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Pequeno Expediente  

CARLOS BORDALO (PT) 

O deputado se solidarizou com a população de Belém por conta das fortes chuvas e disse 

nunca ter visto a cidade tão alagada. Falou que a administração de Belém não limpa os 

bueiros, por outro lado a população de Belém joga lixo nos bueiros, dessa forma prejudicando 

ainda mais a cidade. Falou que está no quarto mandato e nunca teve tanto projeto rejeitado 

por inconstitucionalidade. 

JUNIOR HAGE (PDT) 

O parlamentar se somou a fala do Deputado Carlos Bordalo sobre o saneamento básico em 

Belém. Falou que a maré alta influencia nos alagamentos em Belém, mas que também é de 

conhecimento da população que o atual gestor enganou a população por duas vezes quando 

disse que em seu plano de governo ele tinha os 3S como norteadores da sua gestão: saúde, 

segurança e saneamento.    

Horário de Lideranças 

CARLOS BORDALO (PT) 

O deputado voltou a falar sobre o seu projeto rejeitado, que é o projeto que salva mulheres 

em bares. Disse que o relator que deu parecer contrário, Deputado Fábio Figueiras, alegou ser 

inconstitucional por ser de competência municipal e disse já ter enviado contra razões que 

provam ser de competência municipal, estadual e federal. Falou que os estados do Rio de 

Janeiro e Mato Grosso já tem Leis parecidas. Falou também que uma emissora de TV 

transmitiu, no ultimo sábado, uma matéria onde centenas de mulheres já foram salvas de 

assédio no Rio de Janeiro. E pediu que este projeto seja colocado em pauta. 

JUNIOR HAGE (PDT) 

O parlamentar falou que, com ajuda de alguns deputados, conseguiu levar até o município de 

Porto de Moz uma ação de balcão de direito da Defensoria Pública, que começou ontem e a 

população poderá tirar RG, CPF, Carteira de Trabalho entre outros serviços. E falou que essas 

ações deveriam ser obrigatórias para o Estado.   

FÁBIO FREITAS (REPUBLICANOS) 

O deputado falou sobre a ilha do Marajó, que todos estão falando sobre o fim do ICMS entre 

outras coisas, mas que na semana passada fizeram um ato de implementação dos portos. 

Disse que fez uma monção onde apresentou para Segup, Policia Militar e Companhia de Portos 

do Estado, onde fala a respeito da implementação do raio-x nos portos, pois hoje uma pessoa 

entra em uma embarcação com uma arma de fogo, drogas e ninguém é revistado e o raio-x iria 

inibir essas pessoas. 



DRA HELOISA (DEM) 

A deputada denunciou a mudança na grade curricular da faculdade Pitágoras nos municípios 

de Parauapebas, Paragominas e Marabá. 40% da grade curricular passará a ser por ensino à 

distância. Exemplificou com as aulas em campo que deveriam ser ofertadas aos alunos de 

medicina veterinária. A deputada fez a denúncia para que chegue até a Comissão Estadual de 

Educação.  

ORLANDO LOBATO (PMN) 

O parlamentar falou sobre o grande espetáculo de futebol que teve no ultimo domingo, que 

faz parte da cultura paraense, um dos clássicos mais antigos do Brasil e do mundo: o RExPA. 

Falou que esse clássico é importante, não só no cunho esportivo, mas uma proposta mundial 

de desenvolvimento físico e intelectual das pessoas. Fez um destaque onde valorizou o 

clássico, que foi a participação das mulheres e as parabenizou.  

Grande Expediente  

DR. GALILEU (PSC) 

O parlamentar falou que esteve em Abaetetuba inaugurando o Hospital Regional Santa Rosa, 

que estava em reforma há 7 anos e 5 meses. Falou que no início do ano passado esteve junto 

com o Governador visitando a obra e não havia estrutura alguma para funcionamento e pediu 

para o Governador que se comprometesse com o povo daquela região para a entrega do 

hospital. Galileu parabenizou o Governador por ter tido a sensibilidade de levar a saúde para a 

população do Baixo Tocantins. Falou também sobre a adesão do Governador ao aplicativo 

feito pela Policia Militar do Estado chamado SOS Maria da Penha, onde as mulheres que estão 

em situação de vulnerabilidade, que já foram até a justiça informar que seus cônjuges estão 

lhe ameaçando, possam apertar um botão do pânico, assim o Policial Militar que estiver mais 

próximo dela será acionado e mais 3 parentes serão também acionados. Falou também da 

assinatura para construção do hospital da mulher e parabenizou o Deputado Dirceu Ten Caten, 

que em 2015 encaminhou para esta Casa um requerimento solicitando a construção desse 

hospital e só agora será construído. 

DELEGADO CAVEIRA (PP)  

O deputado convocou todo o Estado do Pará para a grande manifestação em apoio ao 

Presidente Bolsonaro que acontecerá dia 15 de março e pediu que todos os patriotas apoiem o 

Presidente a favor da democracia.  

CARLOS BORDALO (PT) 

O deputado falou que o Brasil vive um momento delicado na sua democracia, na sua historia 

republicana, porque não se registra que governos civis sejam na verdade títeres do 

militarismo. Falou que hoje a República Brasileira assiste um presidente civil tutelado por uma 

gama de generais. Falou que é um regime que despreza a democracia, que tem o fascismo 

como sua ideologia. Disse que um dos elementos do fascismo é destruir as instituições.   

Texto Luana Lobato. 


