
RESUMO DO PLENÁRIO – 19.04.2021 

DEPUTADO CARLOS BORDALO (PT) 

O parlamentar chamou atenção para a situação das famílias que vivem na terra indígena Xipaya, 

localizada no município de Altamira (PA). A área foi invadida por garimpeiro visando à 

garimpagem ilegal. A Polícia Federal e Funai já estão na área para garantir a ordem. O deputado 

solicita que o Governo do Estado por meio do Ministério Público, Segurança Pública, Polícia 

Civil... garantam os direitos desses indígenas. São 180 famílias estão sendo ameaçadas de perder 

suas terras por causa da garimpagem ilegal. 

DEPUTADO RAIMUNDO SANTOS 

O deputado fez uma recapitulação de seus vinte anos dedicados às atividades legislativas como 

deputado estadual e deputado federal. Afirmou que aprendeu muito defendo os direitos do 

povo paraense aqui na ALEPA e na Câmara dos Deputado, em Brasília. Agradeceu todos os 

funcionários do Poder Legislativo Paraense pelos apoios para desenvolver seu trabalho 

legislativo. 

HORÁRIO DE LIDERANÇA 

DEPUTADO CARLOS BORDALO (PT) 

Dando continuidade ao seu discurso iniciado no Pequeno Expediente, o deputado lembrou que 

hoje é o Dia do Índio, lembrando que a terra indígena Xipaya não tem motivo para comemorar 

esse dia, já que suas terras foram invadidas para prática da garimpagem ilegal. O parlamentar 

solicita que o Ministério Público Estadual e Federal, a Polícia Federal, o IBAMA, o Governo do 

Estado garantam a segurança de 180 famílias que foram despejados de suas áreas em 

consequência garimpagem ilegal. 

DEPUTADO DR. GALILEU (REPUBLICANOS) 

O deputado exige que os empresários garantam os direitos trabalhistas dos motoristas e dos 

cobradores das empresas de ônibus que atuam nos municípios de Ananindeua e Marituba. Esses 

trabalhadores exigem reajuste salarial (garantido já na Justiça do Trabalho) e melhores 

condições de trabalho para exercerem suas atividades diárias. Aproveitou para mandar um 

recado aos jovens de Abaetetuba que são dependentes químicos. O parlamentar vai realizar 

políticas públicas em breve para que possam abandonar seus vícios. 

DEPUTADO ANGELO FERRARI (MDB) 

Falou sobre a recente inauguração do Terminal Hidroviário de Santarém que vai atender todas 

as populações que compõem da Calha Norte. Essa obra vai permitir o desenvolvimento 

econômico dos nove municípios da Calha Norte. Ressaltou que essa obra é resultado do trabalho 

árduo do governador Helder Barbalho. 

DEPUTADO CARLOS BORDALO (PT) 

O deputado afirmou que é justo o reajuste salarial dos professores que atuam na rede particular 

de ensino no Estado do Pará. Afirmou que os donos dos estabelecimentos educativos devem 

respeitar os direitos dos professores para que eles possam exercer suas atividades diárias com 

dignidade e isso inclui pagamento digno e boa infraestrutura para prática educativa. O deputado 

criticou a política federal destinada à saúde mental, afirmando que nos últimos anos, os  

pacientes estão recebendo atendimento precário em função de cortes constantes de verba 



nessa área. A realização da Conferência Estadual de Saúde Mental, que será realizada em 

novembro, aqui no Estado, vai ser uma oportunidade para discutir essa situação. 

DEPUTADA CILENE COUTO (LÍDER DO GOVERNO) 

A líder do governo na ALEPA, deputada Cilene Couto, falou sobre oito projetos do Poder 

Executivo enviados para serem votados nesta terça-feira, no Plenário Newton Miranda. Dentre 

os projetos estão o que institui o auxílio alimentação para a administração direta, autárquica e 

fundacional; a estruturação a carreira da administração fazendária e a carreira da administração 

financeira da SEFA e o que cria a Zona Econômica de Produções e Serviços no Complexo 

Penitenciário de Santa Izabel do Pará. Aproveitou a oportunidade para falar sobre a recente 

inauguração por parte do Poder Executivo da PA 210, em Marapanim. A PA 210 vai permitir o 

escoamento da produção e o desenvolvimento do município 

DEPUTADO FÁBIO FREITAS (REPUBLICANOS) 

Solicitou que seus pares apoiem a aprovação do projeto de lei 171/2019, de sua autoria, que 

institui o Dia Estadual do Cosplay. O projeto já teve parecer favorável das Comissões de 

Educação e Justiça. Com a aprovação do projeto, a arte paraense será desenvolvida em todas as 

áreas culturais, na avaliação do parlamentar autor desse projeto de lei. 

DEPUTADO MIRO SANOVA (PDT) 

O deputado solicitou a criação de uma comissão temporária para avaliar a situação dos 

moradores da Ilha do Outeiro que estão com dificuldade para fazer a travessia na ponte, 

quebrada no início do ano. As pessoas que trabalham e estudam em Belém são as mais 

prejudicadas para sair da Ilha. Espera que seu projeto 375/2021 seja aprovado. O projeto institui 

o Código de Proteção aos Animais do Estado do Pará. Caso esse projeto seja aprovado, o projeto 

vai proibir a explosão de foguete que provocam barulho excessivo aos ouvidos dos animais. 

DEPUTADO GALILEU (REPUBLICANOS) 

Solicitou que a Secretaria de Saúde do Estado (SESPA) realize cirurgias de catarata na população 

de Abaetetuba. Solicita que o Centro de Hemodiálise do Baixo Tocantins tenha um almoxarifado 

específico e um gerador próprio para atender os pacientes de hemodiálise.  

 


