
RESUMO DO PLENÁRIO – 23.11.2021 

PEQUENO EXPEDIENTE 

DEPUTADO CARLOS BORDALO (PT) 

Agradeceu o presidente da ALEPA, deputado Chicão, por ele ter participado, na semana passada, 
do Centenário Paulo Freire, que aconteceu nos dias 17 e 18 de novembro, no Teatro Maria Sylvia 
Nunes. Agradeceu também o apoio do presidente na aprovação do Estatuto de Equidade Racial 
do Pará, projeto de sua autoria, que já foi votado na ALEPA e sancionado pelo Governo do 
Estado. 

DEPUTADO DIRCEU TEM CATEN (PT) 

Disse que a morte brutal do prefeito de Tucuruí, Jones William, em 2017, precisa de ser julgada 
e os assassinos punidos. Solicitou que o Ministério Público e o Tribunal de Justiça do Estado 
deem uma resposta à população de Tucuruí. 

HORÁRIO DE LIDERANÇA 

DIRCEU TEM CATEN (PT) 

Disse que vai realizar uma sessão especial para discutir a real situação dos moradores 
assentados pela direção da Hidrelétrica de Belo Monte, que até o momento não cumpriu todos 
as promessas feitas a eles. 

DEPUTADO JUNIOR HAGE (PDT) 

Disse que ficou feliz em participar da inauguração da PA 427, este mês, no município de 
Alenquer. Disse que a prefeitura de Alenquer tem bastante recurso para realizar obras no 
municípios para tender as necessidades da população, já que o Governo Federal liberou 99 
milhões para executar serviços que melhorem a vida da população. 

DEPUTADO ALEX SANTIAGO (PL) 

Afirmou que na última semana, esteve em Floresta do Araguaia com a equipe do Governado do 
Estado que realizar diversas obras no município com pavimentação de estradas vicinais, da 
construção da Praça do Produtor e da assinatura do convênio para a fabricação de bloquetes 
que serão utilizados na pavimentação de ruas desse município. 

FÁBIO FREITAS (REPUBLICANOS) 

A gratuidade nos transportes coletivos durante a realização do ENEM pode virar lei. O deputado 
Fábio Freitas disse que vai apresentar um projeto de lei para que a partir de 2022, os estudantes 
usem esse direito durante a realização das provas do Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM). 

DEPUTADO JUAQUES NEVES (PSC) 

Sou grato ao governador Helder Barbalho por ter comprar o aparelho de aerodinâmica para 
atender os pacientes com problemas cardíacos do Hospital de Clínicas Gaspar Viana, referência 
na Região Norte nesse tratamento. Agora são dois aparelhos em funcionamento que irão 
melhorar o atendimento no hospital. 

  

  

GRANDE EXPEDIENTE 

ALEX SANTIAGO (PL) 



O deputado falou sobre a recuperação das estradas vicinais em Santa Maria das Barreira, obra 
realizada pelo prefeito Adriano Salomão, que recebeu apoio do Governo do Estado. O deputado 
afirmou que o município de Conceição do Araguaia também foi contemplado com emenda 
parlamentar, no valor de 300 mil para aquisição de uma ambulância caminhonete. Disse que em 
breve a PA 449, em Conceição Floresta do Araguaia, será pavimentada, pois tem solicitado esse 
serviço junto ao Governo do Estado 

DEPUTADO JAQUES NEVES (PSC) 

Disse que está realizado como médico e como parlamentar por realizar em vários municípios do 
Estado campanhas de prevenção contra câncer de mama e próstata. Ressaltou também que o 
atendimento no Hospital de Clínicas Gaspar Viana melhorou bastante no Governo Helder 
Barbalho que tem atendido todas as reivindicações para melhorar o atendimento médico para 
a população carente do Estado. Solicita que o DNIT faça a implantação de muretas nas BR 316, 
(Castanhal) para evitar acidentes e mortes, em especial de ciclistas, que são atingidos por 
motoristas que fazem manobras irregulares. 

DEPUTADO JUNIOR HAGE (PDT) 

Mas uma vez voltou a falar sobre os 99 milhões que a prefeitura de Alenquer dispõe para realizar 
obras no municípios visando atender as necessidades da população. Segundo o deputado até o 
momento, só foram executadas três obras que envolveu um custo de 400 mil reais. Disse que 
vai solicitar à COSANPA que normalize o fornecimento de agua em Alenquer 

 


