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PEQUENO EXPEDIENTE 

DEPUTADO CARLOS BORDALO (PT) 

Carlos Bordalo apelou para que o Governo do Estado suspenda o despejo de duzentas famílias 

que ocupam a fazenda Cedro, no município de Marabá. O despejo dessas famílias está previsto 

para o dia 02 de dezembro. O deputado aproveitou para pedir que nenhum despejo seja feito 

em dezembro, em pleno mês do Natal. 

DEPUTADO ALEX SANTIAGO (PL) 

O parlamenta esteve neste final de semana em Cumaru do Norte para visitar as obras de 

pavimentação da PA 287. Com essa obra, o município vai desenvolver ainda mais as atividades 

na agricultura, na pecuária e mineração. Essa estrada estava abandonada pelos governos 

anteriores e agora o governador Helder Barbalho fez a recuperação. 

HORÁRIO DE LIDERANÇA 

DEPUTADO DIRCEU TEM CATEN (PT) 

Estive na Ilha do Marajó, especificamente nos municípios de Afuá, Anajás e Chaves. As 

populações dessas localidades solicitaram ao Governo do Estado que implante escolas de 

ensino médio sobretudo nas áreas mais distantes dessas cidades. Parabenizou o Governo do 

Estado por implantar na grade curricular do ensino médio aulas de Espanhol. Disse que os 

funcionários do Tribunal de Justiça estão de parabéns por causa da aprovação de seu PCCR, 

que tem previsão para ser aprovado na ALEPA, na próxima semana. 

DEPUTADO JUNIOR HAGE (PDT) 

Parabenizou todos os enfermeiros, os técnicos em enfermagem, os auxiliares de enfermagem 

e as parteiras pela aprovação do piso nacional que foi aprovado este mês no Senado Federal. A 

aprovação do piso é uma forma de valorizar esses profissionais que são importantes para a 

saúde pública do Brasil. Solicita que a COSANPA melhore o fornecimento de água no bairro 

Milagre, em Castanhal, para isso, basta trocar as tubulações antigas por mais modernas. Pediu 

também que essa mesma situação aconteça em Alenquer. Boa parte da população está sem 

água potável de qualidade para o consumo. 

DEPUTADO ORLANDO LOBATO (PNM) 

Disse que todos os grandes projetos que serão implantados no Estado do Pará sejam bem 

avaliados para que eles não causem problemas ambientais e econômicas para as populações 

onde tais projetos são instalados. O parlamentar citou todos os problemas que a Usina 

Hidrelétrica de Belo Monte está causando em Altamira. 

DEPUTADO FÁBIO FREITAS (REPUBLICANOS) 

O deputado mandou votos de aplausos para o Corpo de Bombeiros, Rotary Club e EMATER 

pelos trabalhos desenvolvidos por esses órgãos em favor da população do Estado do Pará. 

Enviou voto de pesar para Sandro do Vale, que faleceu, 24 de novembro. Disse que ele que 

contribui muito para o jornalismo paraense. Disse que vai enviar uma moção ao Governo do 

Estado pedindo que não seja permita a realização de festas como carnaval para evitar 

aglomeração de pessoas, permitindo novas contaminações de covid. 



GRANDE EXPEDIENTE 

DEPUTADO GALILEU (PSC) 

Deputado parabenizou os funcionários da ADEPARÁ pela realização do trabalho de qualidade 

que eles desenvolvem em todo o Estado do Pará. 

DEPUTADO ORLANDO LOBATO (PMN) 

O parlamentar participou dos 135 anos de Anajás. Durante a festa, ele entregou 60 motores 

rabetas que serão utilizados pelos s comunitários de saúde. Eles diariamente precisam de se 

deslocar para comunidades ribeirinhas. Disse que participou neste final de semana, na Vila do 

Guajará, do Festival Gospel de Curralinho. 

DEPUTADO JAQUES NEVES (PSC) 

Ressaltou que os servidores da ADEPARÁ estão em festa por causa da aprovação do PCCR, que 

há muitos anos lutavam pela aprovação desse plano. Afirmou que participou recentemente de 

um seminário que discutiu a regulamentação de resíduos sólidos para o Estado do Pará. 

Acredita que se não houver essa regulamentação, a população e o meio ambiente serão 

prejudicados como acontece atualmente em Marituba e Capanema. Parabenizou o DNIT pela 

recuperação do trecho da BR 316 que compreende Belém - Castanhal. Disse que a população 

deve continuar usando álcool, máscara e gel para evitar a infecção pelo coronavírus. 


