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PEQUENO EXPEDIENTE 

 

DEPUTADO TONI CUNHA (PSC) 

O deputado elogiou os produtores rurais de Anapu pelo trabalho desenvolvimento no setor 

agropecuário, mas lamentou a violência que existe neste município. Disse que melhoria na 

segurança pública deve ser feita para atender as demandas dessa população. 

 

DEPUTADO FÁBIO FREITAS (REPUBLICANOS) 

Solicitou que o Governo do Estado de uma atenção especial à educação pública nos distritos 

de Icoaraci e Outeiro. Parabenizou o prefeito Edmilson Rodrigues por liberar o uso de 

máscaras em locais públicos fechados diante dos números inexpressivos de casos de COVID, 

mas advertiu que quem estiver com sintomas gripais deve manter o uso da máscara. 

 

HORÁRIO DE LIDERANÇA 

 

DEPUTADO FÁBIO FREITAS (REPUBLICANOS) 

Disse que o Shopping Center Boulevard foi obrigado por meio de moção em 2019 a colocar 

proteção de vidros para evitar suicídios, mas a determinação não foi cumprida, ocasionando 

novas mortes este mês. O deputado disse que a justiça precisa tomar providências para que 

novos suicídios sejam cometidos. 

 

DEPUTADO TONI CUNHA (PSC) 

O parlamentar solicita que os secretários estaduais compareçam ao Parlamento Paraense para 

possam explicar as ações de suas secretárias sobretudo os projetos relacionados à segurança 

pública do Estado do Pará. Os parlamentares e a sociedade precisam saber o que a Segurança 

Pública do Estado está realizando em cada operação. Essa cobrança serve para as outras áreas 

como educação e saúde. 

 

DEPUTADO CARLOS BORDALO (PT) 

Pede que sejam tomadas medidas por parte do Governo do Estado para que os CAPS sejam 

para requalificados em função do crescimento de paciente com transtorno mentais que 

cresceu muito após a COVID. Ele disse que existe muitas pessoas precisando de tratamento 

mental em todo o Estado. Se o paciente não se trata, muitas vezes, ele comete suicídio como 

aconteceram dois recentemente no Shopping Boulevard. 

 



DEPUTADO ANTÔNIO TONHEIRO (PP) 

Garrafão, Ourém e Capitão Poço estão enfrentando problemas por causa das fortes chuvas do 

inverno amazônico. O parlamentar afirmou que muitas famílias estão desabrigadas. As vítimas 

estão dormindo em escolas sem infraestrutura. Solicitou que os empresários possam doar 

cestas básicas para atender suas necessidades. Amanhã o deputado estará em Ourém. Disse 

que o governador já esteve em alguns desses municípios para conversar com a população para 

que possa ajudar a resolver esse problema. 

 

GRANDE EXPEDIENTE 

 

JAQUES NEVES (UNIÃO BRASIL) 

Disse que lamenta o crescimento de suicídio no Estado do Pará. Apela que os meios de 

comunicação de massa não divulguem o local onde ocorreu a morte. Em geral, os suicidas 

cometem esse ato por causa de diversas situações, mas a que predomina é a dificuldade 

financeira que essas pessoas enfrentavam. Jovens entre 15 e 29 anos são as principais vítimas 

de suicídio.  O parlamentar pede que a ALEPA crie uma Comissão de Estudo para analisar essa 

situação para que soluções sejam tomadas pelo Governo do Estado. Os CAPS devem ser 

requalificados em todo o Estado. Parabenizou a SESPA por desenvolver um programa que 

garante um eletrocardiograma nas unidades de saúde. Eles são usados para fazer a prevenção, 

evitando desta forma problemas cardíacos mais sérios. 

 

DEPUTADO MARTINHO CARMONA (MDB) 

Disse que as drogas levaram e ainda levam muitos jovens para o mundo das drogas, mas que 

boa parte deles é resgatado por causa do trabalho que as igrejas realizam junto aos jovens. 

 

DEPUTADO DIRCEU TEN CATEN (PT) 

O deputado falou sobre a aprovação dos projetos legislativos que aprovam a criação de novos 

municípios. Disse que apoia a criação de novos municípios em função da grandeza territorial 

do Pará, especialmente na região sul e sudeste. Solicitou que o Governo do Estado melhore o 

fornecimento de água potável em Santarém já que o município corre o risco de ter esse serviço 

privatizado, prejudicando desta forma, a população que irá pagar mais caro pela água. 

 


