
RESUMO DO PLENÁRIO -  15.03.22 

PEQUENO EXPEDIENTE 

DEPUTADO ANGELO FERRARI (PTB) 

O deputado criticou o trânsito em Belém, dizendo que é um transito caótico, alegando que há 
poucas ciclovias e isso provoca acidentes. Ressaltou que a passagem é cara e que muitas vezes 
as pessoas não têm nem condições de pagar a passagem. 

DEPUTADO CARLOS BORDALO (PT) 

Disse que apresentou requerimento para que o projeto de sua autoria, número 264/2019, entre 
na Ordem do Dia para seja votado o mais rápido possível. O projeto prevê punição 
administrativa, por meio de multa, para o servidor que importunar sexualmente as mulheres. 
Dando continuidade ao seu discurso em defesa da mulher, o deputado relatou a vergonha 
pública que é líder comunitária sofreu esta semana. Dona Anastácia, de 88 anos, sofreu injúria 
racial, no Supermercado Cidade, na Pedreira. Ela recebeu voz de prisão de um segurança do 
estabelecimento comercial. Isso é ilegal. Ela foi acusada de roubar um guardanapo. Solicitou que 
a Polícia Civil do Pará apure esse caso de injúria racial. 

HORÁRIO DE LIDERANÇA 

DEPUTADO FÁBIO FREITAS (REPUBLICANOS) 

O deputado disse que o Governo do Estado deve fazer um escalonamento entre os policiais da 
Polícia Militar do Estado. O escalonamento permite que o soldo seja pago de acordo a função 
exercida pelo militar. Criticou a exibição do filme Como se tornar o pior aluno da escola que 
prega a pedofilia e ainda induz os adolescentes à perversão sexual. Na avaliação do parlamentar, 
esse filme é uma palhaçada. Disse que vai lutar pelas famílias paraenses. 

JAQUES NEVES (PSC) 

O deputado fez elogio ao Governo do Estado por ter entregue à população de Santarém Novo, 
na Região Nordeste do Pará, uma Agência do Banpará e uma nova escola. Disse que o prefeito 
daquele município, Tiago Pimentel, está fazendo uma boa gestão em Santarém Novo. O 
parlamentar chamou a atenção do DNIT para as condições da BR 316, especialmente no trecho 
entre Castanhal a Capanema.  Neste perímetro, a via está com faltas de sinalização e iluminação. 
O parlamentar disse que estará nesta quarta-feira, 16, em Brasília para solicitar serviços na BR 
316. 

GRANDE EXPEDIENTE 

CARLOS BORDALO (PT) 

O parlamentar fez muitas críticas às empresas responsáveis pelas construções de barragens em 
todo o país. Ele disse que essas barragens trazem prejuízos sociais, econômicos e ambientais 
para as populações onde elas são construídas. Por causa dessa situação, hoje se comemora o 
dia de luta contra a instalação de barragens, visando a extinção de todos esses prejuízos. 

DEPUTADO MARTINHO CARMONA (MDB) 

O filme Como se tornar o pior aluno da escola, de Fábio Porchat, foi severamente criticado pelo 
parlamentar. O representante do MDB disse que esse filme é uma afronta à família e aos 
professores. No filme, há cenas mostrando dois adolescentes se masturbando com seu 
professor. A intenção do filme de acordo com o parlamentar é destruir a família e denegrir a 
imagem do professor, responsável pela formação educacional e cultural de adolescentes. Para 
Martinho Carmona, o filme não tem nada de cultural. O filme destrói o processo de formação 



dos alunos. Parlamentares como a professora Nilce, Fábio Figueiras e Fábio Freitas apoiaram o 
discurso do deputado. Muitos parlamentares assinaram a nota de repúdio contra o filme. 

DEPUTADO HILTON AGUIAR (DEM) 

Mais uma vez, o deputado foi à Mesa apelar para que a ALEPA discuta com a população de 
Itaituba sobre a situação de trabalhadores rurais que têm seus maquinários apreendidos e 
queimados por funcionários do IBAMA. Disse que isso tem prejudicado a vida econômica dos 
municípios, pois a produção agrícola não é vendida. 

  

  

 

  


