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RESUMO DO PLENÁRIO 

PEQUENO EXPEDIENTE 

CARLOS BORDALO (PT) 

Falou que a melhoria do padrão de gestão do sistema 

penitenciário está assegurada e garantiu que os abusos e 

as atitudes fora do estado do direito não serão tolerados 

no Estado do Pará. Disse também que estão prestes a 

aprovar o Plano Rodoviário do Estado, que vai levar 

pavimentação para estradas estaduais relevantes, como a 

estrada que liga Belém/Brasília. 

DELEGADO TONI CUNHA (PTB) 

O parlamentar falou da questão que incomoda a 

população paraense, que é o preço da energia elétrica. 

Disse que esta Casa precisa elencar pautas prioritárias 

para a melhoria da qualidade de vida do povo paraense e 

se unir nessa causa imprescindível para o 

desenvolvimento do estado.  

HORÁRIO DE LIDERANÇAS 

CARLOS BORDALO (PT) 

O deputado disse que ontem foi construído um patamar 

de confiança entre o governo e a sociedade civil e com 

sistema de garantia de direito que é valioso e não pode 

ser perdido.  Falou também que o Brasil está assistindo a 



uma coisa que jamais imaginou passar, disse que o 

Presidente Bolsonaro sancionou uma Lei em que taxa o 

trabalhador quando ele ganhar uma causa na Justiça do 

Trabalho, e terá que pagar essa taxa para o governo, 

assim fazendo o trabalhador não procurar mais a Justiça 

do Trabalho. 

DELEGADO TONI CUNHA (PTB) 

O deputado falou da visita do Governador Helder no 

município de Marabá e Nova Ipixuna na segunda feira, 

onde ele anunciou um investimento importante que vai 

repercutir positivamente em Marabá, que é a reforma do 

hospital. Disse também que ele anunciou a revitalização e 

reconstrução de trechos da PA 150, e também colocará 

balanças. Anunciou também a instalação de 4 UTIs 

neonatal no Hospital Materno Infantil de Marabá. Disse 

também que ele determinou ao Secretario Pádua para 

que ele se comunique com o Secretário de Obras para 

avaliar e fazer um projeto para saber o valor da 

iluminação da BR 222. Falou também do investimento de 

61 milhões para ligações de esgotamento sanitário de 

vários bairros de Marabá. 

ALEX SANTIAGO (PR) 

 O parlamentar parabenizou o governador pela ordem de 

serviço da recuperação da PA 150, pelo funcionamento 

dos aparelhos de hemodiálise em Marabá, além dos 

investimentos feitos no Sul e Sudeste do Pará e pela 



constante presença do governador na região. Falou 

também do empenho e trabalho do Dep. Toni Cunha no 

município de Marabá. 

MARTINHO CARMONA (MDB) 

O parlamentar também comentou sobre o desempenho 

do governo, o qual destacou que já andou por quase todo 

o Pará nesses 10 meses. Falou também da aproximação 

pertinente do governo com os chineses.  

GRANDE EXPEDIENTE 

ERALDO PIMENTA (MDB) 

O parlamentar falou com muita alegria e orgulho que os 

municípios de Medicilândia e Uruará serão 

homenageados em Paris como maiores produtores de 

amêndoas de cacau do mundo. Agradeceu ao Dep. Dr. 

Daniel Santos, que o designou para representar a Alepa 

neste evento em Paris.   

THIAGO ARAUJO (PPS) 

O deputado falou da necessidade de fazer um trabalho 

efetivo para que possa transformar a vida da população 

paraense. Ele também levantou um questionamento que 

acredita ser fundamental para os dias atuais. Falou que a 

política no Brasil deveria ter como princípio básico o 

combate à desigualdade, mas tem sido desvirtuada e  

políticos têm entrado nesse ambiente sem 

comprometimento. Disse que infelizmente há políticos 



que entram nesse ambiente pelo poder, pelo dinheiro, 

pelo status, e que pouco entram com a crença e com a 

decência de fazer com que a ferramenta política seja de 

fato uma ferramenta de transformação e igualdade no 

Pará e no Brasil. Disse também que vê não só em Belém, 

mas como no Pará todo, pessoas colocando seu nome 

para disputar uma eleição única e exclusivamente pelo 

poder.  

MARTINHO CARMONA (MDB) 

O parlamentar falou da oportunidade que o Pará não 

pode desperdiçar, deu o exemplo das pequenas 

mineradoras que o governador tem falado com uma certa 

ênfase, de como escoar essa pequena produção. Disse 

que o Brasil sofre muito com sua malha rodoviária 

precária, que a ferroviária inexiste. Falou que o grande 

gargalo no Pará continua sendo a logística e que se o 

governador conseguir atrair esses empreendedores, não 

vai lhe faltar apoio desta casa. 

 

Texto 

Luana Lobato. 


