
RESUMO DO PLENÁRIO - 29.06.2021 

PEQUENO EXPEDIENTE 

DEPUTADO FÁBIO FREITAS (REPUBLICANOS) 

O deputado foi à tribuna pedir apoio de seus pares para que seu projeto de lei seja 
aprovado. No PL, o parlamentar pede justiça aos 46 policiais militares e 22 bombeiros. 
De acordo com o deputado, os militares foram punidos pela administração pública de 
forma injusta. Muitos militares foram aposentados de forma forçada e outros foram 
exonerados sem o devido processo legal. O projeto quer fazer justiça a esses militares 
que não tiveram do direito de se defender. 

DEPUTADO CARLOS BORDALO (PT) 

Solicitou que o Governo do Estado faça a capacitação de mulheres do município de 
Irituia para que elas possam garantir suas rendas. Falou sobre a ida à região sudeste dos 
membros da Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) que apura as atividades da Vale 
no Estado do Pará. 

HORÁRIO DE LIDERANÇA 

DEPUTADO FÁBIO FREITAS (REPUBLICANOS) 

O parlamentar falou sobre o Projeto de lei 121/2021, de sua autoria. No documento, o 
deputado pede alteração do dispositivo da lei 7.253/2009 que trata sobre o acesso de 
representantes religiosos nas dependências hospitalares. O projeto já recebeu parecer 
favorável da CCJ e Comissão de Finanças. Aproveitou o momento para parabenizar a 
Igreja Universal pelos seus 44 anos, dizendo que essa instituição religiosa faz grande 
trabalho junto à população. 

DEPUTADO JÚNIOR HAGE (PDT) 

O deputado falou sobre as atividades da Defensoria Pública em todos os municípios do 
Estado, dando atenção especiais aos municípios da Calha Norte. Disse que a Defensoria 
já emitiu carteiras de trabalho e carteiras de identidade para os moradores de Prainha, 
Oriximiná, Faro e Almerim. Aproveitou para solicitar que o Governo do Estado faça a 
reconstrução e asfaltamento da PA 419, já que a população está com dificuldade para 
transitar na via. 

DEPUTADO JOSÉ MARIA TAPAJÓS (PL) 

Elogiou o prefeitura de Santarém pelas obras realizadas no município nesses últimos 
anos, citando a construção do estádio, onde a população faz suas atividades esportivas. 
Disse que o governador Helder Barbalho tem participação no desenvolvimento desse 
município. 

GRANDE EXPEDIENTE 

DEPUTADO JUNIOR HAGE 



Solicitou que o Setor de Identificação da Polícia Civil do Pará agilize a emissão de 
carteiras de identidade nos municípios onde a Defensoria Pública realiza a caravana de 
serviço. 

DEPUTADA DOUTORA HELOISA (DEM) 

Informou que em breve o Hospital de Marabá vai receber equipamento de 
hemodinâmica que identifica obstruções das artérias coronárias ou avalia o 
funcionamento das válvulas e do músculo cardíaco para evitar infarto. Falou que a 
Rodovia da Liberdade vai desafogar o trânsito em Belém, principalmente na Mário Covas 
e na Rodovia dos Trabalhadores. Essa rodovia vai da estrada da Ceasa até a Alça Viária.   

DEPUTADO JAQUES NEVES (PSC) 

Começou seu discurso falando sobre o bom trabalho realizado pela Alepa neste 
semestre. Disse que muitos projetos votados beneficiaram a população do Estado. 
Solicitou que o DNIT faça o recapeamento de 500 metros na BR 316, na altura do KM 60, 
em Castanhal, que vai da Fácil Veículos à Faculdade Estácio. Segundo o parlamentar esse 
trecho está cheio de buraco favorecendo acidente. 

DEPUTADO TONI CUNHA (PTB) 

Mais uma vez criticou o Governo do Estado, alegando que as populações das regiões sul 
e sudeste não têm suas reivindicações atendidas. Afirmou que as estradas dos 
municípios dessas regiões estão em péssimas condições de trafegabilidade. 

 


