
 
RESUMO DO PLENÁRIO – 17.05.2022 

DEPUTADO FÁBIO FREITAS (REPUBLICANOS) 

O Estado do Pará tem mais de 20 mil promotores de venda. Esses profissionais podem ter seu 
dia reconhecido se depender o deputado Fábio. Ele que vai apresentar um projeto de lei que 
institui (O DIA DO PROMOTOR DE VENDAS) para reconhecer a importância desses 
trabalhadores. O parlamentar disse que vai participar da inauguração da Usina da Paz em 
Parauapebas, amanhã, ao lado do governador Helder Barbalho. Parabenizou o Governo do 
Estado pela reforma e ampliação da Escola irmã Dulce, em Parauapebas. 

DEPUTADOS CARLOS BORDALO (PT) 

Através de uma moção, encaminhada à Secretaria Estadual de Educação (SEDUC), o parlamentar 
solicita que a SEDUC retome o convênio com a Prefeitura de Barcarena para ofertar o ensino 
médio noturno. A maioria dos alunos trabalha durante o dia, só podem, portanto, estudar à 
noite.  Pede que a Secretaria Pública do Estado apure os ataques de famílias que vivem no Lote 
98, da gleba Pacajá. O parlamentar afirmou que a barbárie não pode dominar o Pará. 

HORÁRIO DE LIDERANÇA 

DEPUTADA MARINOR BRITO (PSOL) 

Reforçou o discurso do deputado Carlos Bordalo, ao defender que o Governo do Estado tome 
providências urgentes para conter a violência no campo e na cidade, citando o brutal ataque 
que famílias do Lote 98 da Gleba Pacajá sofreram este mês, por participantes do crime 
organizado. 

DEPUTADO CARLOS BORDALO (PT) 

Retomou seu discurso sobre a violência que o Estado do Pará vem sofrendo nas últimas semanas 
por parte do crime organizado que atua no Estado. Defende que os criminosos devem ser 
punidos, já que o Pará não é terra sem lei. 

DEPUTADO TONI CUNHA (PSC) 

O deputado disse que reconhece que o Governo do Estado tem realizado um bom trabalho na 
segurança pública do estado, mas deve dar uma atenção especial às ações do crime organizado 
que tem atuado nos últimos finais de semana na capital e no interior do estado, fazendo vítimas 
em Belém, Altamira e Parauapebas. 

DEPUTADO FÁBIO FREITAS (REPUBLICANOS) 

O deputado deu uma boa notícia aos candidatos aprovados do concurso C 177 do Detran que 
estavam na Galeria acompanhando a sessão desta terça-feira, na Alepa. Ele disse que a Diretora 
do Detran, Renata Mirela, despachou um pedido à Secretaria de Administração para que 
convoque mais 50 candidatos aprovados, mesmo sem o concurso prevê cadastro de reserva. Os 
60 aprovados, dentro do número de vagas, já estão trabalhando, no Detran. 

DEPUTADO JUNIOR HAGE (PP) 

Também o deputado Júnior Hage solicita que o Governo do Estado convoque os aprovados nos 
concursos do Detran, bem como da Polícia Civil e da Polícia Militar do Estado do Pará. Esses 
futuros servidores irão garantir a segurança pública que se vê sofrendo ataques no crime 
organizado. 

GRANDE EXPEDIENTE 



DEPUTADO CARLOS BORDALO (PT) 

Deu apoio aos auditores fiscais do Tribunal de Contas do Estado (TCE) que estão lutando pelo 
reajuste salarial, previsto no Plano de Cargo e Carreira e Remuneração, conforme prevê o 
Projeto de Lei 131. Parabenizou a população de Limoeiro do Ajuru que vai ganhar amanhã um 
novo terminal: Terminal Hidroviário de Limoeiro de Ajuru Raimundo Baleieiro Leão. Disse que 
há anos vem lutando pelos direitos das pessoas com transtornos mentais. Defende que esses 
pacientes devem fazer seu tratamento ao lado da família e não isolado em manicômio como o 
Governo Federal está querendo fazer. 

DEPUTADA PAULA GOMES (MDB) 

Solicita que o Governo do Estado tome medidas urgentes para ampliar cobertura de telefonia 
móvel na Vila de Sororó, zona rural de Marabá e na Vila de São Luís, em, Salinópolis. Mas que 
essa medida deve ser uma realidade em todos os locais que enfrentam dificuldade para receber 
sinal dessas operadoras que atuam no Estado. 

DEPUTADA MARINOR BRITO (PSOL) 

Fez sérias críticas às ações do crime organizado que atua no Pará. Diz que o Governo do Estado 
precisa agir urgentemente para coibir as ações desses grupos criminosos que tem feito vítimas 
em todo o Estado, citando o que aconteceu, na semana passada em Altamira.  

 


