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EXPEDIENTE ÚNICO 

 

DEPUTADO TONI CUNHA 

Desejou solidariedade às famílias que perderam entes queridos para a Covid-19, 

citando o empresário de Marabá, João Miranda. Pediu a presença dos parlamentares 

para a reunião que acontece amanhã com o secretário do sistema penitenciário do 

Pará, Jarbas Vasconcelos. Ele vai esclarecer denúncias de casos de torturas nos 

presídios estaduais. As denúncias foram feitas esse mês, no Programa Fantástico, da 

Rede Globo. O parlamentar, mesmo diante dessas denúncias, reconhece, nos últimos 

dois anos inúmeros, os avanços no sistema penitenciário paraense. Disse que a 

reunião tem como objetivo encaminhar propostas para resolver tais problemas, se 

realmente essas denúncias forem concretas. A reunião será amanhã, às 11 horas, na 

Alepa, de forma remota. 

 

DEPUTADO DIRCEU TEN CATEN 

O deputado disse que o PT apoia a vacinação dos farmacêuticos, por considerar que 

eles estão trabalhando na linha de frente da Civid -19. As farmácias não fecharam por 

ser um serviço essencial. Pediu, por meio de requerimento, que seja realizada uma 

sessão solene, dia 15.04, por reconhecer o bom trabalho dos professores do Sistema 

Modular de Ensino, que atende alunos do ensino médio em todo o Estado. O 

parlamentar petistas disse que desde que o SOME foi implantado, a educação 

paraense melhorou bastante, e que isso, contribuiu para a entrada de diversos alunos 

no ensino superior. 

 

DEPUTADO CARLOS BORDALO 

Fez uma diligência em Goianésia nesta segunda-feira para identificar informações in 

loco, sobre denúncias de violência e de desrespeito às leis contra a população agrária, 

por causa de conflito de terra. Disse que vai fazer o relatório sobre a visita e entregar a 

autoridade competente nesta quinta-feira para que sejam tomadas as devidas 

providências. Os moradores disseram que crianças e mulheres foram agredidas e 

encaminhadas para delegacia. Disse que o governador nem sabe que dessa prática 

de violência em Goianésia. 

 

DEPUTADA MARINOR BRITO 

Repudia a insistência do Sindicato dos Professores das Escolas Particulares para 

retornar as atividades em plena pandemia. Afirmou que as aulas no Estado, tanto nas 

escolas públicas quanto nas particulares, só poderão retornar quando os professores 

forem vacinados. Disse que é perigoso porque as crianças não sabem de prevenir de 

forma correta. Prestou solidariedade a todos os funcionários da Alepa que morrem por 

causa da Covid. Agradeceu todas as pessoas que oraram e enviaram mensagens de 

conforto enquanto ela se tratava da Covid. 

 

DEPUTADA RENILCE NICODEMOS 

Foi à tribuna para falar sobre a morte cruel de Henry Borel. Essa criança, de 4 anos, 

foi assassinada, no dia 08 de março, pelo padrasto, o vereador Jair Sousa Santos 

Júnior, mais conhecido como Doutor Jairinho. Disse que hoje é muito grande a 

violência praticada nos lares brasileiros contra criança e adolescente. Essa violência é 

muito comum e difícil de ser denunciada, pois a criança não tem voz no próprio lar. 

Disse que se indigna como mãe. Por isso, ajudou na aprovação da lei que criou a 



construção de creche em todo o Pará, como forma de coibir tais casos de violência, já 

que em muitas situações, as mães não têm com quem deixar seus filhos para 

trabalhar. 

 

DEPUTADO ADRIANO COELHO 

Defendeu que os professores devem ser vacinados o mais rápido possível para que 

eles possam retornar às salas de aula. O deputado fez essa solicitação ao governo do 

estado por meio de moção. A tentativa do parlamentar é para que os alunos não sejam 

tão prejudicados como foram no ano passado, especialmente aqueles estudantes que 

prestaram Enem, no ano passado. 

 

DEPUTADA CILENE COUTO 

Parabenizou todos os profissionais de saúde que estão trabalhando no combate da 

pandemia da Covid 19. Falou sobre a inauguração, em Breves, do Centro de 

Hemodiálise do Marajo. Disse que o centro vai atender pacientes de sete municípios 

da Ilha do Marão, que serão atendidos por uma equipe multiprofissional. O centro vai 

contar com 10 maquinas para executar a filtragem do sangue dos pacientes em três 

turnos. Parabenizou o trabalho executado pela equipe da Policlínica itinerante que 

está atuando em todo o Estado para atender pacientes de covid. 

 

DEPUTADO RAIMUNDO SANTOS 

Foi à tribuna para falar sobre a cobrança da taxa mineral que tem sido negligenciada 

pela Vale. A taxa mineral foi aprovada na Alepa, em 2011. Disse solicitou, através de 

moção, que os jornalistas façam parte do grupo de prioridade da vacinação contra 

Covid 19.  A justificativa do patriota de que esses profissionais colocam suas vidas em 

risco diariamente para informar a população sobre como se prevenir contra o Covid 

19. 

 

DEPUTADO ORLANDO LOBATO 

Pediu que o Governo do Estado faça a instalação de uma usina de oxigênio hospitalar 

em Breves, já que esse município tem um número expressivo de paciente com covid. 

Parabenizou o Governo do Estado pelo empenho em atender seu pedido. Solicita que 

os pescadores artesanais, peixeiro, açougueiros sejam imunizados como prioridade 

contra covid, pois estão negociando seus produtos diretamente com a população. 

 

DEPUTADO MARTINHO CARMONA 

Disse que a Ilha do Mosqueiro está totalmente abandonada em todas as áreas. A 

população não tem direito à pavimentação das vias, capinação das ruas, recolhimento 

de lixo doméstico. Os moradores esperam que o prefeito atual, Edmilson Rodrigues, 

olhe com muito carinho para a ilha. O deputado disse que vai apoiar o prefeito nas 

obras que ele executar naquele distrito. 

 

DEPUTADO Dr. GALILEU 

Foi agradecer a Polícia Militar pelo trabalho realizado nas escolas públicas estaduais 

no combate à violência. Disse que por causa desse trabalho já consegui diminuir os 

casos de violência em todo o Estado. 

 

HORÁRIO DE LIDERANÇA 

DEPUTADO CARLOS BORDALO 

Elogiou a Justiça do Trabalho e o Sindicato dos Professores das Escolas Particulares 

por lutarem pela suspensão das aulas presenciais até o início de maio em todo o 



Estado do Pará em função dos riscos que esses profissionais correm por causa da 

pandemia do coronavirus. Criticou o Governo Federal que pretende taxar a 

comercialização de livros e facilitar a aquisição de armas por parte da população. 

 

DEPUTADO DELEGADO NILTON NEVES 

Disse que a Polícia Civil pelo vem desenvolvendo um papel importante no combate ao 

crime organizado durante a pandemia do coronavirus. Apresentou uma moção 

solicitando a vacinação dos profissionais de farmácia que estão na linha de frente ao 

combate ao coronavirus. 

 

DEPUTADA MARINOR BRITO 

Esteve em Mosqueiro neste final de semana em Mosqueiro e constatou que a Ilha está 

realmente abandonada conforme foi denunciado pelo deputado Martinho Carmona. 

Mas ressaltou que o prefeito Edmilson Rodrigues já está executando obras para levar 

dignidade à população da Ilha. Afirmou que a Secretaria de Saneamento de Belém 

começará em maio a Operação Verão em para levar melhorias para os moradores e 

os veranistas.  


