
RESUMO DO PLENÁRIO – 09.11.21 

PEQUENO EXPEDIENTE 

DEPUTADO FÁBIO FREITAS (REPUBLICANOS) 

O deputado foi à tribuna para fazer um balanço de seu mandato que tem 
se preocupado em combater o uso de drogas entre adolescentes e 

jovens. Para isso, vem realizando atividades para conscientizá-los sobre 
esse perigo dentro das unidades terapêuticas em diversos municípios no 

Estado do Pará. 

DEPUTADO CARLOS BORDALO (PT) 

Carlos Bordalo solicitou que na próxima terça-feira, 16.11, seja votado 
seu projeto de lei que tem por finalidade combater a fome e incentivar a 

agricultura familiar no Estado do Pará sobretudo nesses tempos de 
pandemia do coronavírus que tem provocando o crescimento da fome 

especialmente na classe de menor poder aquisitivo. 

HORÁRIO DE LIDERANÇA 

FÁBIO FREITAS (REPUBLICANOS) 

Deu continuidade ao seu discurso iniciado no Pequeno Expediente 

afirmando que desde que começou seu mandato já atendeu no Pará 200 
mil pessoas entre adolescentes e jovens envolvidos com drogas. 

Solicitou que as unidades terapêuticas que ainda não estão regularizadas 
que faça a regularização para que tenha direito à verba federal para o 

tratamento desses dependentes químicos. 

DEPUTADO CARLOS BORDALO (PT) 

Criticou o Governo Federal por extinguir o Programa Bolsa Família 
colocando em seu lugar o Auxilio Emergencial que tem caráter 

temporário, já que a qualquer momento os mais necessitados podem 
perder esse direito. 

DEPUTADO DOUTOR GALILLEU (PSC) 

O deputado falou sobre a satisfação dos alunos das escolas públicas de 
Abaetetuba que estão assistindo às aulas do Projeto Enem. Ele afirmou 
que os estudantes de outros municípios paraenses terão futuramente 

direito a essas aulas que têm contribuído para que eles tenham acesso 
ao ensino superior. 

DEPUTADO ORLANDO LOBATO (PMN) 

Disse que esteve na comitiva do governador Helder Barbalho em 
Santarém, no dia 03.11, para participar de diversas atividades como a 



pavimentação de estradas, a inauguração do centro especializado das 

sequelas do covid 19 e da homenagem que os profissionais de saúde 
que trabalharam no combate à pandemia receberam do Governo do 

Estado. 

GRANDE EXPEDIENTE 

DEPUTADO JUNIOR HAGE (PDT) 

A fala de agradecimento hoje do deputado foi direcionada ao secretário 

de transporte e a sua equipe pela recuperação de várias estradas dos 
municípios que compõem a Calha Norte. As populações desses 

municípios sobrevivem das atividades agrícola e pesqueira. 

DEPUTADO CARLOS BORDALO (PT) 

O deputado Carlos Bordalo disse que a abertura do seminário sobre 
Centenário do professor Paulo Freire, será no dia 17 de novembro, às 18 

horas, na Estação das Docas. O evento que vai reunir representantes da 
educação do Estado, do TJE, MPE, SINTEPP... tem incentivo da ALEPA. 

DEPUTADO DR. GALILEU (PSC) 

O parlamentar chamou a atenção de homens e mulheres para que façam 
seus exames preventivos contra câncer de mana, próstata e diabetes 

através de um simples exame de sangue. Solicitou do Governo do 
Estado que coloque à disposição da população que sofre infarto ou AVC 
um hospital especializado para tratar essas doenças, pois as UPAS não 

têm condições de atender esses pacientes que podem ir a óbito por falta 
de um atendimento especializado. 

DEPUTADO MARTINHO CARMONA (MDB) 

Informou aos deputados que em breve a Igreja do Evangelho 
Quadrangular terá seu centro de convenção que terá capacidade para 

acomodar duas mil pessoas sentadas. O centro vai funcionar na Rodovia. 

 


