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PEQUENO EXPEDIENTE 

DEPUTADO CARLOS BORDALO (PT) 

Parabenizou os proprietários e funcionários da TV Liberal, que faz hoje 45 anos no ar, levando 

informação de boa qualidade para todo o Estado do Pará. Disse que é um telespectador assíduo 

do Bom Dia Pará. Aproveitou o momento do Pequeno Expediente também para apelar ao Governo 

do Estado que faça a recuperação da PA 471, na Vila do Carmo, no município de Cametá. 

DEPUTADO DIRCEU TEN CATEN (PT) 

Mostrou solidariedade à delegada Ana Carolina Carneiro, titular da Delegacia de Parauapebas, 

que foi vítima de uma campanha de ódio nas redes sociais por defender o desarmamento civil. O 

deputado federal Eduardo Bolsonaro é crítico da delegada que atua no Estado do Pará. Disse 

também que vai enviar ao DENIT uma moção solicitando a recuperação de um trecho da BR 230, 

em Altamira. Afirmou que esse trecho está em péssima condição de trafegabilidade em função 

das chuvas do inverno amazônico, provocando transtorno para o moradores e para os motoristas 

que usam a via para transportar carga. 

HORÁRIO DE LIDERANÇA 

DEPUTADO ANGELO FERRARI (PTB) 

Parabenizou o Governo Estadual pelo trabalho de pavimentação de estradas em todo o Estado do 

Pará. Disse que a região da Calha Norte foi bastante beneficiada com essas ações governamentais. 

Chamou a atenção de seus pares para a pavimentação de Uruará e Santarém. Ressaltou que a 

estrada que liga Belém a Santarém está sendo pavimentada e que essa obra vai permitir que o 

viajante que saia de Belém com destino a Santarém faça esse percurso em menos de um dia. 

DEPUTADA MARINOR BRITO (PSOL) 

Pediu que a Polícia Civil do Estado do Pará faça uma apuração rigorosa para apurar a campanha 

de ódio contra a delegada Ana Carolina Carneiro, da Delegacia da Mulher de Parauapebas. 

Criticou ainda a Câmara dos Deputados que determinou esta semana o retorno às aulas em todo 

o Brasil. A parlamentar do PSOL disse que o país não está preparado para regressar às atividades 

estudantis normais, pois os professores, corpo técnico das escolas e alunos ainda não foram 

imunizados. Ressaltou que a tendência com esse retorno às aulas é aumentar o número de 

infectados em todo o país, que está com dificuldade de adquirir novas doses de vacinas para 

imunizar a população. 

DEPUTADO MARTINHO CARMONA (MDB) 

O deputado do MDB foi à tribuna para solicitar que o presidente da Alepa, deputado Chicão, 

coloque em votação um projeto de sua autoria que determina que a Mineradora Vale, desenvolva 

um parque mineral aqui no Estado, como prevê esse projeto, que já foi aprovado em 1º turno. O 

parlamentar espera que o projeto seja aprovado em 2º turno e redação final. Disse o Pará não pode 

permitir que a Vale só extraia nossa riqueza sem investir em projetos que beneficiem a população 

do Estado, em especial, nos municípios onde está instalada a sede da mineradora. 

DEPUTADO ALEX SANTIAGO (PR) 

Parabenizou o Governador Helder Barbalho por autorizar dez leitos de UTI em hospitais 

particulares de Redenção. Os leitos serão usados por pacientes infectados pelo coronavírus. 

Agora, a população de Redenção conta com 41 leitos de UTI, somados com os 31 da Santa Casa 

de Misericórdia de Redenção. 



GRANDE EXPEDIENTE 

DEPUTADO JAQUES NEVES (PSC) 

O deputado fez uma análise da pandemia do coronavírus no mundo. Disse que não entende por 

que a China diminuiu drasticamente os casos de pessoas infectadas e isso não ocorreu na Europa 

e em outros continentes. A única resposta que o deputado tem para sua indagação é que as pessoas 

não estão cumprindo às ordens da Organização Mundial de Saúde (OMS) que determina o uso de 

álcool gel, o uso de máscaras e o distanciamento social. O Brasil registra mais de 380 mil mortes, 

justamente por desrespeitar às ordens da OMS. O parlamentar disse que os casos aqui só 

aumentam, porque a  população não cumpre as determinações da OMS. Pediu que o Governo do 

Estado oriente a população para usar máscara, álcool gel e manter o distanciamento e que se essa 

prática não for feita não há como acabar a propagação do coronavírus. Se isso não acontecer o 

Estado pode adotar novamente o lockdown. 

DEPUTADO BORDALO (PT) 

Solicitou que a Secretaria de Transporte do Estado faça a pavimentação da estrada que dá acesso 

aos caminhoneiros e à população à Vila do Conde, em Barcarena. Disse que apoia a instalação de 

uma CPI para avaliar o real papel da Vale no desenvolvimento do Estado. Ressaltou que a 

mineradora não pode somente explorar as riquezas minerais paraenses sem investir no Estado. 

DEPUTADO JUNIOR HAGE (PDT) 

Parabenizou a prefeitura de Óbidos pelos bons trabalhos prestados à população. Disse que 

concorda com a instalação da CPI para apurar as ações da Mineradora Vale aqui no Pará. Afirmou 

que a Vale está há décadas explorando a riqueza mineral do Estado, no entanto, não vê o 

desenvolvimento do Estado, em especial, no município onde a Mineradora Vale está instalada. 

  


