
RESUMO DO PLENARIO – 03.08.2021 

PEQUENO EXPEDIENTE 

DEPUTADO FÁBIO FREITAS (REPUBLICANOS) 

O deputado disse que durante o mês de julho fez diversos atendimentos e entrega de cesta básicas 

aos dependentes químicos do Estado. Disse que a pandemia do coronavírus prejudicou muito essa 

comunidade que conta com apoio do parlamentar. 

HORÁRIO DE LIDERANÇA 

FÁBIO FREITAS (REPUBLICANOS) 

O deputado apresentou um projeto que tem por finalidade melhorar a acessibilidade de 

pessoas com deficiência nos órgãos públicos. No Projeto, os deficientes físicos devem ser 

atendidos no andar térreo para evitar que eles façam esforços desnecessários ao subir 

escadas. O deputado pediu apoio de seus pares para que o projeto seja aprovado. 

DEPUTADO DIRCEU TEN CATEN (PT) 

Desejou que o Parlamento Estadual tenha um bom trabalho nesse novo semestre. Falou 

de suas atividades junto à população do Estado. Parabenizou o Governo do Estado pela 

execução do Programa Asfalto por todo o Pará, que tem pavimentado várias estradas em 

todo o Estado. Falou também das reformas e entregas de diversas escolas feitas pelo 

Governo do Estado. Solicitou que a direção da Eletronorte ouça a população, que corre o 

risco de perder suas residências, na Vila Permanente, em Tucuruí. Ressaltou que esses 

moradores já têm direitos adquiridos. 

DEPUTADO JÚNIIOR HAGE (PDT) 

Agradeceu a Defensoria Pública do Estado pelos serviço prestados à população da Calha 

Norte, através da Expedição Oeste, que levou cidadania aos municípios. A população teve 

acesso a Carteira de Trabalho, Carteira de Identidade e outros documentos. Agradeceu ao 

Governo do Estado pelas obras de pavimentação nos municípios da Calha Norte. 

DEPUTADO MARTINHO CARMONA (MDB) 

Parabenizou o Governador Helder Barbalho pelo trabalho que vem realizando em todo o 

Estado. Chamou a atenção para a obra que será realizada em Salinópolis que já vai fazer 

a conexão entre o banhista e a praia do Maçarico. Agradeceu ao presidente da Assembleia 

Legislativa do Estado (ALEPA) por ter executado uma reforma em seu gabinete. 

Aproveitou para dizer que a grande obra de seu mandato será a compra do terreno para 

construção da nova sede da ALEPA.  

GRANDE EXPEDIENTE 

DEPUTADO JÚNIOR HAGE 

Foi à tribuna para avisar que vai continuar sua luta pela pavimentação das principais PA’s 

dos municípios da Calha Norte. O resultado dessa reivindicações foi a recuperação da PA 

419, que fica no município de Prainha, na Calha Norte. Solicitou que o Governo do Estado 

faça a estadualização da rodovia Santa Maria do Curuará. Agradeceu ao Governo do 

Estado pela melhoria da Avenida Brasil, em Castanhal, que muito tem contribuído para o 



desenvolvimento desse município. Solicitou que o Governo do Estado faça urgentemente 

as reformas emergenciais de escolas em Castanhal e Igarapé-Açu.  

DEPUTADO CARLOS BORDALO (PT) 

Denunciou que a vice-presidente da FETAGRI, Girlane Souza Soares, vem sofrendo 

ameaça de morte desde junho deste ano. A pressão é para que ela entregue o cargo. Esta 

semana, a casa da mãe dela foi invadida como forma de pressionar a vice-presidente a 

renunciar ao cargo. De acordo com o parlamentar, Girlane tem até o dia 06 de agosto para 

deixar o cargo. Por conta dessa ameaça, o parlamentar pediu que o Governo do Estado 

tome uma decisão urgente ao encaminhar um delegado para tratar especialmente desse 

caso, em Ourilândia do Norte. De acordo com a líder do Governo do Estado, deputada 

Cilene Couto, as providências já foram tomadas para evitar mais uma morte no campo. 

DEPUTADO DOUTOR GALILEU  

O deputado disse que em todo o mês de julho esteve nos municípios do Marajó e do Baixo 

Tocantins para fazer atendimento médico às populações daqueles municípios. Afirmou 

que nesse período foram atendidas cerca de 9 mil pessoas em diversas especialidades 

médicas. Disse que só no Marajó foram atendidas 3 mil pessoas na especialidade de 

oftalmologia. Afirmou que esse trabalho vai atender 16 municípios do Marajó. 

DEPUTADO FÁBIO FREITAS (REPUBLICANOS) 

Apresentou um requerimento com voto de aplauso pelos sete anos do Templo de 

Salomão, construído em São Paulo, pelo bispo Edir Macedo. O tempo foi inaugurado em 

31 de julho de 2014 para abrigar as atividades religiosas e filantrópicas da Igreja 

Universal do Reino de Deus. 

DEPUTADO JOSÉ MARIA TAPAJÓS (PL) 

O deputado informou que já está fazendo o tratamento de saúde e que espera que saia 

vitorioso nesse tratamento. Adiantou que futuramente precisará se ausentar do parlamento 

para que se submeta a uma cirurgia. Agradeceu ao Governo do Estado pela futura 

construção do Estádio Barbalhão, em Santarém. 


