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Apresentação

Muitos são os desafios que aceitamos 
enfrentar na luta pelos direitos huma-
nos e na garantia de direitos dos tra-
balhadores e trabalhadoras. Consegui-
mos avanços importantes, significativos 
e históricos, e essas conquistas nos ins-
piram a continuar o trabalho em busca 
de soluções aos problemas sociais do 
nosso Estado. Este material é um bre-
ve resumo da minha atuação política 
e mostra algumas leis aprovadas, entre 
as mais de 100 que já elaboramos
para a população do meu Pará.
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DIREITOS DODIREITOS DO
CONSUMIDORCONSUMIDOR
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ACESSE: BLOGDOBORDALO.COM

Originada do Projeto de Lei nº 95/2013, 
autoria deputado Bordalo, 28/05/2013

Originada do Projeto de Lei nº 351/2007, 
autoria deputado Bordalo, 22/11/2007

Originada do Projeto de Lei nº 13/2007, 
autoria deputado Bordalo, 27/02/2007

É cada vez mais imperiosa a defesa 
do consumidor no Brasil atual! O De-
putado Bordalo (PT) é um forte de-
fensor dos seus direitos e, com esse 
intuito, já apresentou mais de 30 Pro-
jetos de Lei que defendem e auxiliam 
o consumidor paraense. Conheça as 
Leis Estaduais de autoria do parla-
mentar e exija seus direitos!
 
LEI Nº 7.013/2007
Portas eletrônicas de segurança são 
obrigatórias nas agências bancárias 
no Estado do Pará.

LEI Nº 7.133/2008
Estudantes paraenses têm 50% de 
desconto nos ingressos de cinema, 
teatro, shows, circos e eventos espor-
tivos.

LEI Nº 7.117/2008
Câmeras de monitoramento são 
obrigatórias em estabelecimentos fi-
nanceiros no Pará.
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ACESSE: BLOGDOBORDALO.COM

Originada do Projeto de Lei nº 14/2007, 
autoria deputado Bordalo, 27/02/2007

Originada do Projeto de Lei nº 109/2017, 
autoria deputado Bordalo, 06/06/2017

Originada do Projeto de Lei nº 99/2018, 
autoria deputado Bordalo, 15/05/2018

Originada do Projeto de Lei nº 121/2019, 
autoria deputado Bordalo, 07/05/2019

LEI Nº 7.255/2009
Agências bancárias no Pará devem 
ter um prazo máximo para atender a 
população.

LEI Nº 8.773/2018
Agências bancárias devem ter ba-
nheiros para uso dos clientes.

LEI N 8.793/2018
Obrigatoriedade de colocação de 
placa em obra pública paralisada, 
expondo os motivos da sua interrup-
ção. 

LEI Nº 9.277/2021
O consumidor tem a opção de não 
receber ofertas de produtos via tele-
marketing.

LEI Nº 9.285/2021
Fornecedores de bens e serviços lo-
calizados no Estado do Pará devem 
informar data e hora para entrega 

Originada do Projeto de Lei nº 97/2012, 
autoria deputado Bordalo, 06/06/2012
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ACESSE: BLOGDOBORDALO.COM

Originada do Projeto de Lei nº 61/2020, 
autoria deputado Bordalo, 17/03/2020

dos produtos ou realização dos ser-
viços aos consumidores.

LEI Nº 9.261/2021
Empresas de ônibus devem limpar 
diariamente os veículos para com-
bater a contaminação do novo coro-
navírus.
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CULTURACULTURA
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ACESSE: BLOGDOBORDALO.COM

Originada do Projeto de Lei nº 183/2009, 
autoria deputado Bordalo,  01/09/2009

Originada do Projeto de Lei nº 116/2008, 
autoria deputado Bordalo, 29/04/2004

O Deputado Bordalo (PT) trabalha 
pela valorização da diversidade cul-
tural do nosso Estado. Com esse in-
tuito, ele já apresentou 20 Projetos de 
Lei que valorizam a importância de 
preservar a história e a memória do 
nosso povo. Conheça as Leis aprova-
das e de autoria de Bordalo em prol 
da cultura do Pará:

LEI Nº 7.277/2009
Estabelece o Distrito de Mirasselvas, 
em Capanema, como Estância Turís-
tica da Estrada de Ferro Belém-Bra-
gança.

