
RESUMO DO PLENÁRIO 05.04.22 

PEQUENO EXPEDIENTE  

 

DEPUTADO CARLOS BORDALO (PT) 

O parlamentar disse que esteve neste final de semana no município de Bujaru. Lá, ele se reuniu 

com várias comunidades com a finalidade de resolver a situação precária do transporte escolar. 

O deputado solicita que a Prefeitura de Bujaru e o Governo do Estado tomem providências 

urgentes para resolver a situação desses alunos que estão sendo prejudicados em sua formação 

acadêmica.  

 

DEPUTADO Dr. GALILEU (REPUBLICANOS) 

Foi à tribuna para agradecer todas as pessoas que compõem o PSC. Disse que o partido foi 

fundamental em sua trajetória política na Alepa. O deputado vai disputar as eleições deste ano 

pelo Partido Republicano afirmando que vai continuar seu trabalho em prol da população 

paraense que está carente de políticas públicas.  

 

GRANDE EXPEDIENTE  

 

DEPUTADO CARLOS BORDALO (PT) 

O deputado vai encaminhar à Mesa Diretora pedido para realizar uma sessão solene para 

comemorar os 42 anos do CEDENPA, centro que luta contra a discriminação racial em todo o 

Estado do Pará. Os 60 anos dos profissionais de Psicologia também serão comemorados em uma 

sessão solene. O parlamentar disse que esses profissionais foram fundamentais na pandemia do 

coronavírus, pois levaram conforto emocional a quem foi infectado por esse vírus. A previsão é 

que esses evento sejam realizados no próximo semestre. 

 

DEPUTADO DR. GALILEU (REPUBLUCANOS) 

Participou com muito orgulho da reinauguração da Escola Basílio Carvalho, a primeira escolar 

pública de Abaetetuba, da qual foi aluno. Com a reforma da escola, os alunos vão agora usufruir 

de uma quadra poliesportiva, salas climatizadas e sala de informática. O deputado parabenizou 

a Polícia Militar do Pará pela redução dos índices de violência naquele município.  

 

DEPUTADO CARLOS BORDALO (PT) 

Conversou na semana passada com o procurador geral do Ministério Público do Estado, César 

Matar Neto, para que seja criada a Promotoria de Justiça e Combate ao Racismo e à Intolerância 

no Pará. O procurou disse que essa situação será possível após a realização de concurso para 

promotor, previsto para este ano. Aproveitou para confirmar que a Bancada do Partido dos 

Trabalhadores vai apoiar a reeleição de Helder Barbalho e a candidatura de Luís Inácio Lula da 



Silva para que o Brasil país saia dessa crise econômica que tem comprometido a imagem do país 

no exterior. 

 

DEPUTADO JUNIOR HAGE (PP) 

Solicita ao Governo do Estado que pavimente o Ramal do Coamba que liga o município de 

Alenquer a Monte Alegre. Se esse trabalho for feito, as populações desses dois municípios serão 

beneficiados sobretudo na área de saúde, já que irão usar as unidades de atendimento médico 

das duas localidades, evitando viagens para municípios mais distantes. 

 

DEPUTADO MARTINHO CARMONA (MDB) 

Apresentou um projeto para que o Instituto Liberdade seja reconhecido como um serviço de 

utilidade pública. O Instituto Liberdade trabalha resgatando dependentes químicos das prisões.  

A intenção do Instituto é reintegrar à sociedade esses pacientes que muitas vezes não 

conseguem empregos por causa da discriminação. 


