
RESUMO DO PLENÁRIO – 20.09.2022 

PEQUENO EXPEDIENTE 

DEPUTADO CARLOS BORDALO (PT) 

O deputado solicitou que a Secretaria de Segurança Pública do Estado, o Ministério Público do 
Estado e o Tribunal Regional Eleitoral tomem providências sobre prática de trabalho escravo e 
tortura praticados por políticos e madeireiros no município de Cametá.  A comunidade 
quilombola de Lucas é a mais afetada com essa situação. 

HORÁRIO DE LIDERANÇA 

DEPUTADO CARLOS BORDALO (PT) 

A morte de peixe neste final de semana no município de Salvaterra chamou a atenção do 
deputado petista que solicitou que uma equipe da Secretaria Estadual de Meio Ambiente vá ao 
local para identificar e corrigir o problema. Parabenizou a Universidade Federal do Pará por ter 
melhorado as notas dos cursos de pós-graduação avaliados pelo CAPES. Parabenizou todos os 
professores envolvidos nessa conquista educacional. 

DEPUTADO CHAMONZINHO (MDB) 

Solicitou que a Secretaria de Educação vá ao município de Marabá, especialmente no Residencial 
Tiradentes, para estudar a comprar de um terreno, visando à construção de uma escola de 
ensino médio para atender essa comunidade composta por três mil habitantes. 

DEPUTADO FABIO FREITAS (REPUBLICANOS) 

Disse que está empenhado em lutar pelos direitos dos enfermeiros que tiveram seu piso salarial 
aprovado no Congresso Nacional, mas que ainda não começou a vigorar porque o Supremo 
Tribunal Federal suspendeu no início de setembro seus efeitos por 60 dias, alegando que os 
hospitais e clínicas particulares não têm condições de arcar com esse custo. 

GRANDE EXPEDIENTE 

DEPUTADO CARLOS BORDALO (PT) 

Afirmou que vai participar ativamente amanhã do Dia Nacional de Luta das Pessoas com 
Deficiência. Disse que já apresentou diversos projetos de lei para atender as necessidades das 
pessoas com deficiências, citando que é autor da lei que obriga as embarcações a reservarem 
espaços para que os deficientes armem suas redes, fazendo dessa maneira uma viagem mais 
tranquila. 

DEPUTADO FABIO FREITAS (REPUBLICANOS) 

Acredita que a Lei Orçamentária Anual vai reservar orçamento para pagar o piso dos enfermeiros 
desde que a União repasse verba para auxiliar os estados a pagarem o piso dessa categoria. 

DEPUTADO MARTINHO CARMONA (MDB) 

Usou a tribuna para pedir ao deputado Chicão, presidente da Alepa, que se reunisse com seus 
pares para decidir como ficarão as sessões na ALEPA no próximo mês. Outubro será decisivo 
para os deputados que tentam a reeleição e para que isso aconteça os deputados precisam de 
estar nas ruas convencer os seus eleitores. 

 


