
RESUMO DO PLENÁRIO 

DIA 10.02.2021 

PEQUENO EXPEDIENTE 

DEPUTADO CARLOS BORDALO (PT) 

O deputado disse que o Governo Federal está desrespeitando a população do Pará. O Estado do 
Pará deveria receber as doses de vacina contra COVID-19 de acordo com sua população, mas o 
que recebeu foi muito inferior. Falou também que o Pará jamais deveria ficar de fora da redução 
da tarifa de energia elétrica, sendo o Estado um dos maiores exportadores de energia. Elogiou 
a atitude do Governo do Estado por reivindicar seus direitos junto ao Governo Federal. 

DEPUTADO ANGELO FERRARI (PTB) 

O parlamentar falou sobre a pavimentação da PA 167 nos municípios de Porto de Moz e Senador 
José Porfírio, a obra vai interligar esses dois municípios à Transamazônica. Disse que o Governo 
do Estado deve pavimentar outras estradas para que a população possa ser beneficiada. 

HORÁRIO DE LIDERANÇA 

CHAMONZINHO (MDB) 

Falou sobre o Dia do Garimpeiro, projeto que foi apresentado, no Plenário Newton Miranda, 
esta semana. Afirmou que os garimpeiros devem ser respeitados no Estado do Pará, e por isso, 
foi instituído o Dia do Garimpeiro, que será comemorado no dia 11 dezembro, data que se 
comemora a criação do distrito de Serra Pelada. Disse que a extração mineral permite que o 
Pará se desenvolva, já que é uma atividade de envolve diversas áreas econômicas 

CARLOS BORDALO (PT) 

Denunciou os crimes ambientais que ocorrem em Barcarena em função da atividade minerária. 
O parlamentar vai à Barcarena com a Comissão de Meio Ambiente da Alepa para ver os danos 
ambientais que a Bacia do Rio Capim está sofrendo em função de crime ambiental. 

DEPUTADO DELEGADO TONI CUNHA (PTB) 

Os pacientes atendidos pela unidade médica da Sespa, em Marabá, estão sem fazer ressonância 
magnética, porque a máquina está com defeito. Diante da situação, o parlamentar solicitou, via 
Alepa, que encaminhe à Sespa que faça o conserto ou compre um novo aparelho para que a 
população possa ter direito à saúde pública. 

GRANDE EXPEDIENTE 

CARLOS BORDALO (PT) 

O deputado falou sobre a redução da violência e da criminalidade do Estado do Pará. O Pará não 
tem mais casos de chacina nos últimos três anos desde que o governador Helder Barbalho 
assumiu o Governo do Estado. O parlamentar petista disse que o governador está empenhado 
em reduzir ainda mais a violência, assaltos e mortes praticados pelo crime organizado que 
atuava no Pará. Agora, os crimes estão voltados para o agente prisionais, mas o governador vai 
impedir essa ação com o reforço da segurança pública, já que o Governo do Pará vai realizar 
concursos para as Polícias Civil e Militar. 

DEPUTADO JAQUES NEVES (PSC) 



Criticou os atendimentos realizados pelas UPAS. Ele disse que os pacientes encaminhados pelas 
UPAS aos Hospitais Regionais passam muito tempo sem receber o atendimento adequado até 
que consiga um leito nos hospitais regionais do Estado. Uma forma de melhorar esta situação é 
implantar nas UPAS, salas de estabilidade para que o paciente possa ser transferido com 
segurança para os hospitais caso precise de um atendimento mais complexo. 

DEPUTADO DR. GALILEU (PSC) 

O Hospital Santa Rosa, em Abaetetuba, vai oferecer atendimento de ortopedia e traumatologia 
e serviço de hemodiálise para os pacientes desses municípios, bem como aos pacientes do Baixo 
Tocantins. O parlamentar afirmou que em breve vai realizar atendimento de saúde nos 
municípios de Abaetetuba, Acará e Igarapé Miri. 

 


