
RESUMO DE PLENÁRIO -  12.04.22 

PEQUENO EXPEDIENTE 

DEPUTADO CARLOS BORDALO (PT) 

Bordalo solicitou que o Governo do Estado, através da Secretaria de Transporte, faça a 

pavimentação da PA 160 entre os municípios de Parauapebas e Canaã dos Carajás que 

em função do tráfego intenso de carga que prejudica essa estrada. Solicita que a Caixa 

Econômica Federal (CEF) instale agências bancárias em Belém e Bujaru. 

DEPUTADO DR. GALILEU (REPUBLICANOS) 

Solicita que seus projetos de lei aprovados na ALEPA sejam cumpridos pelo Governo de 

Estado, por meio da SESPA. Dentre os projetos, está o combate e prevenção contra a 

cegueira, provocada por carne crescida e catarata. Essas doenças podem ser evitadas com 

a prevenção. 

HORÁRIO DE LIDERANÇA 

DEPUTADO DR. GALILEU (REPUBLICANOS) 

Esteve neste final de semana em Vitória do Xingu e Altamira para conversar com as 

lideranças locais que pediram que o Estado realize políticas públicas em diversas áreas 

como saúde e educação. Solicita que o Governo do Estado melhore em todo o Estado o 

atendimento de hemodiálise, bem como o transplante de rins para os pacientes que fazem 

esse tratamento no Hospital Ofir Loyola. 

DEPUTADO CARLOS BORDALO (PT) 

Requer a realização de uma sessão solene pelos 60 anos da profissão de psicólogos. 

Solicita que o Governo do Estado estabeleça o regime diferenciado para o recesso dos 

psicólogos e dos profissionais que trabalham com saúde mental, a exemplo do que já 

acontece nos estados do Rio de Janeiro e São Paulo. Pede que o Go verno do Estado envie 

esse projeto para ser aprovado na ALEPA. Exige que os Centros de Atendimento 

Psicossocial (CAPS) sejam requalificados para que os pacientes tenham um melhor 

atendimento. 

DEPUTADO MIRO SANOVA (PDT) 

Parabenizou os deputados e a população em geral pelo apoio que têm dado ao mês para 

conscientização do autismo. O deputado convida os parlamentares e a população para a 

sessão especial que será realizada amanhã, a partir das 14 horas, na ALEPA. A sessão vai 

debater sobre o autismo. Miro Sanova falou que dia 20 de abril, será realizada uma 

reunião de trabalho com representantes da Equatorial para que ela esclareça de que forma 

os autistas poderão ter acesso gratuito à energia elétrica, baseado na Normativa da 

ANEEL. A reunião será no Auditório João Batista, do Parlamento Estadual. 

DEPUTADO CILENE COUTO (PSDB/LIDER DO GOVERNO) 

A líder do Governo na ALEPA, deputada Cilene Couto, informou que na próxima quinta-

feira, o Governo do Estado vai inaugurar a pavimentação da PA 220, em Marapanim. 

Disse que nos próximos meses outras estradas pavimentadas serão entregues à população 

de diversos municípios por meio do Programa Asfalto por todo o Pará. 

  



GRANDE EXPEDIENTE 

DEPUTADO CARLOS BORDALO (PT) 

Solicita que a SESPA melhore o atendimento e a infraestrutura nos Centros de 

Atendimento Psicossocial (CAPS), pois há recursos, via emenda parlamentar, no valor de 

300 mil reais para fazer isso. Com essa verba, os CAPS terão novos equipamentos, 

computadores, cadeiras. Com esses serviços executados, os hospitais de clínicas da 

Região Metropolitana de Belém irão desafogar. Precisamos de resolver esse problema 

que ele não sabe se é burocrático ou político. 

DEPUTADO JUNIOR HAGE (PP) 

Falou que na próxima semana vai participar a Expedição Oeste II, realizada pela 

Defensoria Pública do Estado. A embarcação, composta por 80 servidores, saiu ontem do 

Porto de Belém rumo ao município de Porto de Moz. A expedição termina em 6 de maio 

em Terra Santa. Há 7 anos que essa expedição faz a emissão de documentos para a 

população ribeirinha nos 9 municípios da Calha Norte. 

DEPUTADO MARTINHO CARMONA (MDB) 

Disse que está muito satisfeito com o Governo do Estado por incentivar a cultura gospel 

que leva libertação aos dependentes químicos em todo o Estado. A cultura gospel foi 

contemplada no Sistema Cultural do Estado. 

DEPUTADO GUSTAVO SEFER (PSD) 

Esteve no final de semana no Baixo Amazonas, em especial em Óbidos. Lá, visitou o 

novo Terminal Hidroviário inaugurado recentemente pelo Governo do Estado. Esteve 

também em Terra Santa, onde liberou emenda parlamentar no valor de 70 mil para 

combater o coronavírus.  

  

  


