
RESUMO DO PLENÁRIO  - 09.09.20 

EXPEDIENTE ÚNICO 

DEPUTADO CARLOS BORDALO (PT) 

Mais uma vez o parlamentar falou sobre a importância da campanha Setembro Amarelo. 

Ele disse que as pessoas precisam de se informar sobre este assunto, especialmente os 

jovens, pois é nessa população que há um grande número de casos de suicídio. Sensível 

a essa situação, o parlamentar solicitou que seu projeto, que tem por finalidade discutir 

o assuntos entre os estudantes das escolas públicas  e particulares do Estado,  seja 

colocado em pauta. O deputado discursou também sobre o número insignificante de 

paraense que tem acesso a plano de saúde e que fica sujeito ao serviço do SUS. 

DEPUTADO MARTINHO CARMONA (MDB) 

Pediu ao presidente da Alepa, deputado Doutor Daniel Santos, que coloque em votação 

o Regimento Interno da Alepa. O regimento sofreu uma grande revisão para melhor se 

adequar ao trabalho legislativo. Dentre as novidades está a objetividade discursiva no 

momento que os parlamentares apresentam seus projetos. A revisão ficou a cargo do 

deputado Raimundo Santos. O deputado mais uma vez, fez um apelo ao governador 

Helder Barbalho para que ele volte sua atenção para o fomento ao setor industrial 

visando o desenvolvimento do Estado, que é rico em recursos minerais. 

DEPUTADO DIRCEU TEN CATEN (PT) 

Agradeceu ao Governo do Estado por destinar 20% dos recursos da mineração à 

educação superior do Estado. O Projeto de Lei Complementar 01/2020 vai beneficiar 

com 70 milhões de reais por ano a UEPA, UFPA, UFOPA, UFRA. Ele pediu apoio de 

seus pares no momento que o projeto for votado no plenário. 

DEPUTADO GUSTAVO SEFFER (PSD) 

Disse que participará, no dia 16 de setembro, de uma reunião com os filiados do PSD 

para discutir os preparativos dos candidatos que irão disputar vagas para a Câmara 

Municipal de Belém. Aproveitou a oportunidade para anunciar aos seus pares que é pré-

candidato à Prefeitura de 

Belém. Salientou que não pensava nesta possibilidade, mas como a vontade popular era 

grande, resolveu aceitar mais esse desafio político. 

DEPUTADO JAQUES NEVES (PSC) 

O município de Curuçá já tem o curso de enfermagem. Essa notícia foi dada pelo 

deputado Jaques Neves. Ele disse que a UEPA ficará responsável pela formação dos 

novos enfermeiros. Aproveitou para agradecer o empenho do Governo do Estado em 

mais essa conquista para o povo de Curuçá. O parlamentar vai lutar agora pela 

implantação do curso em Capanema. 

DEPUTADO DOUTOR GALILEU (PSC) 

Visitou este mês os hospitais públicos do Estado para saber as necessidades desses 

órgãos para melhorar o atendimento. O Hospital de Clínicas passou por uma reforma , 

já o Hospital de Castanhal conta com 20 leitos de UTI para atender pacientes com 

Covid-19. Mas observou que ainda há médicos estrangeiros trabalhando sem o revalida. 

DEPUTADO ORLANDO LOBATO (PMN) 

Acompanhou em Belém, a agenda do secretário em  nacional de aquicultura e pesca, 



Jorge Seif Júnior, que prometeu levar ao presidente Bolsonaro, o pedido 

de  continuidade das obras terminal pesqueiro de Belém. 

 


