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DEPUTADO JUNIOR HAGE (PDT) 
O deputado conseguiu uma grande conquista para o povo de Castanhal. Esta 
semana, o governador Helder Barbalho autorizou a compra de uma parte do 
Campi Ibirapuera, propriedade particular, fica no Centro de Castanhal para que 
seja transformada em um parque ambiental que será usado para o lazer da 
comunidade daquele município. 

DEPUTADO CARLOS BORDALO (PT) 
O parlamentar petista disse que está apreensivo com as últimas decisões do 
Governo Federal em relação aos programas sociais como Minha Casa, Minha 
Vida; Bolsa Família e Farmácia Popular, que não estão mais atendendo as 
necessidades da população de baixa renda que passa por uma crise em 
função da pandemia do Coronavírus. O deputado citou que o Governo Federal 
pretende construir até o final dessa gestão apenas um milhão de habitações, 
uma quantidade muito pequena diante do que fez o governo Lula. 

DEPUTADO JAQUES NEVES (PSC) 
O deputado parabenizou a nova equipe da Sespa e aproveitou para informar 
aos seus pares que o Hospital Regional dos Caetés terá, em breve, 
atendimento neonatal e obstétrico. Ele fez um apelo à Secretaria Estadual de 
Transporte para que melhore o trânsito  na BR 316, que está prejudicado por 
causa da obra do BRT Metropolitano, especialmente em Marituba. 

DEPUTADA MARINOR BRITO (PSOL) 
A deputada disse que está marcada para esse mês a sessão especial que irá 
discutir o retorno das aulas na rede pública e na rede privada. A parlamentar 
quer saber que medidas as escolas escolas estão tomando para evitar a 
proliferação do vírus entre os estudantes. Representantes do Sintepp, OAB, 
Seduc, MPE, Lacen, Ufpa, entre outros órgãos, foram convidados para esse 
debate na sede do Parlamento Paraense. 

DEPUTADO ELIEL FAUSTINO (DEM) 
O deputado criticou a maneira como a Mesa Diretora conduziu a sessão que 
julgou as contas do ex-governador Simão Jatene. Ele disse que não houve 
cumprimento do Regimento Interno da Alepa, pois os parlamentares não 
sabiam o rito que a sessão deveria seguir para que todos participassem de 
forma democrática. Seu discurso recebeu apoio do deputado Thiago Araújo. 

HORÁRIO DE LIDERANÇA 

DEPUTADO JÚNIOR HAGE  (PDT) 
Mais uma vez o deputado falou sobre a compra pelo Governo do Pará de uma 
parte do Campi Ibirapuera. Disse que está agendado para esta quinta-feira, 
03.09, uma visita técnica da equipe do governo estadual na área para que 
sejam tomadas as primeiras decisões sobre a construção desse novo espaço 
de lazer para os moradores de Castanhal. 



DEPUTADO CARLOS BORDALO (PT) 
O deputado Carlos Bordalo questionou o deputado Júnior Hage para saber se 
realmente essa obra é necessaria para o povo de Castanhal. Fez um alerta ao 
parlamentar dizendo que vai fazer um levantamento para saber se Castanhal 
não está precisando de investimento na educação, saúde, obra de 
infraestrutura... O parlamentar petista disse que o projeto para desapropriação 
do Campi Ibirapuera será votado na Alepa e que os parlamentares devem 
avaliar muito bem se essa obra deve ser aprovada, que já o Governo vai 
investir recursos públicos que poderiam ser direcionados em obras mais 
importantes para atender as necessidades da população de Castanhal. 

 
 
 


