
RESUMO DO PLENÁRIO - 22.06.21 

PEQUENO EXPEDIENTE 

DEPUTADO DIRCEU TEN CATEN (PT) 

O deputado agradeceu pela realização da sessão especial híbrida que 
aconteceu nesta segunda-feira, 21.06, na Alepa. Os participantes discutiram 
maneiras para o uso da bicicleta como meio de transporte para o trabalho e lazer. 
Solicitaram ao Governo do Estado que dê segurança a quem faz uso desse meio 
de transporte. 

DEPUTADO ÂNGELO FERRARI (PTB) 

O deputado esteve esta semana no bairro do Jurunas para conversar com os 
praticantes de artes marciais. Disse que vai destinar R$50 mil, fruto de emenda 
parlamentar, para incentivar esse esporte que vem destacando lutadores 
paraenses nacional e internacionalmente. O parlamentar afirmou que a prática 
esportiva contribui na formação do bom caráter do ser humano. 

HORÁRIO DE LIDERANÇA 

DEPUTADO DELEGADO TONI CUNHA (PTB) 

O deputado falou sobre a visita do presidente Jair Bolsonaro a Marabá na 
semana passada. Nesse município, o presidente Bolsonaro entregou títulos de 
terras para quem trabalha no campo. Disse que há muitas décadas o INCRA não 
fazia isso, por causa de corrupção nesse instituto. O deputado afirmou que com 
esses títulos, os trabalhadores do campo terão possibilidade de fazer 
empréstimo para desenvolver suas atividades. 

DEPUTADA CILENE COUTO - LIDER DO GOVERNO NA ALEPA 

A Líder do Governo na Alepa foi à tribuna para falar do cumprimento da agenda 
do governador Helder Barbalho. Na semana passada, o chefe do Executivo 
Estadual, assinou convênio para a construção do Cras, em Placas. Lá também 
entregou a Escola Estadual Tancredo Neves, que vai atender 800 alunos. Ao 
todo, o Governo Estadual já ampliou, reformou e construiu mais de 62 escolas 
em todo o Estado, nesses últimos dois anos. Em Prainha, o governador entregou 
à população mais uma Agência do Banpará. 

DEPUTADO CARLOS BORDALO (PT) 

Disse que continua lutando pela realização de ação integrada para combater a 
pirataria nos rios paraenses, citando como exemplo ações em Cametá e 
Limoeiro do Ajuru. Essas ações contam com o apoio da Secretaria Estadual de 
Segurança Pública do Estado. O deputado disse que ontem se reuniu com a 
direção e com os servidores do Hospital de Clínicas Gaspar Viana para discutir 
propostas e melhorias para a saúde mental. 

DEPUTADO MARTINHO CARMONA (MDB) 

A pavimentação de oito quilômetros da orla de Mosqueiro foi o motivo que levou 
o representante do MDB à tribuna. O deputado disse que a obra vai preparar o 



distrito para receber os veranista em julho. Falou que essa obra é resultado do 
bom entendimento que há entre as gestões municipal e estadual que visam o 
desenvolvimento da cidade de Belém. 

DEPUTADO ALEX SANTIAGO (PL) 

O deputado elogiou o Governo do Estado por dispor para a população paraense 
a UTI aérea para atender paciente de COVID. Disse que essa medida salvou 
muitos paraenses. Aproveitou para elogiar as medidas que o Governo Estadual 
tomou para combater a pandemia do coronavírus. 

DEPUTADA MARINOR BRITO (PSOL) 

A deputada mencionou que o bom relacionamento entre os chefes do executivo 
municipal e estadual tem dado bons frutos: a pavimentação de 800 quilômetros 
da orla de Mosqueiro, que vai receber brevemente os veranistas em julho, no 
distrito. A parlamentar falou também do convênio para construção do terminal 
hidroviário de Icoaraci pela Prefeitura de Belém. 

GRANDE EXPEDIENTE 

DEPUTADA MARINOR BRITO (PSOL) 

Mais de 500 mil brasileiros morreram de COVID por causa da falta de 
responsabilidade do Governo Federal. Essa foi a crítica que a parlamentar fez 
ao presidente Jair Bolsonaro. Afirmou que esse governo está mais preocupado 
em privatizar o setor elétrico, aumentar preço do gás e da gasolina do que salvar 
vidas. Mas ressaltou que mesmo em meio a essa situação, o povo foi às ruas 
para protestar contra as ações do presidente. 

DEPUTADO MARTINHO CARMONA (MDB) 

O representante do MDB solicita que a Prefeitura de Belém melhore o trânsito 
na Rodovia Sinap. O parlamentar falou que o presidente Jair Bolsonaro sempre 
é criticado pela esquerda por defender a família. Para o parlamentar, a família é 
a base do desenvolvimento social de uma nação.  

DEPUTADO DOUTOR GALILEU (PSC) 

O parlamentar disse que se reuniu com os titulares da Sespa para pedir que a 
secretaria melhore o atendimento nas UPAS, em especial aos pacientes com 
problemas cardíacos.  Ele disse que se o paciente tiver um atendimento 
adequado corre menos risco de perder a vida. 

  


