
RESUMO DO PLENÁRIO – 18.05.2021 

PEQUENO EXPEDIENTE 

DEPUTADO CARLOS BORDALO (PT) 

O deputado disse que o Brasil vive tempos sombrios especialmente nas áreas 
da saúde e da educação. Na área da saúde, lamentou as mortes em função da 
pandemia do coronavírus. Na área da educação, lamentou o corte de um bilhão 
no orçamento das universidades públicas brasileiras. Solicitou, através de 
moção, que a Defensoria Pública do Estado leve a Curuçá a caravana do Balcão 
de Direito. 

DEPUTADO GALILEU (PSC) 

O parlamentar falou sobre a inauguração da Escola Estadual São Miguel de 
Beja. Os alunos terão agora direito a uma escola climatizada, com informática e 
uma quadra esportiva, neste no município de Abaetetuta. O deputado afirmou 
que em breve o município vai ganhar o serviço de hemodiálise e tomografia, que 
será instalado no Hospital de Santa Rosa. 

  

HORÁRIO DE LIDERANÇA 

DEPUTADO CARLOS BORDALO (PT) 

O deputado disse que enviou uma moção à Secretaria de Transporte para que 
recupere trechos da PA150, especificamente em Goianésia, Jacundá e Nova 
Ipixuna. Parabenizou a Setrans pela recuperação da estrada que dá acesso à 
vila dá acesso ao Porto de Vila de Conde, em Barcarena. Participou no domingo 
de uma carreata solicitando #VacinaJá para todos os professores. Terminou seu 
discurso afirmando que é contra a privatização dos correios. 

  

DEPUTADO MATINHO CARMONA (MDB) 

O parlamentar falou da importância das igrejas na sociedade, citando o trabalho 
que as instituições têm realizado durante a pandemia do coronavírus, em 
especial na aplicação de vacina na população, visita aos pacientes nos hospitais. 
O parlamentar pediu, por meio de requerimento, que o poder público priorize a 
vacinação desses voluntários que realizam esse trabalho. 

DEPUTADA MARINOR BRITO (PSOL) 

A representante do PSOL alertou que o Brasil deve criar políticas públicas para 
combater o abuso e a violência sexual contra crianças e adolescentes em função 
crescimento dos casos a cada ano. Fez duras críticas aos empresários que 
controlam a exportação do açaí, afirmando que os pequenos comerciantes estão 
comprando o produto caríssimo por causa de atravessadores que priorizam os 
grandes empresários. 

 

  



DEPUTADO ALEX SANTIAGO (PL) 

Elogiou o Governo do Estado pela implantação do Programa Creche por Todo o 
Pará que vai beneficiar sobretudo as mães que precisam trabalhar fora de casa 
mas tendo a segurança de deixar seus filhos bem segurados na creche. 

  

DEPUTADO DOUTORA HELOISA (DEM) 

Falou que está lutando pela implantação do Projeto de Logística Reversa, que 
visa o descarte correto de remédio. Falou também sobre a UFPA produzir soro 
antiofídico. Ele é aplicado nos postos de saúde. O povo da Ilha do Marajó seria 
bastante beneficiado já que lá há muita ocorrência desses casos. Solicitou que 
seja aprovado esse projeto na Alepa. 

  

GRANDE EXPEDIENTE 

DEPUTADO CARLOS BORDALO (PT) 

Disse que o Estado do Pará tem um grande número de criança sem a certidão 
de nascimento. Para resolver essa situação, solicita que o Governo do Estado 
realize uma campanha para que as crianças tenham esse direito. 

  

DEPUTADO JOISÉ MARIA TAPAJÓS (PL) 

Usou o horário do Grande Expediente para alertar sobre as enchentes na região 
do Tapajós. Parabenizou o Governador do Estado pela instalação do Programa 
Creche por Todo o Pará. 

DEPUTADO MARTINHO CARMONA (MDB) 

Disse que o Pará vive um momento muito bom por parte do Governo do estado 
que tem inaugurado obras, implantado programa para beneficiar a população.   

 


