
RESUMO DO PLENÁRIO  - 02.09.20 

EXPEDIENTE ÚNICO 

DEPUTADO CARLOS BORDALO (PT) 

O lançamento do Projeto Executivo de Base Fluvial Integrada do Governo do Estado foi 

elogiado pelo parlamentar do PT nesta quarta-feira. O projeto foi instalado nos 

municípios de Óbidos e Breves para combater a pirataria nos rios do Estado do Pará e 

levar mais segurança aos usuários do transporte fluvial e aos empresários. 

DEPUTADO ÂNGELO FERRARI (PTB) 

Quem cumpre pena em regime domiciliar deve custear o uso de sua tornozeleira 

eletrônica. Essa medida está prevista no projeto de lei apresentado este ano pelo 

deputado Ângelo Ferrari, que pediu que ele seja votado em breve no Plenário Newton 

Miranda da Alepa. Se o projeto for aprovado, o Governo Estadual vai economizar em 

torno de cinco milhões de reais que poderão ser aplicados na educação, saúde e 

infraestrutura conforme informou o parlamentar do PTB. 

DEPUTADO MARTINHO CARMONA (MDB) 

Disse que está apreensivo com o futuro das eleições municipais por não saber como os 

candidatos irão conquistar o voto do eleitor em tempos de pandemia, uma vez que não 

não se pode aglomerar as pessoas em carreatas, comícios e caminhadas. 

DEPUTADA MARINOR BRITO (PSOL) 

Exigiu que o governo dê posse aos concursados da Seduc como forma de cumprir o que 

estabelece a Constituição Federal. Disse que em breve irá realizar uma audiência 

pública para que o secretário estadual de meio ambiente explique as denúncias dos 

servidores que estão sofrendo assédio moral, o aumento do desmatamento no Estado e a 

realização de concurso público para essa Secretaria. 

DEPUTADO JÚNIOR HAGE (PDT) 

Afirmou que os candidatos às prefeituras devem se preocupar realmente em realizar 

obras que atendam aos anseios da população e aproveitou para citar o exemplo os 

moradores dos bairros de Castanhal que ficam dias sem água potável por conta da 

precariedade no fornecimento pela Cosanpa, em especial, no Bairro Milagre. 

CARLOS BORDALO (PT) 

Aproveitou o Horário de Liderança para lançar o projeto de lei que obriga os donos de 

embarcações de passageiros a destinarem um espaço para que os passageiros com 

deficiência e redução de mobilidade atem suas redes durante suas viagens. O projeto foi 

solicitado pelo Movimento de Inclusão no Marajó que tem muitas pessoas nessa 

situação. O deputado citou o exemplo de Afuá que tem 35 mil habitantes, sendo desse 

total 8 mil com deficiência e mobilidade reduzida. 

DEPUTADA MARINOR BRITO (PSOL) 

Dique que a justiça deve ser feita ao prefeito Zenaldo Coutinho que fez compra 

superfaturada de materiais destinado para combater o coronavírus nos órgãos da 

Prefeitura Municipal. 

 


