
RESUMO DO PLENÁRIO – 24.08.21 

PEQUENO EXPEDIENTE 

DEPUTADO DIRDEU TEN CATEN (PT) 

A Associação de Moradores do Conjunto Satélite convocou o deputado petista para participar 

de uma audiência pública esta semana naquela comunidade. Na reunião foi discutida a situação 

do transporte público daquele bairro que está sem transporte coletivo há mais de um mês. Nas 

ruas do bairro não circulam mais as linhas Satélite Felipe Patroni e Ver-o-Peso. Durante o debate, 

ficou decidido que a SEMOB notifique as empresas para que voltem a prestar o serviço à 

comunidade. Caso isso não ocorra, a Prefeitura de Belém abra concessão para que outras 

empresas prestem o serviço. Outros moradores pediram que o Governo do Estado reforme a 

Escola Estadual Elcione Barbalho que está em péssima condições de uso.  

DEPUTADO JUNIOR HAGE (PDT) 

O deputado visitou na semana passada a Região do Xingu. Em Porto de Moz, o parlamentar viu 

o sufoco que a população do campo passa por causa das péssimas condições de trafegabilidade 

da PA 167. Solicitou que o Governo do Estado faça a pavimentação dessa PA para que a 

população possa desenvolver melhor a pecuária e agricultura. O deputado continuou esse 

assunto no Horário de Liderança. 

HORÁRIO DE LIDERANÇA 

DEPUTADO DIRCEU TEN CATEN 

O deputado falou especificamente sobre a estrutura das escolas estaduais, citando a situação 

das escolas de Jacareacanga. A Escola Felipe Vasconcelos Brigadeiro Veloso precisa de uma 

reforma geral, pois nela hão há carteiras, sem ar-condicionado. Em Santarém, a Escola Aloisio 

Lopes está precisando de reforma geral, que há mais de 30 anos não recebe cuidados da SEDUC. 

O teto deve ser recuperado o mais rápido possível para que as aulas não sejam interrompidas. 

DEPUTADO TONI CUNHA 

Foi à tribuna para falar sobre a Operação da Polícia Federal que investiga a compra ilegal de 

material para combater a pandemia do coronavírus em todo o Estado. Segundo o parlamentar, 

a PF prendeu 60 pessoas e apreendeu um bilhão de reais das pessoas envolvidas nessa compra. 

O parlamentar protocolou mais um pedido de CPI para apurar essas irregularidades, pedindo 

apoio aos seus pares. Segundo ele, apenas 13 assinaturas garantem a instalação da CPI.  

GRANDE EXPEDIENTE 

DEPUTADO DELEGADO TONI CUNHA 

O parlamentar deu continuidade ao seu discurso iniciado no Horário de Liderança. Lendo os 

nomes das pessoas envolvidas na Operação da PF. Pediu que a Alepa se manifeste sobre o 

assunto. 

DEPUTADA CILENE COUTO – Líder do Governo 

A deputada disse que o Governo do Estado está levando saúde para todos os municípios do 

Estado através do Programa Saúde por Todo o Pará que atendeu, na semana passada, mais de 

10 mil pessoas, no Arquipélago do Marajó. A parlamentar disse que todos os 16 municípios do 

Marajó serão contemplados com a ação dessa Programa em breve.  



 

DEPUTADO DR. GALILEU (PSC) 

Parabenizou o presidente da Assembleia Legislativa do Estado (ALEPA), deputado Chicão, pela 

reforma geral na sede da Alepa. O deputado disse que em todos os departamentos da Casa do 

Povo, os servidores se mostram satisfeitos com a reforma. Falou também sobre o trabalho que 

a Escola da Legislativo tem desenvolvido junto às prefeituras do Estado. Disse que a instalação 

do serviço de hemodiálise no Hospital Santa Rosa, em Abaetetuba, será muito proveito para 

população daquele município porque os pacientes não terão mais que fazer o tratamento em 

Belém. 

DEPUTADO CARLOS BORDALO (PT) 

Disse que participou manhã desta terça-feira, 24, ao lado do governador Helder Barbalho e do 

Prefeito de Belém, Edmilson Rodrigues da entrega um conjunto de equipamentos para feirantes. 

Ao todo os feirantes das feiras de Belém irão receber esses kits que irão melhorar seus serviços. 

O Governo do Estado vai entregar ao todo 36 mil itens aos feirantes. A entrega vai se estender 

para o interior do Estado. 

 

 


