
RESUMO DO PLENÁRIO - 25.08.20 

DEPUTADO JÚNIOR HAGE (PDT) 
Neste final de semana, o deputado Júnior Hage acompanhou a entrega 
de  equipamentos de proteção individual para os moradores de seis dos nove 
municípios que compõem a Calha Norte. O deputado disse que em Óbidos já 
foram notificados dois mil casos de Coronavírus e que há registros em outros 
municípios dessa região. O parlamentar agradeceu ao Governo do Estado por 
essa ação da Secretaria Estadual de Saúde. Aproveitou também para 
agradecer ao governador pela execução do trabalho de qualidade na 
pavimentação de estradas pelo Programa Asfalto por Todo o Pará. 

DEPUTADO CARLOS BORDALO (PT) 
O deputado Carlos Bordalo parabenizou o Jornal Diário do Pará pelos seus 38 
anos. Destacou que o Diário tem um compromisso de levar informações de 
qualidade aos seus leitores e que a consequência disso foram conquistas de 
prêmios nacionais e internacionais. 

DEPUTADA MARINOR BRITO (PSOL) 
As populações do Oeste do Pará, especialmente a comunidade indígena de 
Oriximiná, receberam a visita da deputada Marinor Brito. A parlamentar ouviu 
as reivindicações dos estudantes da UFOPA, que ainda estão em Santarém, 
pois não podem retornar ao seu lugar de origem por causa do Coronavírus. Os 
estudantes têm medo de contaminar seus familiares, porém, em Santarém, 
estão sem apoio financeiro para pagar moradia e alimentação. A parlamentar 
pediu que o presidente da Alepa, doutor deputado Daniel Santos, receba o 
reitor da UFOPA para que possa auxiliar nessa situação.  Ela vai pedir também 
apoio do Governo do Estado. 

HORARIO DE LIDERANÇA 
DEPUTADA MARINOR BRITO( PSOL) 
O Pará é o sétimo estado que  registra os maiores casos de estupro contra 
mulheres vulneráveis no Brasil. Os dados de 2019, trazidos à tribuna pela 
parlamentar do PSOL, tem como fonte o Anuário Brasileiro de Segurança 
Pública. Diante dessa situação, a deputada vai pedir medidas urgentes ao 
Governo Estadual que crie políticas públicas para proteger essas mulheres. 

DEPUTADO FABIO FREITAS (REP) 
Foi pedir apoio ao seus pares para que o parlamento reaja contra a aprovação 
do projeto de lei 399/2015. O projeto tem como objetivo legalizar para pessoas 
jurídicas o uso da maconha com fins medicinais. Na opinião do parlamentar, se 
esse projeto for aprovado haverá um maior plantio e consumo de maconha 
pelos jovens. Além disso, com a legalização da maconha, os jovens poderão 
consumir outros tipos de drogas, destruindo muitas as famílias aqui no Estado. 

DEPUTADO ELIEL FAUSTINO (DEM) 
Mais uma vez pediu que o Governo do Estado faça as nomeações dos 
aprovados no concurso C 174 da Secretaria Estadual de Educação, pois eles 
têm direito às nomeações, já que não podem ser prejudicados pela pandemia 
do Coronavírus. Solicitou também que a Comissão de Constituição e Justiça 



encaminhe para votação o projeto de lei que regulamenta os direitos dos 
policiais penais no Estado do Pará. 

DEPUTADO ORLANDO LOBATO (PMN) 
O parlamentar foi agradecer à executiva nacional do partido pela indicação ao 
cargo de presidente estadual do PMN. Afirmou que vai lutar para colocar em 
prática todas as diretrizes do partido para que ele cresça ainda mais no Pará e 
no Brasil, ressaltando irá priorizar a reorganização do partido aqui no Estado. 

DEPUTADO MARTINHO CARMONA (MDB) 

Dois assuntos foram abordados pelo deputado do MDB: a recuperação e 
ressocialização de ex usuários de drogas pela Igreja do Evangelho 
Quadrangular, e o fomento à indústria paraense, especialmente os distritos 
industriais da capital do interior do Estado. Pediu que o Governo do Estado 
olhe com muita atenção para o setor industrial paraense. 

 


