
RESUMO DO PLENÁRIO – 22/09/20 

EXPEDIENTE ÚNICO 

DEPUTADO JUNIOR HAGE (PDT) 

Falou sobre as reformas emergenciais das escolas estaduais de ensino médio que o Governo do 

Estado realizou este ano e entregou à população. Ele disse que algumas reformas foram feitas 

graças às emendas parlamentares feitas pelos deputados estaduais. Dessas emendas, ele 

apresentou 12 e que boa parte delas foram atendidas pelo governador. Salientou que o 

município de Castanhal foi contemplado com escolas reformadas, dentre elas: 28 de janeiro e 

Rotary. 

DEPUTADO GALILEU (PSC) 

Disse que o uso de drogas lícitas e ilícitas pelos adolescentes e jovens contribui com o aumento 

de casos de suicídio, pois em geral, os usuários de drogas são depressivos e a depressão, em 

muitos casos, leva ao suicídio. A Alepa e o Governo do Estado desenvolvem trabalhos para 

combater o uso das drogas como forma de proteger os adolescentes e jovens paraenses. 

Solicitou que a Sespa disponha à população, através do Hospital Santa Rosa, administrado pela 

OS, o serviço de hemodiálise e de neurologia, para atender principalmente as pessoas que 

sofrem acidente. Aproveitou para dizer que vai criar a Frente Parlamentar de Desenvolvimento 

Social e Econômico do Marajó. Para isso vai se reunir esta semana com a ministra Damares para 

que o Governo Federal dê apoio a essa iniciativa. 

DEPUTADO ALEX SANTIAGO (PL) 

Disse que vai apoiar a luta dos garimpeiros do Sul do Pará que vem enfrentando perseguição do 

IBAMA, esse órgão tem impedido esses trabalhadores de executar suas atividades nos garimpos. 

O deputado vai pedir apoio do Ministério de Minas e Energia para que essa situação seja 

resolvida. Ele disse que espera que a comissão de garimpeiro que irá para Brasília seja recebida 

pelos membros desse ministério. 

DEPUTADO TONI CUNHA (PTB) 

Vai solicitar, via ação popular, na Vara da Fazenda Pública, a retirada de todos os policiais 

militares lotados na Alepa. Ele disse que os policiais devem estar é na rua para garantir a 

segurança da população e não protegendo os deputados. Ressaltou que quem quiser segurança 

que pague com verba de gabinete. 

DEPUTADO CARLOS BORDALO (PT) 

Lembrou que nesta segunda-feira, 22/09, foi celebrado o Dia Nacional da Luta pelos Direitos das 

Pessoas com Deficiência, regularizada pela lei 11.133/2005. Ressaltou que depois da lei, os 

deficientes já conquistaram muitos direitos, dentre eles, mais de 1 milhão de paraenses. 

DEPUTADO CAVERA (PP) 

O deputado Caveira criticou o governador Helder Barbalho, afirmando que as medidas de sua 

administração precisam de ser investigadas, pois as compras em tempos de pandemia foram 

feitas sem licitação e com superfaturamento, prejudicando sobretudo a população, que muitas 

vezes nem chegou a usar tais produtos. 


