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PEQUENO EXPEDIENTE 

DEPUTADO FABIO DREITAS (REPUBLICANOS) 

Disse que apoia o decreto do Governo do Estado que obriga a vacinação dos servidores públicos 

estaduais contra COVID 19. Ele defende a vacinação, porque já perdeu familiares para essa 

doença. Disse que todas as pessoas devem se vacinar para evitar mais casos de infecção ou 

morte provocadas pelo coronavírus. 

DEPUTADO CARLOS BOPRDALO (PT)  

Falou que a aprovação do projeto de lei 2564/2020, que regulamenta a jornada de trabalho e o 

piso nacional dos enfermeiros, foi uma grande conquista para essa categoria que foi essencial 

no combate a pandemia do coronavírus. 

HORÁRIO DE LIDERANÇA 

DEPUTADA MARINOR BRITO (PSOL) 

Ela garante que vai lutar pelos direitos dos militares concursados que até agora não foram 

convocados para assumir suas funções na PM/PA. Solicitou que a Alepa acompanhe as tragédias 

provocadas pela explosão química que aconteceu esta semana, na Empresa Imerys, em 

Barcarena. Ela quer saber quais foram os danos ambientais e sociais que aquele município sofreu 

com esse acidente. 

DEPUTADO JUNIOR HAGE (PDT) 

O parlamentar falou sobre o Projeto Balcão de Direito, realizado pela Defensoria Pública do 

Estado, que leva cidadania ao povo paraense com a emissão de documentos. Disse que a 

população da Calha Norte já foi atendida por esse projeto. Ele afirmou que esse serviço deve 

atender todas as regiões do Estado do Pará. 

DEPUTADA CILENE COUTO – LIDERANÇA DO GOVERNO 

A deputada também falou sobre o trabalho que a Defensoria Pública do Estado realiza por meio 

do projeto Balcão de Direito. Esse projeto atende a população carente do Estado que tem 

dificuldade para adquirir documentos especialmente nos municípios distantes da capital. 

Afirmou que a população de Ponta de Pedras foi recentemente beneficiada com as ações desse 

projeto. Aproveitou o momento para pedir que a população se vacine para evitar novas 

infecções e mortes causadas pelo coronavírus. 

 GRANDE EXPEDIENTE 

DEPUTADO CARLOS BORDALO (PT) 

O deputado avisou que amanhã, dia 08/12, estará em Barcarena, onde aconteceu na segunda-

feira, 06, uma explosão na empresa Imerys para ver o que realmente aconteceu no local e as 

consequências da exploração para a população e o meio ambiente. Afirmou que esse não é o 

primeiro acidente que aconteceu com essa empresa e que ela precisa se adequar às normas 

ambientais.  

DEPUTADO GUSTAVO SEFER (PSD) 



Parabenizou o Governo do Estado pelo esforço em relação a contenção do avanço do 

coronavírus. Por causa dessas medidas, muitas infecções e mortes foram evitadas. Afirmou que 

apoia o decreto do governador que obriga o servidor público a se vacinar e usar o cartão de 

vacinação em qualquer local público que concentre muitas pessoas. Convidou seus pares para 

participar, no dia 9, na próxima quinta-feira, da sessão especial em homenagem aos 75 anos do 

Jornal O Liberal. 

DEPUTADO MARINOR BRITO (PSOL) 

Disse que vai lutar para que os militares sejam anistiados e voltem a ocupar seus postos na 

Polícia Militar do Estado. A parlamentar enfatiza que eles foram exonerados sem motivos e que 

por isso merecem retomar às suas atividades. Disse que não concorda com as alterações que 

foram feitas no Estatuto do Magistério, já que os professores só perderam os direitos que 

conquistaram ao longo dos anos. Afirmou que o prefeito Edmilson Rodrigues acabou de 

reajustar o salário dos professores ao reconhecer a importância dessa categoria para a 

sociedade. 

DEPUTADO TONI CUNHA (PTB) 

Disse que vai lutar pelos direitos dos policiais militares do Estado do Pará que vem perdendo a 

cada ano seus direitos. Disse que é a favor que os militares que foram exonerados injustamente 

voltem a assumir seus postos imediatamente neste Governo. 


