
RESUMO DO PLENÁRIO – 13.09.2022 

PEQUENO EXPEDIENTE 

DEPUTADA CILENE COUTO (PSDB) 

A parlamentar apresentou à Mesa Diretora um requerimento de voto de pesar para todas 

as famílias que perderem seus entes queridos no naufrágio da embarcação Dona Lourdes 

II, na Baia do Guajará (Cotijuba). No acidente, morreram 22 pessoas e 55 foram 

resgatadas. Pediu um minuto de silêncio para mostrar sua solidariedade às famílias das 

vítimas. 

DEPUTADO CARLOS BORDALO (PT) 

Juntamente com a deputada Cilene Couto, o petista também se mostrou solidário com as 

famílias das vítimas que morreram no naufrágio da Baia do Guajará. Ele ressaltou que a 

Companhia dos Portos e a ACON devem ficar atentas às fiscalizações das embarcações 

paraenses. Pediu que a ALEPA manifeste voto de aplauso a José Cardoso Lemos, mais 

conhecido como Zezinho, que resgatou 55 passageiros desse naufrágio. Solicitou que 

após a realização das eleições 2022, a ALEPA crie uma comissão interna para apurar a 

qualidade das embarcações paraenses para evitar novos acidentes. Esse trabalho da 

comissão interna deve ser realizado entre 30 e 40 dias. . 

 

HORÁRIO DE LIDERANÇA 

DEPUTADO JUNIOR HAGE (PP) 

O deputado disse que esses acidentes acontecem porque não há uma fiscalização rigorosa 

pelos órgãos responsáveis por esse serviço, já que todas as viagens têm datas e horários 

certos para acontecer, evitando de antemão possíveis naufrágios. Fez um alerta aos seus 

pares afirmando que mesmo em tempo de eleição, o trabalho no Plenário Newton Miranda 

está normal e que o compromisso deve ser realizado por todos na sede do Parlamento 

Estadual. 

DEPUTADO CARLOS BORDALO (PT) 

O parlamento lembrou que 10 de setembro é o Dia Mundial de Prevenção ao Suicídio 

(Setembro Amarelo) e que a sociedade e os órgãos públicos devem se envolver com essa 

questão, pois a cada ano o número de suicídio só aumenta principalmente entre os jovens 

entre 15 e 29 anos. Bordalo solicitou que projetos dele relacionados com tema de saúde 

mental sejam votados no plenário, pois estão há muito tempo nas comissões sem ser 

apreciado. 

GRANDE EXPEDIENTE 

DEPUTADO MARTINHO CARMONA (MDB) 

O deputado falou sobre o Projeto 100% Liberdade da Igreja Quadrangular já tirou vários 

homens e mulheres mundo das drogas e do crime. O deputado fez um alerta aos meios de 

comunicação que ao denunciar casos de feminicídios mostrem também os assassinos 

pagando suas penas nas prisões, seus sofrimentos na cadeia e as consequências de seus 



crimes para eles e para suas famílias. A intenção com tais abordagens seriam inibir novos 

casos.  

 

DEPUTADO CARLOS BORDAL (PT) 

O deputado comentou a divulgação do relatório da ONU sobre a escravidão moderna 

afirmando que ela atinge 50 milhões de pessoas em todo o mundo. Essas pessoas são 

vítimas principalmente de trabalho forçado que acontece nos países ricos sendo suas 

principais vítimas mulheres e crianças. 

 

DEPUTADO JUNIOR HAGE (PP) 

Fez uma retrospectiva de seu mandato especialmente de suas ações nos 9 municípios da 

Calha Norte, afirmando que as reivindicações das populações foram atendidas, pois 

houve construção de escola, pavimentação de estradas, emissão de documentos, 

atendimento médicos...graças a ajuda do Governo do Estado. Solicita que o Ministério 

Público observe o desvio de dinheiro em determinadas prefeituras da Calha Norte, pois 

arrecada tributos, mas não realiza obras. 

DEPUTADO JAQUES NEVES (UNIÃO BRASIL) 

Apelou à Capitania dos Portos e à ARCON para que fiscalizem as embarcações paraenses 

para evitar acidentes como ocorreu, na Baia do Guajará, na quinta-feira passada, com a 

embarcação Dona Lourdes II. Aproveitou seu momento na tribuna para chamar a atenção 

do DNIT por causa das péssimas condições de trafegabilidade nas BR’s  existentes no 

Estado do Pará. Solicitou, portanto, que o DNIT recupere essas estradas para evitar 

acidentes e mortes em tais BR’s.  

 


