
RESUMO DO PLENÁRIO – 22.02.22 

PEQUENO EXPEDIENTE 

DEPUTADO CARLOS BORDALO (PT) 

Foi à tribuna para defender as mulheres paraenses contra qualquer tipo de violência. E isso só 
será possível a partir da criação de projetos de lei aprovados no Plenário Newton Miranda da 
ALEPA, muito deles da autoria desse parlamentar. 

HORÁRIO DE LIDERANÇA 

DEPUTADO CARLOS BORDALO (PT) 

Ressaltou que o Governo do Estado pelas obras que vem realizando no Pará, destacando as 
obras do BRT metropolitano. Ressaltou que nos últimos três anos, o Pará tem apresentado um 
crescimento de emprego e renda em todos os municípios paraenses, possibilitando o 
crescimento do Estado. 

DEPUTADO MARTINHO CARMONA (MDB) 

Elogiou o deputado Chicão pelo trabalho que está executado dentro e fora do Parlamento 
Paraense. Disse que o deputado tem representado muito bem a ALEPA em todos s municípios 
do Estado. Falou ainda que o Pará deve fomentar seus distritos industriais para que cresça mais 
economicamente. 

DEPUTADO JUNIOR HAGE (PDT) 

Disse que o Governo do Estado vai levar água potável para diversos bairros de Castanhal. Muitos 
moradores ainda utilizam a água de poços para uso diário sem nenhum tratamento. Os bairros 
Pirapora, Milagre e Cariri serão beneficiados com Água encanada graças à ação do Governo do 
Estado. 

DEPUTADA CILENE COUTO – LIDER DO GOVERNO NA ALEPA 

A parlamentar falou sobre a agenda do governador Hélder Barbalho. Ela disse que o chefe do 
executivo estadual esteve ontem em Salvaterra para assinar a ordem de serviço para que tenha 
início as obras de construção do Terminal Hidroviário daquele município. A líder do governo na 
Alepa disse que o Governo do Estado vai entregar à população de Soure seu terminal hidroviário, 
no dia 22 de abril. 

GRANDE EXPEDIENTE 

DEPUTADO CARLOS BORDALO (PT) 

Elogiou o deputado Chicão pela atenção especial que ele vem dando ao trabalho da imprensa 
da Casa. Os profissionais da imprensa ganharam novos estúdios e novos equipamentos para que 
possam cobrir as pautas do Legislativo Estadual. O parlamentar aproveitou ainda o momento 
para anunciar que vai apresentar após o carnaval uma proposta para que a Alepa crie uma 
comissão para acompanhar os trabalhos in loco em Barcarena, onde houve uma explosão na 
Mineradora Imerys. 

  

  

DEPUTADO MARTINHO CARMONA (MDB) 



Defendeu a família alegando que a família tradicional é formada pelo homem e pela mulher e 
que fora dessa formação há a possibilidade do surgimento de homossexualismo e pedofilia. 
Disse que a família é projeto de Deus. 

DEPUTADO ORLANDO LOBATO (PMN) 

Falou sobre a sua agenda em vários municípios do Estado. Disse que a população de Gurupá e 
Porto de Moz receberam diversos equipamentos que serão utilizados na saúde. 

DEPUTADA MARINOR BRITO (PSOL) 

Disse que o Governo Federal não investe na educação e na saúde do país e que a população 
brasileira está sofrendo com esse descaso, em especial a população de baixa renda da Região 
Amazônica. 

 


