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PEQUENO EXPEDIENTE 

DEPUTADO CARLOS BORDALO (PT) 

O deputado fez uma crítica ao Governo Federal por permitir mais um aumento da 
gasolina e do diesel, baseado no dólar. O parlamentar petista acredita que o reajuste de 
qualquer produto brasileiro deva ser feito pelo real. Esses aumentos constantes da 
gasolina, diesel e gás levam a população à miséria. 

DEPUTADO GUSTRAVO SEFER (PSD) 

Elogiou o Governo do Estado pelo combate que vem fazendo à pandemia do 
Coronavírus, mas fez uma ressalva, afirmando que os odontólogos estão trabalhando 
sem o material de proteção, permitindo que eles possam ser contaminados pelos 
pacientes. 

HORÁRIO DE LIDERANÇA 

DEPUTADO CARLOS BORDALO (PT) 

Lembrou que no dia 08 de março, Dia Internacional da Mulher, será comemorado em 
breve, mas que infelizmente os casos de feminicídio só têm crescido no Estado do Pará. 
O Governo do Estado do Pará precisa reagir para que esses casos possam ser reduzidos. 
O parlamentar citou Leila Arruda, que morava em Curralinho, na Ilha do Marajó. Disse 
que a Alepa irá realizar uma sessão especial em Curralinho para discutir políticas 
públicas para as mulheres referentes ao combate à violência contra a mulher e mercado 
de trabalho dentre outras medidas. 

DEPUTADO CHAMONZINHO (MDB) 

Denunciou que os funcionários de Curionópolis não recebem seus salários desde 
dezembro. O parlamentar do MDB disse que o novo prefeito não recebeu nenhuma 
informação do prefeito anterior para ver como estava a situação econômica da 
prefeitura. Para ter uma real situação da economia municipal, solicitou auxílio do 
Tribunal de Contas do Município para que faça um estudo da situação de Curionópolis. 
O deputado disse que a prefeitura tem uma dívida R$ 30 milhões junto ao INSS. 

DEPUTADO TONI CUNHA (PTB) 

Criticou a decisão do Governo Federal que deixou o Pará de fora da Medida 
Provisória 998, votada na quinta-feira da semana passada. O deputado afirmou que os 
senadores paraenses foram omissos, afirmando que esta medida provisória deve ser 
revista para que o Pará seja beneficiado, já que ele é um dos maiores produtores de 
energia elétrica do país. 

DEPUTADA CILENE COUTO (PSDB) 

A líder do Governo do Estado do Pará na Alepa, deputada Cilene Couto, foi à tribuna 
pedir apoio de seus pares para que votem a prorrogação do Programa Renda Pará, que 
auxilia financeiramente a população carente do Estado, especialmente em tempos da 



pandemia do Coronavírus. Pediu ainda que esse projeto, enviado pelo Poder Executivo, 
seja votado em regime de urgência. 

DEPUTADO ELIEL FAUSTINO (DEM) 

O líder do DEM, deputado Eliel Faustino, foi à tribuna para criticar o Senado Federal que 
aprovou a medida provisória que reduz a tarifa de energia elétrica, deixando de fora o 
Estado do Pará, que é o maior produtor de energia elétrica do país. Solicitou que o 
Governo Estadual entre com uma ação de inconstitucionalidade para anular essa MP já 
que ela vai prejudicar sobretudo a população de baixa renda. 

DEPUTADO ORLANDO LOBATO (PMN) 

Por meio de uma moção, o parlamentar do PMN, solicitou ao Governo do Estado do 
Pará que dê à população de Chaves uma Agência do Banco do Estado (BANPARÁ) para 
que atenda aos anseios daquele município, evitando assim que as pessoas se desloquem 
para outros municípios próximos para fazer suas transações bancárias. 

DEPUTADO MIRO SANOVA (PDT) 

Foi outro parlamentar que criticou o Senado Federal por ter deixado de fora o Estado 
do Pará da redução da energia de elétrica. Ele afirmou que o Pará é o Estado que paga 
a maior tarifa de energia elétrica do país. O parlamentar solicitou explicações à Agência 
Nacional de Energia Elétrica sobre essa exclusão do Pará. O deputado cedeu um aparte 
à deputada Cilene Couto. Ela disse que o Governo do Pará Já encaminhou ao Governo 
Federal que inclua o Pará na redução da tarifa de energia elétrica. O parlamentou disse 
que a Bancada Paraense no Congresso vai se reunir na próxima semana para que possam 
tomar providências para que o Pará reverta essa situação. O deputado Miro Sanova 
pediu que uma comissão de deputados estaduais vá a Brasília representar o povo do 
Estado, que almeja pela redução da tarifa de energia elétrica. 

DEPUTADO HILTON AGUIAR (DEM) 

'Todos nós entendemos que somos o maior produtor de energia do país, e por isso, 
merecemos respeito' Foi assim que o deputado Hilton Aguiar se expressou na tribuna 
ao pedir que o Pará seja incluído na redução da tarifa de energia elétrica. Precisamos 
convencer as autoridades em Brasília. Disse que o povo está passando fome para poder 
pagar a energia elétrica. Parabenizou o Governo do Estado por estar lutando pela 
inclusão do Pará nessa medida provisória. 

  

 


