
RESUMO DO PLENÁRIO – 14/06/22 

PEQUENO EXPEDIENTE 

DEPUTADO JUNIOR HAGE 

Informou que vai viajar para o município de Monte Alegre para conversar com seus aliados 

políticos. Disse que já lutou por muitas obras neste município como o asfaltamento da PA 423 

que liga Monte Alegre à Comunidade do Limão. Afirmou que Monte Alegre precisa de resolver 

seus problemas com o péssimo fornecimento de água potável. 

DEPUTADO FÁBIO FREITAS (REPUBLICANOS) 

Falou sobre a Semana de Prevenção às Drogas que irá acontecer em Belém, no período de 20 a 

26 de junho. A semana prevê a realização da Marcha contra as Drogas. Disse que ficou muito 

decepcionado com a marcha para liberação das drogas em São Paulo, no dia 21 de maio. Afirmou 

que vai lutar para que isso não aconteça, pois meio milhão de pessoas por ano são mortas em 

função do consumo de drogas, levando aos lares desiquilíbrio familiar. 

HORÁRIO DE LIDERANÇA 

DEPUTADO JUNIOR HAGE 

Disse que o Estado deve ter uma política para atender as necessidades de infraestrutura 

daquelas comunidades que moram em vilas distantes da sede dos municípios. Essas 

comunidades precisam serviço médico, escolas, saneamento básicos dentre outros. 

DEPUTADO CARLOS BORDALO (PT) 

Parabenizou o governador Helder Barbalho por atender um sonho do povo bragantino. Amanhã, 

irá entregar 50% do asfaltamento da PA 462 que liga os municípios de Augusto Correa e Viseu. 

Disse que há muito tempo seu mandato luta por esse asfaltamento solicitado por meio de várias 

moções apresentadas à Mesa Diretora da ALEPA. Disse que atualmente o mundo está voltado 

para a Amazônia por causa dos desaparecimentos do jornalista estrangeiro e do indigenista que 

estavam fazendo trabalhando na região em maio. Afirmou que o Governo Bolsonaro está 

destruindo a Amazônia a partir do momento que não cuida da nossa floresta, pois permite o 

desmatamento de mais de 50% de nossas matas. 

 


