
RESUMO DO PLENÁRIO -  26/04/2022 

DEPUTADO CARLOS BOREDALO (PT) 

Agradeceu o Governo do Estado pela entrega do Terminal Hidroviário de Curralinho, na Ilha do 

Marajó. Com a obra, 200 famílias serão beneficiadas. Disse que vai apresentar um projeto para 

que esse Terminal seja denominado Terminal Leila Arruda, essa petista foi vítima de feminicídio. 

HORÁRIO DE LIDERANÇA 

DEPUTADO CARLOS BORDALO (PT) 

Chamou a atenção de seus pares e do Governo do Estado para as mortes que acontecem com 

muita frequência no campo. Um dos motivos dessa violência é a legalização de terras ilegais. A 

invasão é patrocinada por madeireiros. Essa prática é muito comum nos municípios das regiões 

sul e sudeste do Estado. O deputado vai convocar representantes do Ministério Público do 

Estado, Ministério Público Federal, Defensoria Pública do Estado, ITERPA e movimentos sociais 

ligado a essa questão para discutirem soluções para tais problemas. 

DEPUTADO JUNIOR HAGE (PP) 

O deputado informou que na próxima sexta-feira, os 60 funcionários da Defensoria Pública do 

Estado que participam da Expedição Oeste estarão nos municípios de Curuá e Óbidos. Nesses 

locais serão executadas emissões de diversos documentos. Solicitou que o Governo do Estado 

convoque os 720 aprovados em cadastro de reserva do concurso da Secretaria de Administração 

Penitenciária. Eles fizeram todas as etapas do concurso. 

DEPUTADO FÁBIO FREITAS (REPUBLICANOS) 

O parlamentar parabenizou o Governo do Estado pelas construções das Usinas da Paz em vários 

municípios do Estado. Disse que essas unidades têm levado cidadania às pessoas onde elas são 

construídas. Afirmou que por meio de emenda parlamentar destinou 100 mil reais para compra 

de computadores que serão utilizados nas Usinas da Paz. 

DEPUTADO TONI CUNHA (PSC) 

Toni Cunha apoiou o discurso do deputado Júnior Hage que solicita que o Governo do Estado 

convoque os 720 policiais penais aprovados em cadastro de reserva no último concurso para 

Secretaria de Administração Penitenciária. Disse que o Governo do Estado precisa de agir para 

solucionar os conflitos no campo, provocados por madeireiros e pistoleiros que precisam de ser 

punidos por seus crimes e invasão ilegal de terras. 

DEPUTADO JAQUES NEVES (UNIÃO BRASIL) 

O deputado convidou seus pares para que participem da sessão especial que vai homenagear os 

145 anos da Sociedade Benemérita Beneficente Portuguesa. Esse hospital é um dos que mais 

atendente pacientes do SUS no Pará. Durante a sessão especial, a direção do Hospital irá mostrar 

aos participantes todo o trabalho realizado nesses 145 anos de existência. O evento será, 

amanhã, 27.04, no Plenário João Batista, na ALEPA.   

 

 

 



GRANDE EXPEDIENTE 

DEPUTADO TONI CUNHA (PSC) 

Deu continuidade ao seu discurso exigindo que o Governo do Estado convoque os 720 

candidatos aprovados em todas as etapas do concurso público da Secretaria de Administração 

Penitenciária, realizado no ano passado. 

DEPUTADO RAIMUNDO SANTOS (PSD) 

O deputado fez uma retrospectiva de sua trajetória política como deputado estadual, exercendo 

suas funções na ALEPA e como deputado federal, exercendo suas funções na Câmara dos 

Deputados, em Brasília. Afirmou que durante esses sete mandatos procurou atendem as 

reivindicações populares.   

DEPUTADA CILENE COUTO (PSDB/LÍDER DO GOVERNO NA ALEPA) 

Falou sobre a inauguração do Terminal Hidroviário de Curralinho, na Ilha do Marajó. Essa obra 

vai beneficiar 34 mil pessoas que lutam há anos por essa causa. Além disso, falou da ordem de 

serviço para execução do Programa asfalto por todo o Estado nesse município. Disse que o 

Governo do Estado tem investido bastante na área de segurança pública ao realizar concursos 

para a Polícia Civil, Polícia Militar e Corpo de Bombeiros. Os novos concursados irão fortalecer 

ainda mais a segurança pública do Estado que tem diminuído a violência no campo e na capital 

do Estado. Parabenizou o Governo do Estado por executar uma gestão equilibrada permitindo 

o desenvolvimento do Pará. 

 


