
QUARTA, 04 de MARÇO DE 2020. 

RESUMO DO PLENÁRIO 

PEQUENO EXPEDIENTE 

CILENE COUTO (PSDB) 

A deputada falou que no mês de março tem a satisfação em protocolar um requerimento 

dando votos de regozijo ao município de Salvaterra, que no dia 10 de março fará aniversário e 

terão várias programações no município. Falou também que daqui alguns meses, junto com o 

governador e o prefeito, irá inaugurar o hospital municipal de Salvaterra.  

HORÁRIO DE LIDERANÇAS 

CARLOS BORDALO (PT) 

O deputado falou que o governador está respondendo a uma necessidade imperiosa de 

valorização aos policiais. Disse também que o governador, em sua breve gestão, está fazendo 

feitos históricos, como a assinatura do decreto de renúncia fiscal para as empresas que 

queiram se instalar no Marajó e hoje assina um decreto de relevância para a Polícia Militar e o 

parabenizou pela iniciativa. Bordalo disse ainda ter orgulho de fazer parte da base de apoio ao 

governo. 

ANGELO FERRARI (PTB) 

O parlamentar falou sobre o evento que acontece hoje, quando o Governador assinará um 

acordo junto a Polícia Militar. Falou do orgulho em ser do Baixo Amazonas e, mais uma vez, 

pediu a isenção tributária para a região da Calha Norte e pediu o apoio dos deputados.  

CILENE COUTO (PSDB) 

A deputada falou sobre algumas homenagens importantes que irão fazer nesse mês de março 

alusivas ao Dia da Mulher. E convocou todas as deputadas, a sociedade e as mulheres do Pará 

para estarem juntas fazendo as homenagens e lutando em prol das suas conquistas. 

MARINOR BRITO (PSOL) 

A parlamentar falou da importante jornada de lutas que acontecerá em março, onde envolve 

os movimentos sociais, especialmente o de mulheres de todo Brasil. Falou que lugar de mulher 

é na política e é preciso que esse debate seja reforçado no espaço profissional de cada mulher 

trabalhadora.  

MARTINHO CARMONA (MDB) 

O deputado falou que ontem o Governador esteve em Brasília em uma reunião com 

Presidente Bolsonaro e a Ministra Damares, que está dando uma nova cara para as mulheres 

brasileiras. Disse que ontem o governador teve a oportunidade de desafiar o Presidente 

quando isentou os investimentos que forem realizados no Marajó. E parabenizou o governador 

pela iniciativa dando a oportunidade para o Marajó se desenvolver.    



JUNIOR HAGE (PDT) 

O parlamentar falou sobre o naufrágio do navio que vinha do Amapá para Santarém, 

vitimando centenas de pessoas. Disse que este navio já havia naufragado outra vez e que 

voltou a navegar. E pediu que o Governo do Estado intensifique a ajuda que está dando ao 

Amapá com bombeiros do grupamento. 

GRANDE EXPEDIENTE 

CARLOS BORDALO (PT) 

O parlamentar falou que o Governador deve assinar hoje uma mensagem a ser enviada para 

este parlamento para ser apreciado, contendo projetos de Lei para o aumento salarial do 

efetivo de oficiais e praças da polícia militar e do corpo de bombeiros. Disse que por diversas 

vezes solicitou esse aumento para policiais militares e bombeiros mais nunca foi ouvido. E 

disse que estará aqui par contribuir e ajudar a aperfeiçoar e aprovar essa mensagem de tanta 

importância para o futuro do Estado do Pará. 

MARINOR BRITO (PSOL) 

A deputada falou da Marcha de Combate ao Trabalho Infantil e agradeceu e parabenizou as 

instituições públicas em especial ao Tribunal Regional do Trabalho, Ministério Público do 

Trabalho e outras instituições governamentais e não governamentais entre outros que 

estiveram em uma das mais lindas declaração de amor ao presente e futuro da infância e 

adolescência do nosso país. Falou que dizer não ao trabalho infantil significa pensar no futuro 

de ter uma criança na escola, sendo oportunizada para seu desenvolvimento.   

MARTINHO CARMONA (MDB) 

O parlamentar falou que o último acontecimento do Governo dá um novo gás sobre tudo de 

um olhar mais afetuoso pelo Marajó. E falou do desafio que o governador fez para o 

Presidente em isentar Pis, Cofins e outros tributos que possam dar ao Marajó uma condição 

excepcional, com novos investidores no município.   

Texto: Luana Lobato. 


