
RESUMO DO PLENÁRIO 25.05.21 
 
DEPUTADO JÚNIOR HAGE (PDT) 
Agradeceu o Governo do Estado por ter atendido uma reivindicação sua para o 
município de Castanhal, que precisava pavimentar a Avenida Brasil, bem 
como, para a PA 423, em Monte Alegre. São vias por onde circulam a 
produção desses municípios. 
 
DEPUTADO DR. GALILEU (PSC) 
Fez uma denúncia sobre a eleição para reitor e vice-reitor da UEPA, afirmando 
que o estatuto dessa instituição de ensino proíbe que tais cargos sejam 
ocupados por quem mantém vínculo empregatício em outros órgãos. Disse que 
a PGE precisa resolver essa situação, já que tais cargos exigem dedicações 
exclusivas. 
 
DEPUTADO CARLOS BORDALO (PT) 
Comunicou aos seus pares que esta semana a Comissão Parlamentar de 
Inquérito (CPI) será instalada na Alepa. A CPI vai apurar o papel da mineradora 
Vale no Estado do Pará. O evento vai acontecer esta semana, na Sala dos Ex-
Presidentes. Nesse momento, serão escolhidos seus membros: presidente, 
vice-presidente e relator. Aproveitou para solicitar a Sesan que faça obras de 
nivelamento (canal Mata Fome) na rua São Vicente de Paula, no bairro do 
Tapanã. 
 
DEPUTADA MARINOR BRITO (PSOL) 
Disse que vai lutar para que o PSOL integre a Comissão Parlamentar de 
Inquérito sobre a Mineradora Vale. Afirmou que espera uma grande 
participação popular no dia 29 de maio, contra as decisões do Governo 
Federal, que se recusa a comprar mais vacina para imunizar a população em 
massa, evitando mais mortes. 
 
DEPUTADO ALEX SANTIAGO (PL) 
Solicitou por meio de moção que o Governo do Estado construa a 
Superintendência de Polícia Civil em Redenção, que já tem um terreno todo 
documentado para construir o prédio que muito vai contribuir com o trabalho 
policial neste município. 
 
DEPUTADA MARINOR BRITO (PSOL) 
Foi à tribuna para mostrar sua indignação à Comissão de Constituição e 
Justiça que deu parecer desfavorável ao projeto seu que incentiva a área 
cultural. Criticou o Governo Federal por permitir despejo em plena pandemia. 
 
DEPUTADO RAIMUNDO SANTOS (PATRIOTA) 
Pediu apoio de seus pares para que lutem para que a Medida Provisória que 
pretende juntar os fundos constitucionais para as regiões norte, nordeste e 
centro-oeste. Isso vai representar corte no orçamento para essas regiões e 
consequentemente paralisação de alguns projetos, em especial o FNO, 
desenvolvido pelo BASA. Falou também sobre as festividades dos 110 anos da 
Assembleia de Deus, que terá uma sessão solene, na Alepa, dia 14/06. A 
programação será realizada de 18 a 21 de junho. 



 
DEPUTADO JUNIOR HAGE (PDT) 
Elogiou o trabalho realizado pela Defensoria Pública do Estado, que leva à 
população do Estado o Serviço Balcão de Direitos. Mas o deputado lamentou 
que nem todos os municípios têm um defensor público. Solicitou que o 
Governo do Estado realize concurso público para que casa município tenha 
seu defensor público.   
 


