
RESUMO DO PLENÁRIO - 18.08.20 
EXPEDIENTE ÚNICO 

DEPUTADO CARLOS BORDALO (PT) 
A redução dos casos de violência no Estado do Pará fez o deputado Carlos 
Bordalo elogiar o governador Helder Barbalho. Para o parlamentar petista, o 
baixo índice de violência se deve às políticas públicas implantadas pelo atual 
governo. Mas durante o seu discurso, Bordalo chamou a atenção do chefe do 
executivo estadual para o município de Mãe do Rio, onde está havendo um 
aumento gradativo de mortes com características de execução como 
aconteceu no último final de semana. 

JUNIOR HAGE (PDT) 
As populações dos municípios da Calha Norte estão em festa por causa das 
obras de infraestrutura e de saúde executadas pelo governo estadual este ano. 
Segundo o parlamentar, há muito tempo esse era o sonho dessas 
comunidades que têm agora a possibilidade de ver a Calha Norte ter um 
desenvolvimento real nessas regiões. 

JAQUES NEVES (PSC) 
Criticou a inauguração do Terminal de Integração Intermunicipal de Capanema. 
De acordo com o parlamentar, a inauguração não deveria ter acontecido, pois a 
gestão municipal precisa ainda construir rampas de acesso aos portadores de 
deficiência, instalar equipamentos e a energia elétrica para que o terminal 
possa ser entregue para uso efetivo da população de Capanema e de mais de 
dezoito comunidades que ficam próximas do município.  

CILENE COUTO (PSDB) 
A deputada participou da inauguração do Quartel da PM de Rio Maria. 
Aproveitou para falar que, em breve, o Governo do Estado e a Prefeitura irão 
inaugurar o Terminal de Vans e o Hospital Municipal. 

MARINOR BRITO (PSOL) 
Solicitou ao presidente da Alepa, deputado Doutor Daniel Santos, que integre a 
comissão dos deputados que está discutindo uma solução para a convocação 
dos concursados da Seduc. Que seja aberto um diálogo entre a Alepa, os 
concursados e o Governo do Estado. A parlamentar afirmou que os 
professores têm o direito de ser convocados, pois foram aprovados com 
período certo para serem convocados e que não podem ser prejudicados em 
função da pandemia. 

MARTINHO CARMONA ( MDB) 
O deputado disse que todo pedófilo deve ser preso, pois ele afirma que a 
pedofilia não é doença e sim crime. A opinião do deputado está pautada no 
crime bárbaro da criança de 10 anos que foi violentada este mês por seu tio, 
em São Mateus, no Espírito Santo. Casos como esse só servem para destruir a 
família e a vida das crianças. Esses doentes estão livres na sociedade 
enquanto deveriam estar presos cumprindo suas penas. 



ALEX SANTIAGO (PL) 
O parlamentar falou sobre as obras que o Governo do Estado está realizando 
nos municípios da Região Sul do Estado. Fez elogio ao trabalho dos policiais 
da CPR5 da Região do Araguaia, falou da duplicação e pavimentação da 
Avenida Araguaia em Redenção. 

RAIMUNDO SANTOS (PATRIOTA) 
Falou que a Assembleia Legislativa do Estado não parou seus trabalhos 
legislativos por causa da pandemia. Disse que todas as comissões da Casa 
foram instaladas e que muitas se destacaram no serviço, especialmente a de 
Saúde, durante os primeiros meses da pandemia. Essa afirmação foi feita 
durante um encontro virtual, promovida pela Câmara dos Deputados que 
discutia a transparência nos serviços legislativos. 

 


