
RESUMO DO PLENÁRIO – 06.09.2022 

PEQUENO EXPEDIENTE 

DEPUTADO CARLOS BORDALO (PT) 

O deputado voltou seus olhos para os moradores das comunidades de São Tomé de Panela, 

Nova Betel, Menino Jesus e Araraquara no município de Irituia que estão sem o fornecimento 

de água potável e sem energia elétrica, embora tenham sido beneficiadas pelo Programa Luz 

para Todos. Parlamentar solicitou que o Governo do Estado e a Prefeitura de Irituia resolvam 

essas reivindicações dessas comunidades rurais. 

HORÁRIO DE LIDERANÇA 

DEPUTADO CARLOS BORDALO (PT) 

Dando continuidade ao seu discurso, iniciado no Pequeno Expediente, o parlamentar do PT, 

solicitou que a Prefeitura de Ananindeua aumente a frota de ônibus e melhore a qualidade do 

transporte público para os moradores do bairro da Guanabara. Disse que o Supremo Tribunal 

Federal precisa de rever a suspensão por 60 dias do pagamento do piso nacional dos 

profissionais de enfermagem. O piso foi aprovado na Câmara dos Deputados e no Senado 

Federal. 

DEPUTADO JUNIOR HAGE (PP) 

Foi à tribuna para fazer uma avaliação de seu mandato, informando aos seus pares que os nove 

municípios que compõem a Calha Norte foram contemplados com obra de saneamento, 

recuperação de estradas, construções e reformas de escolas e com as ações da Expediente Oeste 

realizadas pela Defensoria Pública do Estado> durante essa expedição os moradores desses 

municípios têm direito à emissão de documentos como RG, Certidão de Nascimento... 

DEPUTADO FÁBIO FREITAS (REPUBLICANOS) 

Lamentou a decisão na semana passada do Supremo Tribunal Federal (STF) que suspendeu por 

60 dias o pagamento do Piso Nacional dos Profissionais de Enfermagem, alegando que se o piso 

for implantado irá provocar demissão desses profissionais. 

GRANDE EXPEDIENTE 

DEPUTADO CARLOS BORDALO (PT) 

Disse que vai enviar uma moção ao Supremo Tribunal Federal para que reveja sua decisão de 

suspender por 60 dias o pagamento do piso salarial dos profissionais de enfermagem. 

Aproveitou o momento para fazer uma homenagem ao jornalista Guilherme Barra que faleceu 

no dia 01 de setembro. O parlamentar fez uma retrospectiva do trabalho do jornalista que lutou 

pela democracia no país e pela qualidade do trabalho jornalístico paraense. Afirmou que 

Guilherme Barra influenciou e ainda vai influenciar novas gerações de jornalistas paraenses. 

DEPUTADO JUNIOR HAGE (PP) 

Voltou a fazer uma retrospectiva de sua atuação nos municípios da Calha Norte e para os 

municípios do Nordeste Paraense como Castanhal que ganhou um novo asfalto na Avenida 

Brasil. Disse que vai defender os profissionais de enfermagem que tiveram, na semana passada, 

o pagamento de seu piso nacional suspenso por 60 dias por decisão do STF. Exigiu que o Governo 

do Estado convoque os aprovados em cadastro de reserva no concurso da Polícia Militar. 



DEPUTADO GUSTAVO SEFER (PSD) 

Apresentou um requerimento para que a ALEPA realize uma sessão especial para discutir a 

suspensão pelo STF do piso nacional dos profissionais de enfermagem. Disse que a ALEPA deve 

se unir para ajudar esses profissionais. 

DEPUTADA DOUTORA HELOISA (PSDB) 

A deputada disse que o Governo do Estado deve analisar melhor alguns artigos do projeto que 

determina que as mulheres tenham durante qualquer procedimento ginecológico o direito de 

acompanhante de sua confiança. Se não houver essa acompanhante, o estabelecimento tem de 

dispor de um técnico de enfermagem para acompanhar a paciente.  De acordo com a deputada, 

que é médica, essa situação vai constranger a paciente e gerar mais custos para o 

estabelecimento médico. 

 

  

 

  

 

  

 


