
RESUMO DO PLENÁRIO - 10.08.2021 
 
PEQUENO EXPEDIENTE 
DEPUTADO CARLOS BORDALO (PT) 
Solicitou que o Governo do Estado faça a estadualização da rodovia Transjutaí 
que vai ligar a PA 252 em São Domingos do Capim. 
 
DEPUATADA CILENE COUTO 
A Líder do Governo na Alepa, deputada Cilene Couto, disse que o Pará foi o 
estado da Região Norte que mais gerou emprego e renda no primeiro semestre 
de 2021 nas áreas de comércio, construção civil, agronegócio, indústria. 
 
HORÁRIO DE LIDERANÇA 
DEPUTADO CARLOS BORDALO (PT) 
Solicitou que a Alepa agilize a votação de projetos que beneficie a população 
do Estado como a obrigação de uso de redes nas embarcações e adequação 
das residências do programa Sua Casa para as pessoas vítimas de 
escalpelamento. Esses dois projetos são de autoria do deputado Carlos 
Bordalo. 
 
DEPUTADO JÚNIOR HAGE (PDT) 
Solicitou que a Secretaria Estadual de Educação faça a reforma da 
Escola  Augusto Ramos Pinheiro, em Terra Alta. Disse que participou da 
convenção do MDB em Goianésia, que terá nova eleição municipal. 
 
DEPUTADO DR. GALILEU (PSC) 
Pediu que o Governo do Estado faça o reajuste salarial dos técnicos 
administrativos da Universidade do Estado do Pará, previsto em lei, aprovado 
pela Alepa. Solicitou também que sejam tampados os buracos da PA 151 que 
liga a Colônia Velha até Abaetetuba. 
 
DEPUTADO MARTINHO CARMONA (MDB) 
Parabenizou a Secretaria de Obras do Estado que já licitou as obras de acesso 
à Praia do Maçarico, em Salinópolis. 
 
DEPUATDO FÁBIO FREITAS (REP) 
Repudiou mais um reajuste da tarifa de energia elétrica concedido esta semana 
pela ANEEL. Ressaltou que quase 3 milhões de consumidores paraenses 
serão prejudicados com esse reajuste. 
 
GRANDE EXPEDIENTE 
DEPUTADO MIRO SANOVA (PDT) 
O parlamentar concordou com o discurso do deputados Fábio Freitas e disse 
que a única forma de resolver essa situação é formar uma comissão de 
deputados para ir a Brasília fazer pressão junto à agência reguladora. Afirmou 
que é um absurdo o Pará produzir energia para todo o país e pagar uma das 
tarifas mais caras. 
 
DEPUATDO JUNIOR HAGE (PDT) 
Solicitou que o Governo do Estado faça o pagamento de 25 milhões para 



adquirir o antigo Campi Ibirapuera, em Castanhal, para a construção do 
primeiro parque público desse município. Esse valor já foi aprovado no 
orçamento do Estado. 
 
DEPUTADO JAQUES NEVES (PSC) 
Pede que Secretaria de Transporte do Estado tampe os buracos da PA 155, 
em Abaetetuba. Aproveitou para solicitar que o DNIT recupere o trecho da BR 
316 que liga Benevides a Castanhal, já que motoristas e pedestres estão 
correndo risco de morte, bem como a duplicação da BR 316 entre Castanhal e 
Salinas.  
 

 


