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PEQUENO EXPEDIENTE 

DEPUTADO CARLOS BORDALO (PT) 

Hoje é o Dia do Patrimônio Histórico. A finalidade desse dia é conscientizar as pessoas sobre a 

importância do patrimônio histórico para uma cidade e para seus habitantes. O deputado 

anunciou que a Igreja São João Batista, em Vila do Conde, em Barcarena, será tombada pela 

Secretaria de Cultura do Estado do Pará. A igreja barroca tem 330 anos. A Hydro vai participar 

dessa restauração.  O deputado parabenizou o Governo do Estado pelo tombamento da Estrada 

de Ferro Belém- Bragança, no Distrito de Mirasselva, em Capanema.  

DEPUTADO FÁBIO FREITAS (REP) 

O parlamentar disse que recentemente visitou o Hospital Regional Abelardo Santos, no Distrito 

de Icoaraci. Lá, ele conversou com os funcionários para saber como estava sendo o trabalho 

realizado para atender a população. Ouviu dos servidores que o trabalho melhorou bastante. 

Afirmou que no período da pandemia mais de 90 municípios do Estado enviaram pacientes para 

serem tratados de COVID 19. Aproveitou para informar que solicitou por meio de moção 

aparelhos hospitalares para que melhore ainda mais o atendimento do povo paraense. 

HORÁRIO DE LIDERANÇA 

DEPUTADO DIRCEU TEM CATEN (PT) 

Ten Caten afirmou que teve a oportunidade de participar ativamente da Agenda Política do 

Governador Helder Barbalho na semana passada. Em Ipixuna, o governador inaugurou uma 

Agência do Banpará. Depois foram a Marabá, onde o Governo celebrou um convênio de R$50 

milhões para a construção da terceira ponte sobre o rio Itacaiunas, que vai desafoga o trânsito 

em Marabá. Visitaram também em Santo Antônio do Tauá, a Vila Espírito Santo, que terá 

recuperado o trecho da PA 241 (com 13 km de extensão), permitindo melhoria na vida de muitas 

pessoas dessa comunidade. Solicitou do Governo do Estado que melhore a segurança pública 

em Cachoeira do Piriá, pois a localidade conta com apenas três policiais e uma viatura, 

favorecendo um alto índice de violência. 

DEPUTADO JÚNIOR HAGE (PDT) 

Mais uma vez o deputado ocupou a tribuna para lutar por pavimentações das PAs que compõem 

os nove municípios da Calha Norte. Vários municípios dessa região já tiveram suas rodovias 

pavimentadas, como a PA 423, em Monte Alegre, graças à ação do Governo do Estado.  

DEPUTADO FÁBIO FREITAS (REP) 

Lamentou mais um reajuste de energia elétrica, autorizado pela Agência Nacional de Energia 

Elétrica (ANEEL). Disse que vai convocar a população para ir às ruas protestar contra esses 

constantes reajustes. Disse que é um absurdo o Pará, um dos principais produtores de energia 

elétrica do país, pagar uma tarifa absurda pelo consumo de emergia elétrica.  

DEPUTADO Dr. GALILEU (PSC) 

Disse que cada município do Estado do Pará que visita ouve da população que é grande a 

presença do Governo Estadual. Os números demonstram essa satisfação, citando que houve em 

todo o Estado uma redução de 30% nos casos de violência, graças à atuação da Secretaria de 



Segurança Pública do Estado do Pará. Agradeceu ao Governo do Estado que vai tampar os 

buracos nas PA 151 e 152, da Alça Viária, que dão acesso a Abaetetuba. 

DEPUTADA MARINOR BRITO (PSOL) 

Criticou os constantes cortes de orçamento do Governo Federal em várias áreas como educação 

e saúde. Disse que o Governo Bolsonaro vem perdendo constantemente apoio no Congresso 

Nacional. Afirmou que amanhã vai às ruas para pedir o impeachment de Bolsonaro. Criticou o 

Governo Federal por enviar uma quantidade muito reduzida de vacina contra COVID ao Estado 

do Pará, que ainda enfrenta a pandemia do coronavírus. 

GRANDE EXPEDIENTE 

DEPUTADO CARLOS BORDALO (PT) 

Apresentou uma moção solicitando à Norte Energia e à Prefeitura de Altamira para que prestem 

um serviço de qualidade à população de Altamira que reclama da péssima qualidade de água 

fornecida. Disse que o Governo do Pará está realizando diversos públicos, mas que precisa de 

ficar atento às regras dos editais publicados, chamando a atenção para os editais das polícias 

civil e militar que não permitem cadastros de reserva. Disse que já conversou com a titular da 

Secretaria da Administração para ver a possiblidade de mudar esses critérios para os próximos 

concursos para que nenhum candidato seja prejudicado. Ele espera que esse pedido seja 

contemplado pelo Governo do Estado. Ressaltou que a Comissão de Direitos Humano criou um 

grupo de discussão sobre saúde mental. 

DEPUTADO MARTINHO CARMONA (MDB) 

Disse que o prefeito Edmilson Rodrigues precisa tomar algumas medidas para evitar acidentes 

por causa de inúmeros bueiros na capital do Estado. Afirmou que já solicitou que a Prefeitura 

de Belém tome uma providência no engarrafamento diário na Rodovia SINAPE, mas até o 

momento nada foi resolvido. Disse que um simples desvio no transito naquele local, resolveria 

o problema. Disse que a Secretaria Municipal de Educação de Belém quer instalar a ideologia de 

gêneros nas escolas, mas disse que não vai permitir que isso aconteça. Constatou que já são oito 

meses que a Prefeitura de Belém não apresenta nada de novo.  

DEPUTADO RAIMUNDO SANTOS (PATRIOTA) 

O deputado encerrou o grande Expediente falando sobre a importância da religião na vida das 

pessoas, especialmente dos jovens, que têm sido resgatados de uma vida entregue às drogas.  


