
RESUMO DO PLENÁRIO - 10.06.21 

DEPUTADO DIRCEU TEN CATEN (PT) 

O deputado petista foi à tribuna para agradecer ao governador Helder Barbalho pelos 

trabalhos que irá executar em todo o Estado e em Belém. O parlamentar disse que, em breve, 

as mulheres paraenses irão ganhar o Hospital da Mulher; disse também que os jovens de baixa 

renda terão direito à CNH gratuita; e finalizou seu discurso, afirmando que as comunidades 

que têm dificuldades de comunicação, terão acesso à internet e à telefonia gratuitas. 

DEPUTADO JUNIOR HAGE (PDT) 

Anunciou após audiência como governador Helder Barbalho, que o Governo do Estado vai 

estadualizar a rodovia que liga a comunidade de Santa Maria do Uruará à comunidade de 

Caruaru, no município de Prainha. Além dessa obra, o parlamentar disse que o Executivo 

Estadual vai construir duas escolas para atender às necessidades dos moradores daquele 

município, na Calha Norte. 

HORÁRIO DE LIDERANÇA  

DEPUTADO CARLOS BORDALO (PT) 

Disse que a Semana do Meio Ambiente deve servir para que a população reflita sobre as 

constantes ameaças que o meio ambiente sofre, em especial pelo Governo Federal, que tem 

enviado madeira para o exterior sem o aval dos órgãos federais de proteção ao meio 

ambiente. Solicitou ainda que o Governo do Estado crie um programa para proteger o meio 

ambiente, evitando dessa forma mais desmatamentos. 

DEPUTADO JUNIOR HAGE (PDT) 

Em audiência, esta semana, com o governador Helder Barbalho, o deputado foi informado que 

o Governo do Estado vai estudar a possibilidade de asfaltar a PA 419, no município de Prainha. 

Essa obra é uma reivindicação da população e da Câmara Municipal de Prainha.  

DEPUTADO ÂNGELO FERRARI (PTB) 

Solicitou ao Governo do Estado que os castanheiros sejam contemplados com o auxílio 

emergencial, bem como no calendário de vacinação contra o coronavirus. 

DEPUTADO FABIO FREITAS (REP) 

Disse que todas as pessoas que trabalham para libertar os jovens do mundo das drogas serão 

homenageadas pela Alepa, através do projeto 5/2021, que reconhece o mérito dessas pessoas 

e comunidades envolvidas nessa missão.  

GRANDE EXPEDIENTE  

DEPUTADA MARINOR BRITO (PSOL) 

Falou que as futuras construções do Hospital da Mulher e do Pronto Socorro do Benguí são 

frutos dos esforços da Prefeitura Municipal de Belém junto ao Governo do Estado. Falou 

também que todos os trabalhadores da educação serão vacinados a partir dessa semana. Os 

bancários também serão beneficiados com a vacinação posteriormente. 

DEPUTADO MARTINHO CARMONA (MDB) 



O deputado Martinho Carmona participou da posse do novo reitor da Uepa, Clayton Chagas. O 

reitor e sua vice, Ilha Pestana foram eleitos com 51,7 % dos votos. O deputado espera que em 

sua gestão seja implantado o Campus de Paraupebas. Falou também sobre as obras que o 

Governo do Estado fará na Praia do Maçarico e na Orla do Atalaia, em Salinópolis.  

DEPUTADO CARLOS BORDALO (PT) 

Solicitou que os projetos de sua autoria que já estão há muito tempo esperando parecer da 

Comissão de Constituição e Justiça sejam colocados diretamente em pauta como prevê o 

Regimento Interno da Alepa. Dentre os projetos, está um que garante moradia às mulheres 

vítimas de escalpelamento. 