LEI N° 7.417/2010
Estabelece o Dia Estadual do Feiran-
te no Pará, celebrado anualmente, 
no dia 28 de agosto. A atividade de 
feiras livres e mercados é uma das 
principais fontes de renda e sustento 
no Estado. 



Originada do Projeto de Lei nº 13/2013, 
autoria deputado Bordalo, 26/02/2013
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ACESSE: BLOGDOBORDALO.COM

Originada do Projeto de Lei nº 89/2010, 
autoria deputado Bordalo, 18/05/2010

Originada do Projeto de Lei nº 182/2011, 
autoria deputado Bordalo, 04/10/2011

Originada do Projeto de Lei nº 32/2012, 
autoria deputado Bordalo, 14/03/2012

Originada do Projeto de Lei nº 115/2012, 
autoria deputado Bordalo, 21/08/2012

LEI Nº 7.499/2011
A Guitarrada, gênero musical do Es-
tado, é reconhecida como Patrimônio 
Cultural do Pará.

LEI Nº 7.611/2012
O Círio de São Francisco de Assis, no 
município de Mãe do Rio, é reconhe-
cido como Patrimônio Cultural Ima-
terial do Pará.

LEI Nº 7.708/2013
O Tecnomelody, gênero musical do 
Estado, é reconhecido como Patrimô-
nio Cultural e Artístico do Pará.

LEI Nº 7.715/2013
Escolas públicas e particulares do 
Pará devem executar os Hinos Nacio-
nal e Estadual.

LEI Nº 8.012/2014
Estabelece o Dia Estadual da Maru-
jada no Pará, celebrado no dia 26 de 



Originada do Projeto de Lei nº 19/2016, 
autoria deputado Bordalo, 23/02/2016
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ACESSE: BLOGDOBORDALO.COM

Originada do Projeto de Lei nº 92/2016, 
autoria deputado Bordalo, 06/04/2016

Originada do Projeto de Lei nº 26/2017, 
autoria deputado Bordalo, 14/03/2017

dezembro. A tradicional festa popu-
lar é realizada nos municípios do nor-
deste paraense, como Bragança, que 
faz uma bonita homenagem a São 
Benedito.

LEI Nº 8.758/2018
Criação do Programa de Incentivo à 
Cultura do Açaí no Estado do Pará. 
Uma valorização do fruto que faz 
parte da vida dos paraenses.

LEI Nº 8.839/2019
O Surf na Pororoca é reconhecido 
como Patrimônio Cultural Imaterial 
do Pará. O esporte ocorre anualmen-
te no município de São Domingos do 
Capim.

LEI N° 8.840/2019 
A Abertura da Pesca do Mapará é re-
conhecida como Patrimônio Cultural 
Imaterial do Estado do Pará. A festa já 
é tradição na região do Baixo Tocan-



Originada do Projeto de Lei nº 170/2019, 
autoria deputado Bordalo, 11/06/2019

Originada do Projeto de Lei nº 417/2019, 
autoria deputado Bordalo, 17/12/2019
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ACESSE: BLOGDOBORDALO.COM

tins, como em Cametá, onde aconte-
ce todo ano no mês de fevereiro. 

LEI Nº 9.025/2020
A Festa da Chiquita é Patrimônio Cul-
tural Imaterial do Pará. A festa já é 
tradição no Estado.  Ela ocorre pa-
ralelamente à Trasladação de Nossa 
Senhora de Nazaré, no mês de outu-
bro, e busca agregar as homenagens 
da comunidade LGBTQIA+ para a Na-
zinha.

