
RESUMO DO PLENÁRIO – 04.10.2022 

PEQUENO EXPEDIENTE 

DEPUTADO JAQUES NEVES (UNIÃO BRASIL) 

Afirmou que apesar de não ter sido reeleito, espera que os que foram eleitos e reeleitos possam 

se aliar ao Governo do Estado para que o trabalho continue visando ao benefício do povo 

paraense em especial a área de saúde. 

DEPUTADO TONI CUNHA (PSC) 

Agradeceu cada eleitor que acreditou no seu trabalho. Afirmou que vai continuar lutando pelos 

diretos da população. Lamentou os deputados que não se reelegeram. Disse que o Poder 

Legislativo deve se unir para cumprir a sua verdadeira função que é defender os diretos do povo 

paraense em suas necessidades básicas e essenciais. 

HORÁRIO DE LIDERANÇA 

DEPUTADO CARLOS BORDALO (PT) 

Disse que espera que todos os eleitos possam trabalhar pelos interesses do povo do Estado do 

Pará. Reconheceu que o Partido dos Trabalhadores (PT) se saiu bem representado nessa eleição. 

Parabenizou Airton Faleiro e Beto Faro que irão representar o Pará respectivamente na Câmara 

dos Deputados e no Senado Federal. Parabenizou ainda o governador Helder Barbalho por sua 

reeleição e o ex-presidente Lula por disputar o segundo turno em 30 de outubro com o 

presidente Bolsonaro. 

DEPUTADO GALILEU (REPUBLICANOS) 

Disse que a eleição mostrou que muitos deputados precisam de rever seus conceitos sobre 

liderança, pois líder é aquele que está junto ao seu eleitoral para ouvir suas reivindicações 

durante todo o mandato e não somente em tempo de pleito. Agradeceu o povo paraense pelo 

apoio que recebeu nesses quatro anos. 

DEPUTADO JUNIOR HAGE (PP) 

Disse que não estará nesta Casa na próxima legislatura, mas espera que todos os deputados 

possam atender as reivindicações do povo paraense em especial dos nove municípios da Calha 

Norte. Afirmou que tem orgulho de ter passado dezesseis anos na ALEPA fazendo política como 

missão e não como negócio. Reconheceu que cumpriu seu trabalho com dedicação em prol do 

povo paraense de todas as regiões do Estado. Agradeceu a Deus pelas amizades que fez nesses 

quatro mandatos. 

GRANDE EXPEDIENTE 

DEPUTADO GALILEU (REPUBLICANOS) 

Quero falar sobre a saúde do Estado. No meu mandato foi feita uma melhoria no transplante de 

córnea e de rim em todo o Estado que não tinha muita experiência na área. Apesar das 

conquistas nesta área, precisamos avançar ainda mais para que o transplante possa atender 

cada vez mais paciente que precisa de qualidade de vida. Agradeço cada pessoa que acreditou 

em meu mandato. 

DEPUTADO CARLOS BORDALO (PT) 



 

Parabenizou todos as pessoas que participaram dessas eleições porque houve reforço à 

democracia no Brasil. Quero agradecer o povo paraense pela quinta vez por me escolher como 

seu representante. Agradeço o papel dos movimentos sociais, das lideranças políticas, dos 

profissionais da saúde, da educação e de outros profissionais que estiveram nesta luta pela 

minha reeleição. Meu mandato estás à disposição das reivindicações do povo paraense. As urnas 

eletrônicas mostraram que a eleição foi limpa. 

DEPUTADO JUNIOR HAGE (PP) 

Foi à tribuna para agradecer todos os eleitores dos nove municípios da Calha Norte. Disse que 

durante esses quatro mandatos na ALEPA lutou por obras de saneamento e pavimentação para 

a Calha Norte. Ressaltou que boa parte desses serviços foram implantados durante o governo 

de Helder Barbalho. Muito obrigado ao povo da Calha Norte. Obrigado por tudo durante esses 

16 anos aqui na ALEPA. 

 


