
RESUMO DO PLENÁRIO – 04.05.2022 

PEQUENO EXPEDIENTE 

DEPUTADO CARLOS BORDALO (PT) 

Pediu que a SEDUC providencie um transformador elétrico para a Escola Estadual de Ensino Fundamental e Médio 

Jerônimo M. Tavares, em Limoeiro do Ajuru. Solicita que o Ministério dos Transporte/DNIT recupere e conserve a BR 

308 que liga os municípios de Bragança e Vizeu. Por conta dessa situação, a prefeitura declarou situação de 

calamidade pública em Vizeu. Outro pedido, foi junto à SESPA para que faça o pagamento dos funcionários do Hospital 

Santo Antônio Maria Zacarias, em Bragança. Deve haver um acordo entre a SESPA e a direção do hospital. Tem 

servidor que não recebe há quatro meses. 

DEPUTADO DELEGADO TONI CUNHA (PSC) 

Disse que quer justiça para os três jovens que foram brutalmente assassinados numa reserva indígena próximo de 

Novo Repartimento, na região sudeste do Pará.  Os jovens estavam caçando na reserva indígena. A Polícia Federal já 

identificou os corpos. Os índios são suspeitos dessas mortes de acordo com o deputado. 

  

HORÁRIO DE LIDERANÇA 

DEPUTADO DELEGADO TONI CUNHA (PSC) 

O parlamentar deu continuidade ao seu discurso, iniciado no Pequeno Expediente. Disse que vai acompanhar esse 

caso para exigir a penalidade dos assassinos. A justiça penal e a PF devem dar resposta às famílias desses jovens que 

perderam suas vidas de forma bárbara em uma reserva indígena. Vai exigir justiça também para os dois funcionários 

da Empresa Dínamo que prestam serviço para Equatorial que foram mortos porque foram desmanchar um ‘gato’ na 

fazenda Primavera, em Mãe do Rio. O Pará não é uma terra sem lei. Aqui existe justiça 

HORÁRIO DE LIDERANÇA 

DEPUTADO CARLOS BORDALO (PT) 

Pediu que o Governo do Estado convoque os últimos candidatos aprovados no concurso C 177 do Detran. São 34 

aprovados para o cargo de educação de trânsito e 9 para o cargo de agente de fiscalização de trânsito. Esses 

candidatos devem ser convocados em função da necessidade de servidores em especial no interior do Pará. 

GRANDE EXPEDIENTE 

DEPUTADO CARLOS BORDALO (PT) 

Disse que vai continuar lutando contra os Impacto e danos socioambientais causados por projetos privados ou por 

intervenção do Estado do Pará. Dois projetos merecem atenção: a derrocagem do Pedral do Lourenço, em Itupiranga 

e implantação de porto graneleiros na Bacia do Rio Pará, no entorno do Porto de Vila de Conde, em Barcarena. Esses 

projetos irão prejudicar o meio ambiente e a economia desses municípios. 

DEPUTADO ORLANDO LOBATO (PSD) 

Disse que esteve neste final de semana visitando os municípios de Barcarena e Ponta de Pedras. Em Barcarena, esteve 

com os trabalhadores da pesca para discutir assuntos relacionados ao desenvolvimento da pesca no Pará. Já em Ponta 

de Pedras, participou ao lado do governador Hélder Barbalho da inauguração do Terminal Hidroviário. Acredita que 

a derrocagem do Pedral do Lourenço deve preservar o meio ambiente e a comunidade que vive do extrativismo. 

DEPUTADO JOSÉ MARIA TAPAJÓS (PP) 

Disse que está presenciando um grande avanço no desenvolvimento de todas as regiões do Estado do Pará. 

Agradeceu o Governo do estado pela inauguração do Terminal Hidroviário de Santarém. Os passageiros são os 

principais beneficiados com o terminal. Solicita que a COSANPA resolva a situação do fornecimento de água potável 

em Santarém. 

DEPUTADO DELEGADO TONI CUNHA (PSC) 



Reclamou da falta de investimento do Governo do Estado nas regiões sul e sudeste em especial em Marabá. Disse 

que os moradores de Marabá são prejudicados com a empresa Vale que só explorar os minérios daquelas regiões 

sem garantir benefícios aos seus moradores. 

DEPUTADO MARTINHO CARMONA (MDB) 

Fez críticas à administração do prefeito Edmilson Rodrigues. Disse que o trânsito de Belém está caótico sobretudo 

nesse período chuvoso. A PMB não executa nenhuma obra de Belém em qualquer área. A cada mês que passa a 

cidade está mais esburacada e cheia de lama e lixo. 

  

 