LEI N° 9.137/2020
Estabelece a promoção, o estímulo e 
o incentivo ao audiovisual no Estado 
e cria o Conselho Consultivo do Au-
diovisual do Pará.
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SAÚDESAÚDE
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ACESSE: BLOGDOBORDALO.COM

Originada do Projeto de Lei nº 15/2018, 
autoria deputado Bordalo, 27/02/2018

Originada do Projeto de Lei nº 134/2019, 
autoria deputado Bordalo, 21/05/2019                

Originada do Projeto de Lei nº 23/2019, 
autoria deputado Bordalo, 20/02/2019            

Saúde é um direito básico! O Depu-
tado Bordalo (PT) já apresentou mais 
de 13 Projetos de Lei para que a popu-
lação do Pará tenha acesso aos seus 
direitos básicos nesse setor. Conheça 
as Leis Estaduais de autoria do par-
lamentar que garantem mais direitos 
aos paraenses:

LEI N° 8.801/2018
Na segunda semana de maio, o Pará 
deve realizar ações durante a Sema-
na de Conscientização sobre a Fibro-
mialgia, doença reumatológica que 
afeta a musculatura, causando dor.

LEI N° 8.852/2019
A última semana do mês de abril é 
dedicada à saúde e à segurança do 
trabalhador e da trabalhadora do Es-
tado do Pará.

LEI Nº 8.911/2019
Cria o Programa Estadual de Respos-
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ACESSE: BLOGDOBORDALO.COM

Originada do Projeto de Lei nº 101/2020, 
autoria deputado Bordalo, 20/04/2020          

Originada do Projeto de Lei nº 61/2020, 
autoria deputado Bordalo, 17/03/2020               

Originada do Projeto de Lei nº 11/2020, 
autoria deputado Bordalo, 05/02/2020               

ta Rápida à Sífilis Congênita e busca 
orientar as ações de saúde pública 
no Pará contra a doença, que atinge 
a mãe e o bebê durante a gravidez.

LEI N° 9.051/2020
Para conter o coronavírus no Estado 
do Pará, é obrigatório o uso de más-
cara em espaços públicos.

LEI Nº 9.261/2021
Empresas de ônibus devem limpar 
diariamente os veículos para com-
bater a contaminação do novo coro-
navírus.
 
LEI N° 9.257/2021
Inclusão de informações sobre as 
características do Transtorno do Es-
pectro Autista (TEA) na carteira de 
vacinação.



ACESSE: BLOGDOBORDALO.COM

Originada do Projeto de Lei nº 282/2020, 
autoria deputado Bordalo, 09/12/2020
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Lei Nº 9.327/2021 
Cria a Semana de Conscientização 
sobre o Transtorno Afetivo Bipolar 
(TAB) no Estado do Pará, que deverá 
ser realizada, anualmente, na segun-
da semana de setembro.
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DIREITOS DIREITOS 
HUMANOSHUMANOS
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ACESSE: BLOGDOBORDALO.COM

Originada do Projeto de Lei nº 41/2008, 
autoria deputado Bordalo, 25/03/2008

Originada do Projeto de Lei nº 278/2009, 
autoria deputado Bordalo, 12/11/2009 

O compromisso com os Direitos Hu-
manos é a base da luta do Deputado 
Bordalo (PT). Ele trabalha pela cons-
trução de uma sociedade em que to-
dos e todas tenham conhecimento 
e acesso aos seus direitos. Já foram 
mais de 40 Projetos de Lei apresenta-
dos como presidente da Comissão de 
Direitos Humanos e Defesa do Consu-
midor da Assembleia Legislativa do 
Estado do Pará. Conheça as Leis pe-
los Direitos Humanos dos paraenses: 

LEI Nº 7.2331/2008
É proibida no Estado do Pará a discri-
minação de pessoas portadoras do 
vírus HIV ou que tenham a Síndrome 
da Imunodeficiência Adquirida (Aids). 

