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EXPEDIENTE ÚNICO 

 

DEPUTADO JÚNIOR HAGE (PDT) 

O Governador Hélder Barbalho foi elogiado pelo deputado Júnior Hage por dar atenção aos 

nove municípios que compõem a Calha Norte. Nesses municípios estão sendo realizadas obras 

de infraestrutura (asfaltamento das estradas) e construções, reformas e ampliações de 

hospitais municipais que irão atender as necessidades das populações. O parlamentar 

ressaltou que esses projetos já tinham sido planejados há muito tempo, mas que somente 

neste governo foi colocado em execução.  Com essas obras, a Região Oeste do Pará diminuirá 

o isolamento geográfico e terá melhoria na área da saúde. 

DEPUTADO CARLOS BORDALO (PT) 

O Centro de Defesa e Estudo do Negro do Pará (CEDENPA) comemora hoje 40 anos de 

existência contra o preconceito e o racismo. E como presente à população negra paraense, o 

deputado apresentou um projeto que reserva 20% das vagas em concurso público a essa 

população, a exemplo que do já acontece no Distrito Federal e no Espírito Santo. A intenção do 

parlamentar com essa iniciativa é reduzir as desigualdades sociais que o negro enfrenta 

diariamente. 

DEPUTADO HELOISA (DEM) 

A deputada usou a tribuna para falar das próximas capacitações e treinamentos que os jovens 

dos municípios de Igarapé Miri, Santa Bárbara e Belém terão na área de Alimentação. O 

projeto já capacitou e treinou 500 jovens para o mercado de trabalho. A capacitação e 

treinamento irão ocorrer daqui a dez dias. 

DEPUTADO ORLANDO LOBATO (PMN) 

As infecções e as mortes causadas pela Pandemia do Coronavírus ainda preocupam o 

deputado Orlando Lobato. Ele afirmou que a população não pode negligenciar os protocolos 

da Organização Mundial de Saúde (OMS), que determinou o uso de máscara, álcool gel, 

lavagem das mãos e distanciamento social para evitar a proliferação do vírus. Ele lembrou que 

as UTI's ainda estão cheias porque a população não cumpre as recomendações da OMS. O 

deputado aproveitou sua fala para solicitar aos líderes partidários que indiquem os nomes dos 

deputados que irão compor a Comissão de Apoio e Desenvolvimento da Pesca e Aquicultura, 

criada pela Resolução 9, de junho/2020, de autoria desse parlamentar. Orlando Lobato pede 

que a instalação dessa comissão seja o mais rápido possível para que os projetos destinados a 

essa área possam ser aprovados na Alepa ainda este ano. 

JAQUES NEVES (PSC) 

Disse que os casos de infeções e mortes provocadas pelo Coronavírus precisam ser combatidos 

pelo Governo do Estado. O poder público deve usar seu poder de polícia diante da população 

que não está fazendo uso de máscara e do distanciamento social. 

DEPUTADO FÁBIO FREITAS (REP) 



Reclamou de mais um aumento da tarifa de energia eléctrica concedido pela Agencia Nacional 

de Energia Elétrica (ANEEL). Disse que esse aumento só vai prejudicar ainda mais a população 

de baixa renda que está sobrevivendo com o auxílio emergencial do Governo Federal. 

DEPUTADO GUSTAVO SEFER ( PSD) 

Falou aos seus pares sobre a inauguração Belém Porto Futuro pelo governador Helder 

Barbalho na próxima quinta-feira. O local será mais opção de esporte e lazer para a população 

do Estado que participou da escolha desse projeto. 

HORÁRIO DE LIDERANÇA 

CHICAO (MDB) 

Falou sobre a decisão do Governo do Pará de entrar na justiça para anular o aumento da 

energia elétrica concedido pela ANEEL. A inauguração Belém Porto Futuro foi lembrada pelo 

deputado Chicão, que aproveitou para agradecer ao Governador Hélder Barbalho pela entrega 

dessa obra à população, na próxima quinta-feira. Pediu que a Assembleia Legislativa do Estado 

do Pará (ALEPA), a exemplo do Congresso Nacional e do Supremo Tribunal Federal, publique 

um decreto oficial pelas mortes dos cem mil brasileiros vitimados pelo Coronavírus. 


