
RESUMO DO PLENÁRIO – 18.10.2022 

PEQUENO EXPEDIENTE 

DEPUTADO CARLOS BORDALO (PT) 

O deputado falou sobre a agenda do Governo Estadual. Ele disse que a inauguração do Banpará 

de Peixe Boi vai também beneficiar a população de Nova Timboteua. Continuou falando da 

agenda do Governo do Estado, afirmando que no próximo sábado, o governador vai inaugurar 

a Usina da Paz, no bairro do Jurunas, a partir das 18 horas. 

DEPUTADO TONI CUNHA (PSC) 

Pediu que a Secretaria Estadual conserte o tomógrafo do Hospital Regional de Tucuruí. Essa 

situação está prejudicando os pacientes que precisam de fazer uma tomografia para resolver 

seus problemas de saúde. 

HORÁRIO DE LIDERANÇA 

DELEGADO TONI CUNHA (PSC) 

Pediu que no segundo turno haja mais respeito entre os candidatos Lula e Jair Bolsonaro que 

disputam o segundo turno da eleição para presidência da República. Vivemos uma democracia, 

por isso, não é aceitável ofensas entre os candidatos e seus eleitores também. 

DEPUTADO ANGELO FERRARI (MDB) 

Disse que o município de Oriximiná é terra sem lei. O prefeito persegue as pessoas. Eu já fui 

vítima dele por discordar de sua administração. O prefeito já atentou contra a minha vida e até 

o momento não vi a justiça sendo feita. Recentemente fui acusado de comprar votos para me 

eleger no primeiro turno das eleições de 2022. 

DEPUTADA MARINOR BRITO (PSOL) 

A parlamentar parabenizou o PSOL pela bela campanha nas eleições de 2022 em todo o Brasil. 

Graças a isso, o partido elegeu vários candidatos para o Congresso Nacional. Alertou que o 

Governo Federal não tem atendido as necessidades das populações que precisam de assistência 

social, e que em função dessa situação, o Hospital Regional de Alenquer está funcionando em 

péssimas condições. 

DEPUTADO FABIO FREITAS (REPUBLICANOS) 

Parabenizou o Governo do Estado pela assinatura da ordem de serviço visando à construções 

de 30 creches em todo o Estado. Disse que a intenção do governador Helder Barbalho é que 

todos os municípios sejam contemplados com essa obra. As construções das creches vão ajudar 

as mães que trabalham. 

DEPUTADO GRANDE EXPEDIENTE 

DEPUTADO MARTINHO CARMONA (MDB) 

Aproveitou para agradecer os seus eleitores que o escolheram pela oitava vez para ocupar uma 

cadeira na ALEPA. Disse que nessa eleição teve um acréscimo de 30% de votos mesmo diante 

da dificuldade para se empenhar nessa campanha por causa de problemas de saúde. Afirmou 

que ele como a população brasileira devem lutar contra a ideologia de gênero e a liberação das 

drogas. 



DEPUTADO FÁBIO FREITAS (REPUBLICANOS) 

Disse que o discurso do deputado Martinho Carmona é um fato real. Aqui na ALEPA tenho 

certeza que nunca será aprovado um projeto de lei que libere o uso de droga, pois ela destrói 

famílias. Não existe mãe de drogado feliz. Meu mandato é para combater o uso de drogas. 

DEPUTADA MARINOR BRITO (PSOL) 

Denunciou que o Governo Federal tem feito cortes sucessivos na educação. O corte foi de 97,5% 

para o ano que vem, por isso, o Brasil irá construir em todo o pais somente 5 creches, 

prejudicando as mães que precisam de trabalhar. 

DEPUTADO CHAMONZINHO (MDB) 

Foi à tribuna para agradecer todos os seus eleitores que mais uma vez permitiram que ele fosse 

eleito para ocupar uma cadeira na ALEPA. Disse que vai compensar seus eleitores ao defender 

seus direitos no Parlamento Estadual Paraense. 