LEI Nº 7.481/2010
Estabelece, no terceiro domingo do 
mês de novembro de cada ano, o Dia 
Estadual em Memória das Vítimas de 
Acidentes de Trânsito no Pará. Uma 
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ACESSE: BLOGDOBORDALO.COM

Originada do Projeto de Lei nº 41/2019, 
autoria deputado Bordalo, 13/03/2019

Originada do Projeto de Lei nº 210/2018, 
autoria deputado Bordalo, 31/10/2018

Originada do Projeto de Lei nº 149/2014, 
autoria deputado Bordalo, 01/04/2014

data para reconhecer a quantida-
de de vidas perdidas em acidentes e 
educar sobre a importância da res-
ponsabilidade no trânsito.

LEI Nº 8.165/2015
Dia Estadual do Trabalhador e Tra-
balhadora Rural no Pará, celebrado 
anualmente no dia 25 de julho.

LEI Nº 8.882/2019
Estações rodoviárias do Pará devem 
instalar placas em braile que mos-
trem a relação das linhas de ônibus e 
seus roteiros de viagem. 

LEI Nº 9.043/2020
No dia 14 de agosto, celebramos o Dia 
Estadual dos Defensores e Defenso-
ras de Direitos Humanos no Pará.

LEI Nº 9.212/2021
Fica suspenso enquanto perdurar o 
estado de calamidade pública pre-

Originada do Projeto de Lei nº 207/2020, 
autoria deputado Bordalo, 25/08/2020      
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ACESSE: BLOGDOBORDALO.COM

Originada do Projeto de Lei nº 85/2020, 
autoria deputado Bordalo, 14/04/2020

visto no Decreto nº 6, de 20 de março 
de 2020, o cumprimento de medidas 
judiciais, extrajudiciais ou adminis-
trativas que impliquem em despejos, 
desocupações ou remoções força-
das, em imóveis privados ou públi-
cos, urbanos ou rurais no Estado do 
Pará.

LEI Nº 9.306/2021
Cria a Política Estadual para a Popu-
lação em Situação de Rua, que tem 
como objetivo: o respeito à dignidade 
da pessoa humana; o direito à convi-
vência familiar e comunitária; o aten-
dimento humanizado e universaliza-
do; a inclusão social; a preservação 
da vida; e o respeito às diferenças; 
além de promover a erradicação de 
atos violentos e ações vexatórias que 
impulsionem estigmas negativos e 
preconceitos sociais e que produ-
zam ou estimulem a discriminação 
e a marginalização, seja por ação ou 
omissão.



ACESSE: BLOGDOBORDALO.COM

24

LEI Nº 9.341/2020
Cria o Estatuto da Igualdade Racial 
do Estado do Pará, com o objetivo de 
garantir à população negra a efetiva-
ção da igualdade de oportunidades, 
a defesa dos direitos raciais individu-
ais, coletivos e difusos e o combate à 
discriminação e às demais formas de 
intolerância étnico-racial.

Originada do Projeto de Lei nº 231|2020, 
autoria deputado Bordalo, 15|03|2020
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MULHERESMULHERES



26

ACESSE: BLOGDOBORDALO.COM

Originada do Projeto de Lei nº Nº 77/2017, 
autoria deputado Bordalo, 10/05/2017     

A violência contra a mulher é um pro-
blema sério no Brasil, por isso preci-
samos unir forças para combater 
esse mal. Acreditamos que uma das 
maneiras de fazer isso é por meio 
da educação! O Deputado Bordalo 
(PT) é autor de Leis Estaduais no Pará 
que têm como foco a conscientiza-
ção sobre os direitos das mulheres, 
o respeito e a participação feminina 
no Estado. Conheça as Leis que asse-
guram os seus direitos, companheira 
paraense:
 
LEI Nº 8.775/2018
Escolas públicas e privadas no Pará 
devem fazer uma programação edu-
cativa durante a Semana do Empo-
deramento Feminino, atividade que 
busca desenvolver o conhecimento 
de meninas sobre seus direitos, edu-
cação, saúde e trabalho. Além de 
educar meninos sobre como atuar no 
combate à violência contra meninas 
e mulheres.



