
RESUMO DO PLENÁRIO 15/06/2021 

PEQUENO EXPEDIENTE  

DEPUTADO CARLOS BORDALO (PT) 

O deputado disse que apresentou uma moção hoje à Mesa Diretora, solicitando em 

caráter emergencial que o Governo do Estado, através da SEGUP, combata as ações de 

violência nos rios paraenses. O parlamentar deu como exemplo práticas violentas nos 

rios de São Domingos do Capim, especialmente quando ocorre o transporte do açaí 

para Belém e outros municípios do Estado. Durante seu pronunciamento, Bordalo 

solicitou que a Secretaria Municipal de Saneamento da PMB capine, abra valas, raspe e 

pavimente o Residencial Benedito Monteiro, no bairro do Tapanã, bem como a Sesan 

realize a limpeza de ruas e retirada de entulhos na comunidade Fé em Deus, no 

Tapanã.  

DEPUTADO JUNIOR HAGE (PDT) 

O deputado disse que esteve em Igarapé Açu para entregar aos moradores daquele 

município 107 cheques do Programa Habitacional Sua Casa (substituto do Programa 

Cheque Moradia). Agora, o beneficiado com o Programa Sua Casa terá R$ 9.050 para 

reformar, ampliar ou construir sua casa. 

DEUTADO ANGELO FERRARI (PTB) 

O deputado comunicou que os castanheiros irão retornar às suas atividades normais 

este mês. Esses trabalhadores foram muito prejudicados por causa da pandemia. Para 

resolver o problema, o parlamentar solicitou que esses trabalhadores sejam 

contemplados com o auxilio emergencial do Governo do Estado e que sejam vacinados 

como prioridade pelo Calendário de Vacinação da SESPA. 

GRANDE EXPEDIENTE 

DEPUTADO CARLOS BORDALO (PT) 

O prefeito de Belém, Edmilson Rodrigues e o vice-prefeito, Edilson Moura irão receber 

votos de aplauso do deputado Carlos Bordalo. De acordo com Bordalo, ação se justifica 

em função do prefeito dar oportunidade à população de participar da discussão das 

obras que a prefeitura deve executar nos próximos quatro anos.    

DEPUTADO JÚNIOR HAGE (PDT) 

A Defensoria Pública do Estado pretende levar seu Balcão de Direito para atender as 

necessidades dos moradores dos municípios da Calha Norte. Durante o atendimento 

este mês, os moradores terão direito a tirar a Carteira de Identidade, Carteira de 



Trabalho, Certidão de Nascimento, Certidão de Óbito. Segundo o parlamentar, com 

esse trabalho, a Defensoria Pública garante cidadania a essas pessoas. 

MARINOR BRITO (PSOL) 

A deputada do PSOL usou a tribuna mais uma vez para denunciar as constantes 

ameaças que os povos indígenas e garimpeiros do Estado vem sofrendo por parte do 

Governo Federal. De acordo com a parlamentar, o Governo Federal não respeita essas 

pessoas. Marinor Brito solicitou que o Governo do Estado possa garantir os direitos de 

garimpeiros e indígenas que são pressionados a todo tempo pelo IBAMA e Polícia 

Federal.  

DEPUTADO DELEGADO TONI CUNHA (PTB)  

Ele fez uma reclamação afirmando que os municípios das regiões Sul e Sudeste do 

Estado estão recebendo poucas doses de vacina contra COVID 19. Disse que Castanhal 

recebeu mais doses de vacina que Marabá, alertando que Marabá tem 100 mil 

habitantes a mais que Castanhal. Reivindicou do Governo do Estado que realize a 

pavimentação das estradas que dão acesso aos municípios para essas regiões para que 

a população possa fazer uso. 

DEPUTADO CILENE COUTO - Líder do Governo na Alepa 

A Líder do Governo do Estado na Alepa, deputada Cilene Couto, disse que as doses de 

vacinas contra COVID 19 são entregues aos municípios paraenses de acordo com o 

número de infectados, número de leitos ocupados dentre outros critérios 

estabelecidos pelo Ministério de Saúde. A deputada disse que o Governo do Estado 

vacina em 12 regiões de integração do Estado para diminuir cada vez mais os casos de 

infectados visando a retomada normal das atividades. 

DEPUTADO CARLOS BORDALO (PT) 

Parabenizou os vereadores da Câmara Municipal de Belém que estão lutando pela 

manutenção do veto do ex-prefeito Zenaldo Coutinho, que proibiu construções de 

prédios na Orla de Belém. Disse que o Código de Postura de Belém deve ser 

respeitado. 

DEPUTADO MARTINHO CARMONA (MDB)  

A sessão solene pelos 110 anos da Assembleia de Deus, realizada ontem na Alepa, 

mereceu os parabéns do deputado Martinho Carmona. O deputado do MDB disse que 

um dos responsáveis por esse festejo é o deputado Raimundo Santos, membro dessa 

comunidade evangélica. Parabenizou a Secretária de Cultura do Governo do Estado, 

Úrsula Vidal, pelas ações nessa secretaria. O parlamentar disse que a secretária dá 

atenção a todas as manifestações culturais. 



DEPUTADO HILTON AGUIAR (DEM) 

Solicitou que a Alepa envie a Comissão de Direitos Humanos a Jacareacanga para 

observar in loco a violência praticada contra garimpeiros. Disse que as terras ocupadas 

pelos garimpeiros devem ser regularizadas pelo Governo do Estado. 

  


