
RESUMO DO PLENÁRIO - 01.06.2021 

PEQUENO EXPEDIENTE 

DEPUTADO JUNIOR HAGE (PDT) 

Solicitou que o Governo do Estado olhe com mais carinho para as PA's dos municípios 

da Calha Norte. Fez um alerta afirmando que muitas rodovias estão sem condições de 

tráfego. Ele chamou atenção para a PA 419, no município de Prainha, que precisa ser 

recuperada. 

DEPUTADO CARLOS BORDALO (PT) 

O deputado solicitou à Prefeitura Municipal de Belém, por meio da SESAN, que realize 

obras de reconstrução no Canal das Malvinas, na Sacramenta, para evitar alagamento 

nesse período chuvoso. O parlamentar enviou uma moção à Equatorial Energia Elétrica 

para que seja reestabelecida a energia em Limoeiro de Ajuru. 

HORÁRIO DE LIDERANÇA 

DEPUTADO MARINOR BRITO (PSOL) 

Criticou o Governo Federal por mais um aumento da tarifa de energia elétrica. Disse que 

o reajuste é um absurdo nesse período de pandemia em que as famílias de baixa renda 

estão passando por uma crise econômica e agora serão obrigadas a arcar com mais um 

custo em seu orçamento. Parabenizou o poder público por garantir a vacinação dos 

professores que atuam aqui no Estado do Pará, que já conta com 70% da categoria 

imunizada. Criticou o Governo Federal por querer sediar a Copa América. Disse que o 

presidente deveria se preocupar em comprar mais vacinas para proteger a população e 

não realizar um evento que vai reunir mais pessoas, favorecendo a proliferação do vírus. 

DEPUTADO JUNIOR HAGE (PDT) 

Parabenizou o trabalho realizado em todo o Estado pelo Instituto de Terras do Pará 

(ITERPA), mas fez uma solicitação ao Governo do Estado que realize concurso público 

para que novos servidores façam parte do quadro do órgão, visando agilizar a 

regularização de terras em especial para atender as reivindicações dos pequenos 

agricultores. 

DEPUTADO CARLOS BORDALO (PT) 

Parabenizou o Governo do Estado e a Prefeitura Municipal de Belém pela construção do 

Pronto Socorro do Benguí. Disse que essa obra vai desafogar o Pronto Socorro do Marco 

e do Guamá. 

DEPUTADO ANGELO FERRARI (PTB) 

Solicitou que os castanheiros que exercem suas funções em Óbidos, Alenquer, Oriximiná 

e demais municípios paraenses sejam vacinados contra COVID 19, pois eles correm risco 

de serem contaminados, já que trabalham em grupo nas matas colhendo castanha. 

GRANDE EXPEDIENTE 

DEPUTADO JUNIOR HAGE (PDT) 



Reclamou das atitudes do Governo Federal aqui no Pará, em especial, em relação ao 

Ministério do Meio Ambiente. Falou que o meio ambiente paraense está perdendo suas 

espécies nativas por causa dos constantes desmatamentos. 

DEPUTADO DELEGADO TONI CUNHA (PTB) 

O parlamentar criticou a manifestação do dia 29 de maio, aqui em Belém. Disse que o 

Pará vive uma ditadura disfarçada, já que a Polícia Militar reprime quem vem às ruas em 

carreata em favor do presidente Bolsonaro, mas dá apoio à carreata contra o governo 

federal, promovida por partidos da esquerda. 

DEPUTADO  JAQUES NEVES (PSC) 

Projeto de Indicação para que o Governo do Estado realize em todos os municípios o 

exame de mamografia, visando combater o câncer mamário. Parabenizou o Governo do 

Estado pela construção do Pronto Socorro do Benguí, que irá melhorar a saúde da 

população. 

DEPUTADA CILENE COUTO (PSDB) 

Disse que todos os municípios do Estado estão sendo beneficiados com obras públicas 

realizadas pelo Governo do Estado. Disse que o governador Hélder Barbalho entregou 

este mês à população de Portel, a Escola Estadual Nícias Ribeiro. A escola vai atender 

mais de mil alunos. Falou também da recuperação da PA 150, no município de Ipixuna 

do Pará.  

 


