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PEQUENO EXPEDIENTE 

DEPUTADO CARLOS BORDALO (PT) 

O deputado falou sobre o ataque feito por um adolescente na última sexta-feira em duas escolas 

em Coqueiral de Aracruz, no Espírito Santo. Quatro pessoas morreram e 12 foram atingidas e 

algumas ainda estão internadas. A alegação do atirador é que ele sofreu bullyng. Informações 

preliminares da Polícia Civil do Espirito Santo afirmam que ele tinha simpatia pelo movimento 

nazista. 

HORÁRIO DE LIDERANÇA 

DEPUTADO CARLOS BORDALO (PT) 

O petista encaminhou à Mesa Diretora uma moção solicitando ao Governo do Estado que 

resolva a situação da péssima qualidade da água fornecida pela COSANPA. Os moradores de dois 

residenciais do bairro do Guamá afirmam que a água está imprópria para o consumo, pois está 

amarela e com mau cheiro. O parlamentar solicitou que a Prefeitura de Ananindeua regularize 

a coleta de lixo no município.  Parabenizou o Governo do Estado pela verba recebida pela 

Empresa Vale, fruto do trabalho da CPI, instalada na ALEPA. 

GRANDE EXPEDIENTE 

DEPUTADO CARLOS BORDALO (PT) 

Disse que está lutando pela implantação de um projeto que faça a mineração de baixa escala 

para melhorar a realidade das comunidades que vivem nessas áreas mineradoras. Parabenizou 

o Prefeitura Municipal de Belém e a Secretaria Municipal de Educação Belém pela realização da 

II Jornada de Gratidão aos Povos Negros que tem Guiné Bissau como país homenageado. Disse 

que participou da programação ontem representando a ALEPA. 

DEPUTADO JAQUES NEVES (UNIÃO BRASIL) 

O deputado fez um alerta à população paraense para o aumento dos casos de COVID 19. Disse 

que a população deve voltar a usar máscara e álcool em gel. Solicitou que as secretarias 

municipal e estadual de saúde incentivem novamente a população a se prevenir contra o vírus, 

fazendo o uso de máscara e álcool em gel. O deputado aproveitou para elogiar o trabalho da 

equipe do Hospital Ofir Loyola em relação ao tratamento oncológico. Solicitou que o Governo 

do Pará faça a descentralização do tratamento oncológico para vários municípios. Parabenizou 

o Governo do Estado pela Instalação de policlínicas no Estado. 

DEPUTADO ELIEL FAUSTINO (UNIÃO BRASIL) 

Falou sobre a luta do Tribunal de Justiça do Estado que vai garantir aos seus servidores a 

remuneração da pecúnia e das férias que foi determinada pelo Conselho Nacional de Justiça. 

Fez uma retrospectiva de sua atuação política ressaltando a importância da aprovação de 

projeto de lei de sua autoria especialmente na área de saúde que atenderam as necessidades 

da população. 

DEPUTADO DIRCEU TEM CATEN (PT) 

Agradeceu o governador Helder Barbalho por todos os serviços feitos nas regiões sul e sudeste 

em especial em Marabá e Tucuruí. No município de Marabá foi feita a duplicação de estradas, e 



em Tucuruí, a inauguração do Hospital Regional de Tratamento Oncológico. Ressaltou ainda a 

instalação de policlínicas e usina da paz que leva socialização aos jovens nessas regiões. 

DEPUTADO MARTINHO CARMONA (MDB) 

O deputado falou sobre os 49 anos de atuação da Igreja do Evangelho Quadrangular no Estado 

do Pará. A igreja foi fundada pelo reverendo Josué Benson. Disse que uma das principais funções 

da igreja nos últimos anos tem sido resgatar jovens do mundo do crime e inseri-lo na família e 

na sociedade.  

 


