
RESUMO DO PLENÁRIO – 16.11.21 

PEQUENO EXPEDIENTE 

DEPUTADO FÁBIO FREITAS (REPUBLICANOS) 

O deputado disse que não aprova o Projeto de Emenda Constitucional (PEC) do Poder Executivo 
que prevê a contratação temporária de policiais militares para a Polícia Militar e para o Corpo 
de Bombeiros do Pará. De acordo como parlamentar, essa PEC fere os princípios constitucionais. 
Afirmou que esses profissionais devem entrar para prestar segurança pública por meio de 
concurso público. 

DEPUTADO ÂNGELO FERRARI (PTB) 

Parabenizou todos os atletas e populares que participaram da Rally Alenquer- Curuá realizado 
neste final de semana por essas duas prefeituras. Esse evento esportivo reuniu mais de 50 mil 
pessoas do Pará e de outros estados do Brasil. 

HORÁRIO DE LIDERANÇA 

DEPUTADO ANGELO FERRARI 

O deputado disse que foi ameaçado de morte por pessoas ligadas ao ex-prefeito de Oriximiná, 
William Fonseca (PRTB) que teve seu mandato cassado pelo Superior Tribunal de Justiça desde 
o dia 03 de novembro deste ano. O prefeito está sendo investigado por responsabilidade e 
prática de infração político-administrativa. De acordo com o parlamentar, a cidade de Oriximiná 
estava abandonada desde que esse prefeito assumiu o cargo. 

DEPUTADO FÁBIO FREITAS (REPUBLICANO) 

Dia da consciência Negra, que será comemorada no dia 20 de novembro, terá uma programação 
especial no próximo sábado, no Centur. Os participantes terão direito a apresentações de 
diversas bandas musicais e outras atividades para festejar as conquistas dos negros no Estado 
do Pará. O deputado disse que irá realizar uma sessão especial, no 3 de dezembro, para 
agradecer todos os líderes religiosos que trabalharam na pandemia do coronavírus prestando 
ajuda à população que foi agraciada com uma palavra de ânimo ou com cestas básicas.   

DEPUTADO JUNIOR HAGE (PDT) 

Solicita que o Governo do Estado implante ciclovias nas PA’S de Castanhal que dão acesso às 
empresas, industrias e residências que ficam localizadas próximas de estradas. A intenção é 
evitar acidentes e mortes com trabalhadores e moradores que utilizam a bicicleta como meio 
de transporte. Solicitou ainda que a Setrans faça o prolongamento de 7 quilômetros da PA 242. 

DEPUTADO MARINOR BRITO (PSOL) 

Foi para a tribuna para agradecer pela recuperação do prefeito Edmilson Rodrigues que estava 
se tratando da COVID 19. Agradeceu por todos as pessoas que oraram pelo prefeito. Disse que 
Belém está com suas bacias e canais totalmente limpos. A prefeitura de Belém realizou a Força 
Tarefa, na semana passada, para garantir essa limpeza da cidade. 

DEPUTADO CARLOS BORDALO (PT) 

Os moradores dos bairros da Condor, Jurunas e Cremação pedem que a Companhia de 
Saneamento do Pará (COSANPA) regularize o fornecimento de água potável. Essa causa foi 
trazida ao plenário pelo deputado Carlos Bordalo que encaminhou esse pedido da população 
ao titular da COSANPA. 

GRANDE EXPEDIENTE 



DEPUTADO TONI CUNHA 

Mostrou-se contra a aprovação da PEC em pauta porque fere os princípios constitucionais. Foi 
esse o desabafo do deputado Toni Cunha. Ele afirmou que todo policial militar da PM e do Corpo 
de Bombeiros do Pará ser concursado e não contratado temporariamente. Fez críticas ao 
Governo do Estado que quer obrigar o servidor público a se vacinar contra COVID 19. 

DEPUTADA MARINOR BRITO (PSOL) 

Disse que vai representar a ALEPA no Seminário Paulo Freire e a Educação Popular no Pará: 
Direitos Humanos, Democracia e Emancipação”. O evento começa amanhã, 17, no Teatro Maria 
Sylvia Nunes, na Estação das Docas. Criticou o Governo Federal pelo desmonte que está fazendo 
na educação brasileira ao cortar verbas para pesquisa e extensão e promover a retirada de 
disciplinas no ensino fundamental e médio. Disse que vai lutar pelos constantes crimes 
praticados contra o meio ambiente e contra a população indígena no Governo Bolsonaro. 

DEPUTADO CARLOS BORDALO (PT) 

Solicitou que a PEC fosse tirada da pauta para que os deputados pudessem examinar melhor o 
projeto do Poder Executivo encaminhado à ALEPA. O parlamentar defendeu que os policiais 
militares para o Corpo de Bombeiros e para a PM devem fazer parte dessas corporações através 
de concurso público e não como servidores temporários como prevê o projeto do Executivo 
Estadual. Carlos Bordalo teve apoio nesse pedido do deputado Raimundo Santos. 

 