ACESSE: BLOGDOBORDALO.COM

Originada do Projeto de Lei nº 23/2019, 
autoria deputado Bordalo, 20/02/2019

Originada do Projeto de Lei nº 96/2019, 
autoria deputado Bordalo, 23/04/2019
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LEI Nº 8.911/2019
Cria o Programa Estadual de Res-
posta Rápida à Sífilis Congênita e 
busca orientar as ações de saúde 
pública no Pará contra a doença, 
que atinge a mãe e o bebê du-
rante a gravidez.
 
LEI Nº 9238/2021
Bares e casas noturnas no Pará 
devem amparar e proteger mu-
lheres que se sintam em risco nas 
dependências dos seus estabe-
lecimentos.
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PESSOAS COM PESSOAS COM 
DEFICIÊNCIADEFICIÊNCIA

PESSOAS COM PESSOAS COM 
DEFICIÊNCIADEFICIÊNCIA



Originada do Projeto de Lei nº 11/2020, 
autoria deputado Bordalo, 05/02/2020

ACESSE: BLOGDOBORDALO.COM

Originada do Projeto de Lei nº 210/2018, 
autoria deputado Bordalo, 31/10/2018
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Quando falamos de direitos para pes-
soas com deficiência, é necessário tra-
balhar pela inclusão e participação 
social de uma comunidade que é co-
mumente excluída e invisibilizada so-
cialmente. O Deputado Bordalo (PT) é 
autor de quatro Leis Estaduais, no Pará, 
que focam na acessibilidade e na qua-
lidade de vida das pessoas com defi-
ciência.

LEI N° 8.882/2019 
É obrigatória a instalação de placas 
em braile com toda a relação das li-
nhas de ônibus e seus roteiros de via-
gem nas estações rodoviárias do Esta-
do. A proposta busca acessibilidade e 
autonomia para deficientes visuais.

LEI N° 9.257/2021 
Deve constar na carteira de vacinação 
do sistema de saúde do Pará, em for-
mato impresso ou digital, informações 
sobre o Transtorno do Espectro Autista 



ACESSE: BLOGDOBORDALO.COM

Originada do Projeto de Indicação nº 13/2019, 
autoria deputado Bordalo, 05/02/2020

Originada do Projeto de Lei nº 215/2020, 
autoria deputado Bordalo, 01/09/2020
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(TEA), como forma preventiva e infor-
mativa, a fim de esclarecer suas prin-
cipais características.

LEI N° 9.313/2021 
O Servidor Público do Pará que tenha 
sob seus cuidados pessoas com de-
ficiência deve ter um horário especial, 
independentemente de compensação 
de horário e quando comprovada a 
necessidade de cuidados.

LEI Nº 9.311/2021 
Barcos, navios e ferry-boats no Estado 
do Pará devem ter um espaço reserva-
do para as pessoas com deficiência ou 
com mobilidade reduzida atarem suas 
redes. 



DATAS  COMEMORATIVAS  ESTADUAIS  
DE AUTORIA  DO  DEPUTADO BORDALO
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DIA ESTADUAL 
DO ESPIRITISMO
18 DE ABRIL
LEI N° 7.659/2012

DIA ESTADUAL DO 
TRABALHADOR E DA 

TRABALHADORA 
RURAL 

25 DE JULHO 
LEI Nº 8.165/2015 DIA ESTADUAL DO DEFENSOR 

E DEFENSORA DE DIREITOS 
HUMANOS NO PARÁ 
14 DE AGOSTO  
LEI N° 9.043/2020 

DIA ESTADUAL 
DO FEIRANTE 
28 DE AGOSTO

LEI N° 7.417/2010

DIA ESTADUAL DO 
REDATOR DE PLENÁRIO
20 DE OUTUBRO  
LEI N° 8.291/2015 

DIA ESTADUAL EM 
MEMÓRIA DAS VÍTI-
MAS DE ACIDENTES 

DE TRÂNSITO 
25 DE NOVEMBRO 
LEI N° 7.481/20210 

DIA ESTADUAL 
DA MARUJADA 
26 DE DEZEMBRO 
LEI N ° 8.012/2014 
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