
RESUMO DO PLENÁRIO – 10/05/22 

 

PEQUENO EXPEDIENTE 

 

DEPUTADO CARLOS BORDALO (PT) 

O deputado solicitou que assim que terminar o período chuvoso no Pará, o Governo do Estado 
faça a recuperação e pavimentação da PA 140, em Bujaru, bem como, da estrada que liga 
Bragança à Santa Luzia do Pará (Estrada D. Eliseu Colore). 

 

DEPUTADO FÁBIO FREITAS (REPUBLICANOS) 

O deputado disse que vai apoiar a aprovação dos Projetos de Lei que solicitam emancipações 
para diversos distritos nos municípios paraenses, como em Marabá e Santarém. Afirmou que o 
Pará é um estado muito grande, por isso, novos municípios devem ser criados. 

 

HORÁRIO DE LIDERANÇA 

 

DEPUTADO TONI CUNHA (PSC) 

A exemplo do deputado Fábio Freitas, afirmou que apoia as lutas das comunidades que vivem 
em distritos nas regiões sul e sudeste do Pará que querem se emancipar. Pede que o Governo 
do Estado realize serviços públicos de qualidade em todas as áreas em todo o Estado. 

 

DEPUTADO CARLOS BORDALO (PT) 

Solicitou que a prefeitura de Augusto Correa respeite o Plano de Cargos, Carreira e Remuneração 
dos professores. A categoria denuncia que direitos conquistados com muita luta foram retirados 
do PCCR. 

 

DEPUTADO FABIO FREITAS (REPUBLICANOS) 

Disse que em 2017 lutou pela aprovação da Medida Provisória 789, que determinava a 
composição fiscal da mineração. Por esse documento, muitos municípios foram beneficiados 
com obras de infraestrutura, porém outros ainda lutam por essas conquistas. 

 

DEPUTADO MIRO SANOVA (PDT) 

Disse que é necessário criar novos municípios no Estado do Pará. Afirmou que a emancipação 
de alguns distritos se faz necessária, já que o Pará tem uma extensão territorial imensa. Acredita 
que deve haver uma mobilização em Brasília junto aos deputados federais. 

 

DEPUTADO JOSÉ MARIA TAPAJÓS (PP) 



Disse que apoia a emancipação de alguns distritos em Santarém, afirmando que esses novos 
municípios criados terão condições para se manter sozinhos. 

 

DEPUTADO JUNIOR HAGE (PP) 

O deputado ocupou a tribuna para parabenizar os servidores da Defensoria Pública do Estado 
do Pará e da Assembleia Legislativa pelo empenho na realização da Expedição Oeste, que atende 
as populações carentes dos municípios da Calha Norte. Essas populações têm direito à emissão 
de documentos como RG, CPF e título de eleitor. Oriximiná e Faro não receberam a expedição 
este ano, mas espera que em 2023 seja possível ofertar esse serviço nesses municípios. 

  

GRANDE EXPEDIENTE 

 

DEPUTADO HILTON AGUIAR (AVANTE) 

Acredita que todos os distritos que lutam por suas emancipações têm condições de se manter 
sozinhos. “Precisamos lutar pela criação de novos municípios paraenses em Brasília”, afirmou. 
O deputado avaliou que os distritos ficam distantes da sede do municípios e que nosso estado 
tem poucos municípios em função de sua extensa área territorial. 

 

DEPUTADA CILENE COUTO (PSDB/LIDER DO GOVERNO) 

Parabenizou o Governo do Estado pela inauguração de mais uma Usina da Paz. Desta vez, os 
moradores do bairro do Bengui foram contemplados. Ainda este ano, serão inauguradas Usina 
da Paz em Parauapebas, Marabá e em Belém, nos bairros da Terra Firme e Jurunas.  

 


