requerimento para que a Prefeitura de 
Barcarena explique o despejo em tempo de pandemia de uma comunidade quilombola. 
  
 
 
HORÁRIO DE LIDERANÇA 
 
 
DEPUTADA DOUTORA HELOISA (DEM) 
Parabenizou a professora Zélia Amador de Deus por estar acompanhando a sessão 
ordinária desta terça-feira, na Assembleia Legislativa do Estado (Alepa). A professora 
está na Alepa para acompanhar a votação do Estatuto da Igualdade Racial no Estado 
do Pará, de autoria do deputado Carlos Bordalo. 
 
 
DEPUTADO CARLOS BORDALO (PT) 
Disse que vai realizar uma audiência pública, no dia 20 de novembro, para discutir os 
impactos ambientais em Tucuruí e em Barcarena que tanto afetam essas comunidades 
que sobrevivem da agropecuária e da pesca. 
 
 
DEPUTADA MARINOR BRITO (PSOL) 
Criticou os cortes do Governo Federal para a pesquisa afirmando que os cortes de 
verbas vão prejudicar tanto a comunidade acadêmica quanto à população em geral, que 
é beneficiada com tais pesquisas científicas. Falou também sobre a inflação, afirmando 
que muitas pessoas estão passando fome, pois não conseguem mais comprar os itens 
essenciais da cesta básica. Disse que o PSOL e outros partidos de esquerda estão 
construindo uma grande frente para combater todos esses malefícios causandos ao 
povo brasileiro pelo Governo Federal. 
 
 
DEPUTADO MARTINHO CARMONA (MDB) 
O deputado criticou o prefeito Edmilson Rodrigues afirmando que ele não está 
executando obras simples como tapar os buracos e  engarrafamento na Rodovia 
Sinape, próximo a Pedro Álvares Cabral. Disse que o prefeito só se empenha na 
instalação de araras em diversas avenidas de Belém. 
 
 



GRANDE EXPEDIENTE 
DEPUTADO RAIMUNDO SANTOS (PATRIOTA) 
Afirmou que o papel do parlamentar é criar leis que garantam benefícios ao povo. Falou 
sobre a diminuição dos casos de COVID 19 em todo o Estado. Esse fato vai permitir 
que os deputados possam viajar mais para atender as demandas das comunidades. 
Falou que esse final de semana participou de um festival de música de Anapu. 
 
 
DEPUTADO MARINOR BRITO (PSOL) 
Disse que o ódio, a intolerância às diferenças, o machismo, o racismo… são 
incentivados por partidos políticos que apoiam o presidente da república, Jair Bolsonaro, 
que deveria se preocupar com a inflação, a fome, a miséria, o corte de verbas para a 
ciência e à pesquisa. 
 
 
DEPUTADO TONI CUNHA (PTB) 
Criticou o Poder Executivo por enviar à Alepa um projeto solicitando aprovação de 25 
milhões de reais para mídia suplementar que será utilizada pelo Governo Estadual. Na 
opinião do deputado Toni Cunha essa verba deveria ser usada na saúde e segurança 
pública. 
 
 
DEPUTADO CARLOS BORDALO (PT) 
Solicitou que o Governo do Estado discuta a grilagem na amazônia, questões 
quilombolas, questões das populações indígenas já que essas questões afetam essas 
minorias que recebem pouco apoio do poder público 
 


