
RESUMO DO PLENARIO - 08.03.2022 

PEQUENO EXPEDIENTE 

DEPUTADO FABIO FREITAS (REPUBLICANOS) 

O parlamentar foi à tribuna para pedir que os deputados estaduais e federais lutem pela 

aprovação do projeto de lei 2564 que institui o piso salarial dos profissionais de enfermagem. 

Afirmou que essa categoria mostrou seu valor no momento da pandemia do coronavírus. 

DEPUTADO JUNIOR HAGE (PDT) 

Em seu discurso, o deputado falou sobre a importância da Mulher em sua vida. Disse que o sexo 

feminino deve ser mais respeitado com políticas públicas que atendam suas necessidades.  

HORÁRIO DE LIDERANÇA  

DEPUTADO JAQUES NEVES (PSC) 

O deputado elogiou o Governo do Estado pelo Programa Creche por Todo o Pará afirmando que 

esse projeto vai beneficiar sobretudo as mães que têm dupla jornada de trabalho.  

DEPUTADO FABIO FREITAS (REPUBLICANOS) 

Disse que no Dia Internacional da Mulher deve-se pensar em políticas públicas para atender às 

necessidades do sexo feminino. 

DEPUTADO JUNIOR HAGE (PDT) 

Ele denunciou que a Prefeitura de Castanhal estaria abusando do poder ao conceder regalias 

para que vereadores apoiem a candidatura de Paula Titan, que pretende concorrer a uma vaga 

ao Parlamento Estadual Paraense. Solicitou que o Ministério Público do Estado verifique a 

situação. 

GRANDE EXPEDIENTE 

DEPUTADO JAQUE NEVES (PSC) 

Afirmou que as mulheres paraenses são valorizadas na Assembleia Legislativa do Estado que já 

aprovou diversos projetos de lei visando a valorização e o empoderamento do gênero feminino. 

Fez um alerta às mulheres para que elas façam exames como mamografia para evitar câncer de 

mama.  

DEPUTADO CARLOS BORDALO (PT) 

Afirmou que vai solicitar ao MPE, ao TJE e à Câmara Municipal de Itaituba que determine que o 

prefeito peça desculpa às mulheres por tratá-las com desrespeito em uma reunião pública.  

DEPUTADA DIANA BELO 

Foi à tribuna para falar que as dez deputadas da Alepa lutam pelas mulheres paraenses, mas 

que apesar disso, as mulheres ainda têm pouca representatividade na sociedade. 

 

DEPUTADO JUNIOR HAGE (PDT) 



Deu continuidade ao seu discurso falando sobre a situação da prefeitura de Castanhal que 

estaria concedendo benefícios para apoiar a vereadora Paula Titan, que pretende concorrer a 

uma vaga à Alepa. Disse que verba pública está sendo usada para esse propósito. 


