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PEQUENO EXPEDIENTE 

DEPUTADO CARLOS BORDALO (PT) 

O deputado falou sobre o Dia Internacional da Democracia. Ele disse que, infelizmente, neste 

momento o Brasil passa por um retrocesso democrático diante de tantos ataques aos direitos 

sociais que a população brasileira vem sofrendo e isso pode caminhar para uma ditadura.  

O parlamentar pediu que a Secretaria de Cultura do Estado providencie o processo de 

tombamento da Igreja São João Batista, localizada em Barcarena. A igreja conta com um 

acervo que foi acumulado em mais de 300 anos de sua existência. 

DEPUTADO JAQUES NEVES (PSC) 

O Programa Obesidade Zero, lançado pelo Governo do Estado, mereceu os parabéns do 

deputado do PSC. Pacientes com esse problema de saúde receberão atendimento pelo SUS 

nos hospitais Jean Bittar e Galileu. O parlamentar fez também um alerta à Secretaria de Saúde 

do Estado para faça um trabalho de prevenção para combater a hipertensão e diabetes, pois 

isso evitará que os leitos sejam ocupados por esses pacientes, dando oportunidades para que 

outros pacientes com outras enfermidades sejam atendidos. 

HORÁRIO DE LIDERANÇA 

CARLOS BORDALO (PT) 

O representante do Partidos dos Trabalhadores se mostrou preocupado com um possível 

congelamento das aposentadorias e das pensões. A economia gerada por esse congelamento 

seria destinada aos banqueiros que apoiam o Governo Bolsonaro, na avaliação de Bordalo. 

DEPUTADO JAQUES NEVES (PSC) 

O deputado elogiou a Secretaria Estadual de Transporte pela recuperação das estradas 

estaduais. O trabalho feito pelo governo estadual tem evitado acidentes e facilitado a vida dos 

motoristas e da população que faz uso dessas estradas. Segundo o parlamentar, essas estradas 

foram recuperadas graças aos pedidos que ele fez à Setrans. 

DEPUTADA MARINOR BRITO (PSOL) 

A deputada remista foi à tribuna para reconhecer e prestar homenagens a dois desportistas do 

Clube do Remo que faleceram esta semana: o jogador de futebol Ubiratan Silva, mais 

conhecido como Bira, que morreu de câncer e o jogador de basquete Antônio Marçal de 

Souza, que faleceu vítima da Covid - 19. 

GRANDE EXPEDIENTE 

CARLOS BORDALO (PT) 

O deputado Carlos Bordalo apresentou aos seus pares um projeto que institui o estatuto racial 

no Estado do Pará para combater a discriminação e o preconceito contra os negros em todo o 

Estado. Os negros são discriminados no trabalho, nas artes, na educação...  Isso precisa ter um 

fim. Esse é o pensamento do parlamentar que se preocupou em apresentar o projeto baseado 

na Constituição Federal. Ele espera contar com o apoio de todos os deputados e deputadas 

para que esse projeto seja aprovado. 


