
RESUMO DO PLENÁRIO - 26.08.20 

EXPEDIENTE ÚNICO 

DEPUATADO CARLOS BORDALO (PT) 

O deputado foi festejar na tribuna mais uma conquista para os autista do Pará. O Governo do 

Estado, em parceria com a UEPA, assinou o termo de cooperação que vai qualificar e formar 

pessoas para atuarem nas prefeituras visando um melhor atendimento aos portadores de 

espectro autismo. O trabalho vai ter participação ativa da Escola de Governança do Estado e 

da Sespa, que desde o ano passado vêm trabalhando para colocar em execução essas políticas 

públicas. Bordalo parabenizou o Parlamento Estadual Paraense que aprovou emendas 

participativas para que esse trabalho seja realizado no Estado, beneficiando os autistas. 

DEPUTADO ANGELO FERRARI (PTB) 

O deputado chamou a atenção dos prefeitos que estão desesperadamente executando obras 

para tentar ganhar a próxima eleição.  O parlamentar disse que todo prefeito precisa de 

trabalhar desde o primeiro ao último dia pelo município que administra e não somente no 

último ano. Citou o caso do governador Helder Barbalho que tem trabalho em todo o Estado 

desde que assumiu sua função de chefe do executivo. 

DEPUTADO  RAIMUNDO SANTOS (PATRIOTA) 

Em seu discurso, o deputado Raimundo Santos parabenizou os deputados e todos os 

servidores da Casa pelo trabalho durante os meses mais críticos da pandemia do coronavirus. 

Ele disse que nenhum serviço da Alepa parou e o resultado é que o Parlamento aprovou leis, 

os deputados fizeram seus trabalhos em suas bases eleitorais. Disse que esse mesmo empenho 

deve ser mantido até essa pandemia passar, pois a população precisa demais do trabalho de 

seus representantes. 

DEPUTADO MARTINHO CARMONA (MDB) 

O deputado disse que hoje a bancada do MBD vai se reunir para discutir com o deputado 

federal, José Priante, pré-candidato à prefeitura de Belém, as medidas que serão adotadas 

para o pleito desse ano. Elogiou o deputado Raimundo Santos pelas modificações que fez no 

Regimento Interno da Alepa. Dentre essas mudança está a melhoria na condução do trabalho 

no plenário no momento das votações de projetos de lei, em especial, na regulamentação do 

tempo que irá agilizar o trabalho no plenário Newton Miranda. 

MARINOR BRITO (PSOL) 

A deputada falou sobre o encontro que teve ontem com o governador Helder Barbalho. Na 

pauta de discussão 12 assuntos foram tratados dentre eles: combate às queimadas 

principalmente nos municípios de Altamira, São Feliz do Xingu e Itaituba; Plano de 

Zoneamento Ecológico do Estado;  concurso público para os órgãos ambientais para melhorar 

qualificar os profissionais do trabalho prestado por esses órgãos; pagamento dos salários 

atrasados dos médicos cubanos que foram dispensados durante a pandemia e construção da 

primeira escola técnica de Alenquer. Outro assunto que mereceu destaque no discurso da 

parlamentar do PSOL foi a aprovação ontem,  Senado Federal, pela permanência do FUNDEB 

que teve ainda o aumentou no percentual da contribuição do Governo Federal para a 

educação nos ensino infantil e médio. 



HORARIO DE LIDERANCA 

CARLOS BORDALO (PT) 

Anunciou que o projeto que incentiva a produção audio-visual no Estado seria votado hoje em 

segundo turno. Mas que para isso, gostaria de contar com a colaboração dos deputados 

aprovando uma emenda saneadora. A aprovação aconteceu. Boa parte dos deputados 

presentes e boa parte on line. Desta forma, inaugurou- se  a coleta virtual de assinatura para 

votar projetos em tempos de pandemia. 

CHAMONZINHO (MDB) 

Avisou que a Comissão de Ecologia, Meio Ambiente, Geologia, Mineração e Energia 

(CEMAGME) iria se reunir para discutir vários projetos para que eles possam ser votados no 

plenário da Alepa. Solicitou a participação dos membros da comissão. 


