
PEQUENO EXPEDIENTE – 25.10.2022 

DEPUTADO FÁBIO FREITAS (REPUBLICANOS) 

Criticou as pessoas que não respeitam a liberdade religiosa especialmente no período 
carnavalesco. Muitas escolas de samba ridicularizam Cristo, desrespeitando vários 
cristãos que acreditam no filho de Deus. Isso é um desrespeito à constituição Federal de 
88 que determina respeito as várias crenças existentes do país que é laico. 

HORÁRIO DE LIDERANÇA 

O parlamentar firmou que vai lutar com a bancada paraense na Câmara dos Deputados 
para aprovar projetos de lei que irão favorecer o desenvolvimento da Região Norte, em 
especial, do Estado do Pará, com obras na área do meio ambiente, do transporte e do 
extrativismo. 

DEPUTADO CARLOS BORDALO (PT) 

Falou sobre o desrespeito do ex-deputado Roberto Jefferson que atirou contra policiais 
federais no último domingo. O ex-parlamentar cumpria prisão domiciliar, mas por 
desrespeitar as cláusulas da prisão, a justiça determinou que a prisão seja cumprida em 
regime fechado. Essa decisão motivou a atitude do ex-parlamentar que se recusou a 
cumprir a decisão e atacou os agentes federais. Ele ainda ofendeu a ministra Carmem 
Lúcia que a chamando-a de prostituta. 

DEPUTADO JUNIOR HAGE (PP) 

Elogiou o Governo do Estado pela recuperação de várias estradas que contemplam os 
nove municípios da Calha Norte. Disse que espera que o governador Helder Barbalho 
continue asfaltando as PA que estão em péssimas condições de trafegabilidade. 

DEPUTADO CARLOS BORDALO (PT) 

Alertou sobre a agressão que uma mulher sofreu neste final de semana em uma casa de 
show em Belém. Disse que esse desrespeito não pode acontecer em hipótese nenhuma. 
Lembrou que tem um projeto de sua autoria que protege as mulheres que frequentam 
as casas de diversão na capital e no interior do Estado. Retomou o discurso sobre o 
desrespeito que o ex-deputado federal Roberto Jefferson teve para com os policiais 
federais que foram agredidos pelo ex-parlamentar. 

 


