
RESUMO DO PLENÁRIO – 25.10.21 

 

PEQUENO EXPEDIENTE  

               

DEPUTADO TONI CUNHA (PTB) 

O deputado denunciou que os alunos de medicina do campus da UEPA de 

Marabá estão há muito tempo sem professores e que isso está prejudicando 

suas formações como futuros médicos. O parlamentar afirmou que o 

Governo do Estado precisa de valorizar seus servidores que vivem 

constantemente lutando por reajuste salarial citando os servidores do 

IGEPREV que estavam acompanhando a sessão ordinária desta terça-feira 

para pedir apoio dos parlamentares junto ao governador Helder Barbalho, 

visando melhoria salarial. 

 

CARLOS BORDALO (PT) 

Foi à tribuna para agradecer a Deus pela recuperação do prefeito de Belém, 

Edmilson Rodrigues, que foi infectado por uma variante delta, apesar de ele 

já ter tomado as duas doses de vacina contra a COVID 19. Disse que a 

população paraense precisa continuar se protegendo, pois o vírus ainda está 

circulando. Criticou o Presidente Jair Bolsonaro por afirmar que quem se 

vacinar contra COVID 19 terá aids. 

  

HORÁRIO DE LIDERNÇA 

 

DEPUTADO TONI CUNHA (PTB) 

Disse que apresentou uma emenda ao projeto do Poder Executivo que 

solicita à ALEPA que aprove a liberação de 25 milhões de reais para ser 

utilizado na mídia governamental. Na emenda solicita que nenhum veículo 

de comunicação da família Barbalho seja contemplada com essa verba. Esse 

dinheiro seria melhor empregado em obras nas áreas de educação e saúde. 

 

DEPUTADOCARLOS BORDALO (PT) 

Afirmou que o Governo do Estado precisa de agir para impedir os casos 

importunação sexual dentro do transporte coletivo da capital e do interior do 

Estado. Disse que vai solicitar que a Segurança Pública faça vistoria nos 

transportes coletivos começando por Belém para depois atingir os 



municípios do Estado. Acredita ainda que o Governo do Estado precisa de 

agir para combater os casos de feminicídios em todo o Estado. Disse que 

essa cultura baseada no machismo e patriarcado deve ser eliminada da 

sociedade. 

 

DEPUTADO JÚNIOR HAGE (PDT) 

O deputado elogiou o Governo do Estado por recuperar as estradas dos 

municípios da Calha Norte. Os municípios de Faro, Terra Santa e Prainha 

foram contemplados com as ações da Secretaria de Transporte. Solicita que 

a SETRANS recupere urgentemente a  PA 419. 

  

DEPUTADO DR.GALILEU (PSC) 

O deputado disse que as mulheres de Abaetetuba terão o direito de fazer 

exames de PCCU este mês como forma de se prevenir contra câncer de útero. 

Agradeceu ao Governo do Estado por ter instalado no Hospital Santa Rosa, 

em Abaetetuba, um aparelho para que as mulheres possam fazer mamografia. 

Homens e mulheres de Abaetetuba serão capacitados pelo Governo do 

Estado com apoio do SEBRAE. De forma, poderão gerar emprego e renda. 

  

GRANDE EXPEDIENTE 

 

CARLOS BORDALO (PT) 

Criticou o Governo Federal por querer extinguir o Programa Bolsa Família 

para implantar até o ano que vem o Auxílio Emergencial. O deputado petista 

disse que o Bolsa Família não pode ser extinto porque é um programa de 

governo, que atende 30 milhões de pessoas enquanto que o Auxílio 

Emergencial somente 17 milhões de brasileiros. Afirmou que o brasileiro 

não aguenta mais toda semana reajuste de gasolina, etanol e óleo diesel. 

Acredita que o congelamento do ICMS para baixar o preço dos combustíveis. 

 

DEPUTADO DR. GALILEU (PSC) 

Disse que as Comissões de Justiça e Finanças da Alepa se reuniram essa 

semana com o titular da COSANPA para discutir melhoraria no 

fornecimento de água potável em todo o Estado. Disse que o município de 

Breves tem uma água de péssima qualidade. Afirmou que a população de 

Abaetetuba tem falta de abastecimento de água. Apresentou uma moção 

solicitando que melhoria no fornecimento de água para Abaetetuba. 



 

DEPUTADO MARTINHO CARMONA (MDB) 

O deputado disse que o Governo do Estado precisa de investir nos parques 

industriais do Estado para que o Estado se desenvolva mais ainda 

promovendo o surgimento de novos empregos. 

  

DEPUTADO JUNIOR HAGE (PDT) 

Disse que vai continuar lutando pela construção de um Parque Ambiental em 

Castanhal e que para isso espera contar com o apoio do Governo do Estado 

que já fez estudo da área que foi avaliada em mais de 25 milhões. 

 


