
RESUMO DO PLENÁRIO -  11/03/2020 

PEQUENO EXPEDIENTE 

CARLOS BORDALO (PT) 

O deputado Carlos Bordalo usou a tribuna para falar sobre o fim da greve dos 

funcionários do Departamento Estadual de Trânsito (Detran). O parlamentar elogiou a 

maneira como os funcionários conduziram o movimento grevista ao afirmar que eles 

reivindicaram seus direitos sem nenhuma violência. Ao final da greve, os funcionários 

do Detran conquistaram um reajuste de 4.31 referente à data base de abril de 2019. 

Além disso, ficou acordado com o Governo do Estado que os funcionários receberão o 

reajuste de gratificação de trânsito. 

DEP. FÁBIO FREITAS (PSB) 

O parlamentar do PSB comunicou aos seus pares que será feita uma emenda 

modificativa em um texto da Frente Parlamentar de Exploração Sexual da Criança e 

do Adolescente. Assim que for feita a correção, o documento será publicado no Portal 

da Transparência a fim de que todos saibam como é realizado o trabalho desta Frente. 

DEP. ÂNGELO FERRARI (PTB) 

A agenda do deputado Ângelo Ferrari foi anunciada pelo parlamentar que vai visitar os 

municípios de Santarém e Oriximiná para entregar à população a produção de 

alevinos (peixes) e quelônios ( tartarugas). 

 

HORÁRIO DE LIDERANÇA 

DEP. BORDALO (PT) 

O parlamentar cobrou da Secretaria de Educação do Estado do Pará (SEDUC) um 

relatório sobre as atividades realizadas nas escolas públicas durante a Semana do 

Empoderamento Feminino. Essas atividades estão previstas na lei 8775/18 ( Lei do 

Empoderamento Feminino), de autoria deste deputado. 

 

DEP. DRA. HELOISA (DEM) 

A Marcha da Mulher de Marabá, realizada no último sábado, foi o assunto que levou a 

deputada Heloisa à tribuna. De acordo com a parlamentar, a marcha reuniu em torno 

de mil mulheres que reivindicaram políticas públicas para atender as necessidades do 

sexo feminino, em especial na área de saúde. A deputada aproveitou também o 

momento para falar sobre a necessidade de cuidar dos rins, dentre os cuidados estão: 

tomar bastante água e fazer exames periódicas para detectar possíveis problemas 

renais e evitar sessões de hemodiálise. 

 

ÃNGELO FERRARI (PTB) 

Pediu que o governo do Estado trabalhe a estrutura portuário do Estado para que 

possam ser evitados naufrágios principalmente nesse período chuvoso no Estado. 

 



GRANDE EXPEDIENTE  

PROFESSORA DEPUTADA NILSE PINHEIRO (PRB) 

A representante do Partido Republicano Brasileiro deputada professora Nilse Pinheiro 

usou a tribuna para fazer um desabafo sobre a morte de seu esposo, o empresário e 

professor Amintas Pinheiro, que foi morto, no dia 05 de fevereiro, em Belém. A 

deputada Nilse Pinheiro disse que o poder público não pode se calar diante de tanta 

violência. É preciso enfrentar a criminalidade e fazer justiça, pois as famílias não 

podem perder seus entes queridos de forma banal e violenta. 

ORLANDO LOBATO (PMN) 

Solicitou uma reunião conjunta em caráter extraordinário para discutir os constantes 

alagamentos provocados pelas intensas chuvas que caem sobre a Região 

Metropolitana de Belém. No requerimento, o parlamentar convoca as comissões de 

Direitos Humanos, de Saúde, de Meio Ambiente e de Segurança Pública e outros 

órgãos da Prefeitura de Belém e do Governo do Estado, a fim de encontrar soluções 

para esse problema que afeta sobretudo a população das periferias. 

 

Rosa Alexandre 

 

 

 


