
RESUMO DO PELNÁRIO 04.05.21 

PEQUENO EXPEDIENTE 

DEPUTADO CARLOS BORDALO (PT) 

O deputado falou da importância da aprovação do piso salarial para o auxiliar e técnico de 

enfermagem, enfermeiros e parteiros. Bordalo foi solidário com a deputada federal paraense 

Vivi Reis, que foi criticada por condenar o desmatamento no país, em especial na Amazônia. O 

Balcão de Direito, serviço prestado à população pela Defensoria Pública do Pará foi a Santa 

Maria do Pará, neste final de semana. 

DEPUTADO FÁBIO FREITAS (REP) 

Solicitou que o projeto de lei 270/2019 seja retirado da pauta de votação por apresentar erros 

de impressão e digitação. O projeto estava relacionado ao meio ambiente. 

DEPUTADA MARINOR BRITO (PSOL) 

A parlamentar repudiou a fala do Presidente da República, Jair Bolsonaro, por ter debochado 

em uma audiência pública do nome do município de Curralinho. Disse que a deputada federal, 

Vivi Reis, deve ser respeitada em sua fala. A parlamentar paraense foi repudiada por defender 

o meio ambiente, que vem sofrendo constantes desmatamentos. 

HORÁRIO DE LIDERANÇA 

DEPUTADO FABIO FREITAS (REP) 

Discordou do parecer contrário que a Comissão de Constituição e Justiça deu ao projeto de lei 

73/2019. O projeto prevê que Seduc e Sespa realizem avaliação clínica em oftalmologia, de 

diabetes e de pressão arterial nos alunos da rede estadual de ensino. Os estudantes seriam 

avaliados uma vez por ano na unidade escolar onde estudam. A intenção do projeto é garantir 

a saúde dessa população. Pediu que o projeto seja reavaliado por seus pares por sua 

importância. 

DEPUTADO MARINOR BRITO (PSOL) 

Falou da expectativa da instalação da Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) que vai apurar o 

real trabalho que a Companhia Vale desenvolve aqui no Pará, especialmente relacionado ao 

meio ambiental. Solicita que a Seduc disponha de interprete de Libras durante as aulas remotas 

para que os surdos e mudos não sejam prejudicados em seus estudos. 

DEPUTADO ÂNGELO FERRARI (PTB) 

Foi à tribuna para dizer que nunca participou de atos de violência como foi publicado nas redes 

sociais pela atual gestão municipal de Oriximiná. Relatou que neste final de semana viajou para 

os municípios de Oriximiná e Óbidos para ver como está a situação dos ribeirinhos que sofrem 

com esse período de chuva. 

GRANDE EXPEDIENTE 

DEPUTADA DOUTORA HELOISA (DEM) 

Parabenizou a Bancada Feminina da Alepa pela realização da reunião esta semana com 

professores de universidades públicas e particulares. No debate, foi discutida a possibilidade 



dessas universidades oferecerem um curso de pós graduação para estudar o direito das 

mulheres. 

DEPUTADO MARTINHO CARMONA (MDB) 

Disse que espera que a CPI que vai apurar as irregularidades da Companhia Vale traga bons 

resultados para o Pará. Ele falou que a Vale precisa oferecer aos paraenses geração de emprego 

e renda, já que explora há muitos anos os minérios paraenses. 

DEPUTADO RAIMUNDO SANTOS (PATRIOTA) 

Lembrou de duas datas importantes para o fortalecimento da democracia no mundo. No dia 03 

de maio, é comemorado o Dia Mundial da Liberdade de Imprensa e o Dia do Parlamento. 

Parabenizou todos os parlamentares e os jornalistas da Alepa, afirmando que todos os dias, 

políticos e jornalistas lutam pelos direitos da população, na criação de leis e veiculação de 

informação de boa qualidade, respectivamente. 

 

DEPUTADO CARLOS BORDALO (PT) 

Disse que a pandemia do coronavirus aumentou a fome no Brasil. Para resolver essa situação do 

Pará, enviou uma moção ao Governo do Estado, solicitando redução de impostos sobre os 

produtos que compõem a cesta básica até três meses após o fim do Estado de Calamidade 

Publica, decretado em função da pandemia. Lembrou os 24 anos da morte do educador Paulo 

Freire, no dia 02.05. Disse que no segundo semestre, a Alepa vai realizar eventos para 

comemorar os 100 anos desse educador que é um dos intelectuais brasileiros mais lido no 

mundo. 

 

DEPUTADA CILENE COUTO (PSDB) 

Afirmou que nos últimos três anos, o Governo do Estado tem investido na modernização dos 

terminais hidroviarios em todo o Estado. A principal intenção do governador com essa medida 

é oferecer transporte de qualidade para a população. 


