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DEPUTADO CARLOS BORDALO (PT) 
O lockdown determinado pelo Governo do Estado para vigorar na Região Metropolitana 

de Belém até a próxima terça-feira recebeu apoio do parlamentar petista. Carlos Bordalo 
afirmou ainda que o Governo do Estado vai auxiliar financeiramente com 500 milhões 

de reais os trabalhadores que não podem exercer suas funções por causa do lockdown, 
dentre eles, artistas,  garçons, trabalhador informal. Disse que a guerra contra o Covid-
19 precisa de ser vencida com união de todos. 

DEPUTADO ANGELO FERRARI 

Subiu à tribuna para lamentar a morte do ex-prefeito de Oriximiná, Argemiro Diniz. 
Para o parlamentar, era um exemplo de homem público. Aproveitou a oportunidade para 

pedir um minuto de silêncio em memória do ex-prefeito.  

HORÁRIO DE LIDERANÇA 

DEPUTADO CARLOS BORDALO (PT) 
Fez um alerta à população sobre quem tem o direito de sair de casa durante os sete dias 

de lockdown: quem precisa de  ir ao médico, ir ao supermercado fazer comprar,  ir à 
farmácia, dentre outros serviços essenciais. Disse que todos devem colaborar e só sair 
de casa em caso de extrema necessidade para que as medidas do lockdown possam dar 

certo. Disse que o Governo do Estado vai colocar à disposição das pessoas que não 
poderão trabalhar nesses setes dias, 500 milhões de reais. 

IGOR NORMANDO (PODEMOS) 

Começou seu discurso parabenizando a Alepa por trabalhar no período do lockdown, 
prestando apoio ao Governo do Estado, caso ele preciea aprovar Leis urgentes para 
combater a pandemia. Disse também que o período da Covid-19, muitos animais foram 

abandonados e estão sofrendo nas ruas sem abrigo e sem comida. Disse que espera 
contar com o apoio da Prefeitura de Belém para aprovar uma Lei que extingue o uso de 

carroça conduzida por cavalo. 

DEPUTADO TONI CUNHA (PTB) 
Solicitou que o Governo do Estado faça uma avaliação dos Programas Bora Belém (que 
concede de 100 a 450 reais) e Renda Pará (que concede 100 reais) para as famílias de 

baixa renda durante a pandemia do coronavírus. De acordo com o parlamentar, tanto as 
famílias da capital paraense quanto às famílias dos outros municípios paraenses devem 

receber o mesmo valor. Se não for feita essa revisão,  está havendo distorção na verba 
empregada pelo Governo estadual. 

DEPUTADO ORLANDO LOBATO (PMN) 
Parabenizou o Governo do Estado pelas constantes iniciativas para combater a 

pandemia do coronavírus na capital e no interior do Estado. Pediu que a população se 
esforce para cumprir as medidas impostas pelo Governo, pois somente assim essa 

guerra será vencida. 

DEPUTADA CILENE COUTO (PSDB) 
Solidarizou-se com as famílias que perderam entes queridos durante a pandemia. 



Aproveitou para parabenizar o Governo do Estado pelas medidas enérgicas para 

combater o coronavírus, dentre elas, o lockdown e a distribuição de 500 milhões de 
reais para as pessoas que ficarão impedidas de trabalhar em função do lockdown. 

DEPUTADA RENILCE NICODEMOS (MDB) 

Agradeceu ao Governo do Estado pelas recuperações da PA 279 (Que liga liga Tucumã 
a Ourilândia do Norte) e da PA 220, em Marapanim, que há 40 anos estava em péssimas 

condições de tráfego, sobretudo em período do inverno amazônico. 

 
 
 
 


