
RESUMO DO PLENÁRIO - 24.02.2021 

PEQUENO EXPEDIENTE 

DEPUTADO DIRCEU TEN CATEN (PT) 

O deputado foi cobrar da Secretaria Estadual de Transporte que faça as recuperações das 
PA's  150, 263 e 279 que ligam os municípios da Região Sul e Sudeste do Estado. Essas estradas, 
segundo o parlamentar, estão em péssimas condições de trafegabilidade, prejudicando assim a 
escoação da produção agrícola e o tráfego das pessoas que precisam sair de suas localidades 
para resolver suas pendências dentro ou fora do Estado do Pará. 

DEPUTADO CARLOS BORDALO (PT) 

O deputado fez um elogio ao governador Helder Barbalho por conceder esta semana um 
reajuste para os praças da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros do Estado. O parlamentar 
ressaltou que além dessa valorização aos militares paraenses, eles ainda poderão em breve 
morar com seus familiares com mais segurança. 

DEPUTADO DIRCEU TEN CATEN (PT) 

Solicitou que a Secretaria de Segurança Pública, o Ministério Público Estadual e o Tribunal de 
Justiça do Estado continuem as investigações para descobrir o real paradeiro de Cicero 
Rodrigues, presidente da Associação de Epiléticos do Pará. Até hoje não se sabe se ele está vivo 
ou morto e isso tem trazido angústia para seus familiares, amigos e sindicalizados. 

O parlamentar quer que o Programa Pará Comunica universalize o uso da internet e uso de 
telefone em todos os distritos e vilas do Estado. 

DEPUTADO JUNIOR HAGE (PDT) 

O governador Helder Barbalho foi elogiado pelo deputado pela atuação no combate à pandemia 
do coronavírus, ressaltando em seu discurso, o empenho do chefe do Executivo Paraense em 
comprar as doses da vacina para imunizar a população. 

DEPUTADA CILENE COUTO (PSDB) 

A líder do Governo na Alepa, deputada Cilene Couto, falou sobre a redução nos índices de 
criminalidade no Estado do Pará. O anúncio foi feito pelo Monitor da Violência, que pesquisa a 
violência em todo o Brasil.  A deputada disse ainda que isso se deve ao investimento que o 
governador Helder Barbalho tem feito na segurança pública, citando investimento na 
infraestrutura como aquisição de veículo, bem como na qualificação da mão de obra desses 
militares. 

DEPUTADO RAIMUNDO SANTOS (PATRIOTA) 

Elogiou a decisão do Supremo Tribunal Federal que permitiu que estados e municípios possam 
comprar as doses de vacina para imunizar a população contra a COVID 19. O representante do 
Patriota parabenizou o governador por já está empenhado em comprar essas doses para que 
logo a população seja vacinada. 

  

GRANDE EXPEDIENTE 

DEPUTADO JÚNIOR HAGE (PDT) 



Pela segunda vez essa semana, o deputado solicitou que a Secretaria de Transporte do Estado 
faça a recuperação da malha estradal dos municípios da Calha Norte, que há cinco anos, não 
têm suas vias recuperadas, chamando atenção para a PA 419, que atende os moradores de 
Prainha. 

DEPUTADO THIAGO ARAÚJO (CIDADANIA) 

Foi à tribuna para reclamar da tarifa alta de energia elétrica cobrada aqui no Estado do Pará. 
Disse ainda que é necessário debater o percentual estadual do ICMS aplicado ao fornecimento 
de energia elétrica, visando a redução no pagamento de energia principalmente para a 
população de baixa renda, que já enfrenta o desemprego em função da pandemia do 
coronavírus. 

DEPUTADO MARTINHO DA CARMONA (MDB) 

Fez elogio ao Supremo Tribunal Federal por ter liberado os estados e os municípios para 
comprarem as vacinas dos laboratórios que já tiveram suas vacinas liberadas pela vigilância 
sanitária. Reconheceu o empenho do governador Helder Barbalho que já negocia com os 
laboratórios a compra dessa doses para aplicar na população. 

 


