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PEQUENO EXPEDIENTE 

DEPUTADO CARLOS BORDALO (PT) 

Falou sobre o mestre Vieira, criador da guitarrada.  Disse que o legado do mestre Vieira corre o 

risco de se perder, após a morte do músico. Para que isso não aconteça, o parlamentar vai 

solicitar ao Governo do Estado que institua um memorial no Centur como forma de prestigiar 

esse artista. Enviou votos de congratulação ao Diário do Pará que completou 39 anos, no dia 22 

de agosto.  

DEPUTADO FÁBIO FREITAS (REPUBLICANOS) 

Falou sobre o sofrimento que as famílias paraenses passam quando têm um membro envolvido 

no mundo das drogas. Disse que para amenizar esse sofrimento, a Comissão de Combate às 

Drogas da Alepa, realiza há dois anos ações educativas para conscientizar esses jovens a 

deixarem seus vícios. Aproveitou o momento para apresentar um projeto de decreto legislativo 

para que seja realizada a Semana Estadual de Conscientização da Juventude na Prevenção ao 

Uso de Drogas. Pediu apoio de seus pares para que o projeto seja aprovado. Informou ainda que 

a Comissão de Combate às Drogas da Alepa já visitou 67 municípios para realizar palestras sobre 

dependência química.  

HORÁRIO DE LIDERANÇA 

DEPUTADO CARLOS BARBALHO (PT) 

Parabenizou o governador Helder Barbalho pela assinatura da ordem de serviço para 

pavimentação da rodovia estadual que vai interligar todo o município de Augusto Correa. Vai 

solicitar que o governo estadual contemple nesta obra, a pavimentação de 8 quilômetros, na 

Vila do Carmo, em Cametá.  

DEPUTADO FÁBIO FREITAS (REPUBLICANOS) 

Retomando seu discurso, o deputado republicano disse que a Comissão de Combate às Drogas 

da Alepa já atendeu mais 210 mil pessoas nos dois últimos anos. A intenção dessa Comissão é 

visitar todos os municípios paraenses até o final de seu mandato. O parlamentar disse que essas 

palestras de conscientização conta com total apoio da presidência da Casa do Povo.  

DEPUTADA MARINOR BRITO (PSOL) 

Pediu ao presidente da Comissão de Saúde, deputado Jaques Neves, que convoque os 

representantes das OAS que atuam no mercado de saúde para que expliquem as denúncias de 

corrupção no trabalho médico prestado ao Estado do Pará.  Afirmou que os trabalhadores da 

COSANPA, que estão em greve há 7 dias, podem contar com o apoio do PSOL, já que o Partido 

apoia todas as reivindicações trabalhistas que esses empregados públicos estão fazendo. Pediu 

que o presidente da companhia dialogue com os funcionários. 

DEPUTADO CAVEIRA (PP) 

Contestou o discurso da deputada Marinor Brito, ao afirmar que o presidente Bolsonaro é 

corrupto. Disse que ela não pode falar em corrupção, já que não assina o pedido de CPI para 

apurar fraude na compra de material para combater a pandemia do coronavírus.  

 



DEPUTADO HILTON AGUIAR (DEM) 

O deputado comunicou aos seus pares que recentemente participou, no município de Novo 

Progresso, das discussões da Frente Parlamentar Vereadores do Pará e Mato Grosso. Questões 

ambientais, economia estadual e a legalização fundiária foram os temas debatidos entre os 

vereadores que acreditam que esses problemas dificultam o crescimentos desses estados  

GRANDE EXPEDIENTE 

DEPUTADO JUNIOR HAGE (PDT) 

Cobrou da Secretaria de Estado de Educação que agilize as reformas de várias escolas em todo 

o Estado para que a comunidade escolar não mais prejudicada. Disse que logo no início do 

Governo Helder Barbalho, as reformas eram feitas com mais rapidez, mas no momento isso não 

está acontecendo. Apelou que a Seduc reforme escolas, na Calha Norte.  

DEPUTADO MARINOR BRITO (PSOL) 

Disse que o parlamento paraense está mal representado por determinado político que vai para 

a tribuna ofender os representantes do povo. Afirmou que o pais está desgovernado, pois tem 

15 milhões de desempregados, que muitos brasileiros estão passando fome. Criticou as 

injustiças sociais e ambientais que o Governo Bolsonaro promove todos os dias. Agradeceu ao 

secretário de Turismo do Estado por visitar Alenquer para identificar o potencial turístico do 

município, que não se desenvolve mais porque é dominado por grileiros e fazendeiros. 

Lamentou que muitas meninas se prostituem para sobreviver. 

DEPUTADO MARTINHO CARMONA (MDB) 

Falou sobre sua atuação parlamentar sobretudo em Belém, lembrando que ele solicitou que os 

buracos da cidade fossem tampados pela Prefeitura de Belém, que já atendeu ao pedido do 

parlamentar. Martinho Carmona pede agora que a Prefeitura melhore o trânsito na Avenida 

Pedro Álvares Cabral. Disse que dia 7 de setembro, estará no Estacionamento do Mangueirão 

para defender a pátria e a família. O ato será liderado pelas Igrejas Quadrangular e Assembleia 

de Deus. 


