
RESUMO DO PLNEÁRIO-  14.12.21 

PEQUENO EXPEDIENTE 

DEPUTADO ANGELO FERRARI (PRB) 

O deputado fez um resumo de sua atuação neste semestre. Afirmou que seus trabalhos se 

concentram sobretudo em Oriximiná e Calha Norte. Ele disse que conseguiu vários equipamentos 

para a população daquele município como uma caçamba, uma retroescavadeira, uma lancha e um 

caminhão. Disse que o Governo do Estado investiu em torno de 100 milhões na Calha Norte.  

HORÁRIO DE LIDERANÇA 

DEPUTADO ANGELO FERRARI  

Agradeceu ao Governo do Estado pelos trabalho que vem executando na Calha Norte, 

especialmente por causa da pavimentação da PA 493.  

DEPUTADO MARINOR BRITO (PSOL) 

Disse que amanhã será realizada uma coletiva de imprensa para informar sobre a visita que a 

ALEPA fez na Empresa Imerys, em Barcarena, onde aconteceu uma explosão, este mês. A 

apresentação do relatório vai ser apresentado, às 11 horas, no Plenário Newton Miranda. A 

parlamentar informou que a UEPA fez uma pesquisa de 2014 a 2018 e constatou que um índice 

elevado de evasão na Rede Estadual de Ensino. A parlamentar quer saber que medidas a SEDUC 

está fazendo para reverter essa situação. Disse que está feliz pelas reformas de escolas estaduais 

em Belém (Maroja Neto) e em Castanhal. 

DEPUTADO CARLOS BORDALO 

Falou sobre os perigos que a população de Barcarena sofreu com a explosão na Empresa Imerys. 

Disse que nesta quarta-feira, será apresentado o relatório da diligência que a ALEPA fez em  

Barcarena, na semana passada. O encontro com a imprensa será nesta quarta-feira, a partir das 9h, 

na Alepa. Solicitou que o presidente Chicão instale a comissão externa da Alepa para dar 

continuidade ao trabalho em Barcarena. 

DEPUTADO FABIO FREITAS (REPUBLICANOS) 

Fez um balanço de seu trabalho nesse três anos de sua atuação parlamentar. Disse que foram 

aprovados muitos projetos de lei, realizadas muitas ações para libertar jovens das drogas, houve 

diversas emissões de documentos para que a população tenham o direto à cidadania. Ele disse que 

espera fazer muito mais no próximo ano.  

DEPUTADO JUNIOR HAGE (PDT) 

O parlamentar afirmou que a Expedição Oeste do ano que vem vai levar ações de cidadania ao 

município de Prainha a exemplo do que já fez em outros municípios da Calha Norte.  

DEPUTADO MARTINHO CARMONA (MDB)  

Afirmou que é com muita alegria que chaga ao final de mais um período parlamentar. Disse que 

espera que 2022 seja um ano melhor do que 2021, já que muitos investimentos deixaram de ser 

feitos no Estado do Pará por causa da COVID 19.  

DEPUTADO RAIMUNDO SANTOS (PATRIOTA) 

Agradeceu a Deus por mais um trabalho parlamentar. Disse que a grande vitória nesse ano foi a 

diminuição dos casos de COVID 19, doença que tanto amedrontou a população do Estado. Espera 



que em 2022 a situação melhore ainda mais. Elogiou os trabalhos que a Escola do Legislativo 

realizou em todo o Estado com a Alepa Itinerante. Disse que 13 projetos de lei estão retidos na 

CCJ há mais 365 dias. Gostaria que tais projetos sejam encaminhados para votação o mais rápido 

possível em 2022. 

GRANDE EXPEDIENTE 

DEPUTADO HILTON AGUIAR 

Disse que se sente feliz em representar o povo. Ele agradeceu o Governo do Estado pela 

recuperação da Escola Professora Jussara Terezinha, que será entregue à população de Itaituba 

amanhã, bem como Cheque Moradia.  


