
RESUMO DO PLENÁRIO – 01/11/2022 

PEQUENO EXPEDIENTE 

DIRCEU TEM CATEN (PT) 

O deputado foi à tribuna especialmente para manifestar sua alegria com a eleição do 

presidente Luís Inácio Lula da Silva. Em seu agradecimento, o parlamentar disse que 

estava orgulhoso pela votação expressiva do Pará em favor do presidente Lula. Afirmou 

que o Governador do Estado, Helder Barbalho, teve uma importante participação nesta 

conquista. Ressaltou que com a eleição do Lula, o Pará vai se desenvolver com políticas 

públicas voltadas sobretudo para a população de baixa renda. Espera que a vontade 

popular seja respeitada por Jair Bolsonaro, adversário de Lula neste pleito. 

DEPUTADO GUSTAVO SEFER (PSD) 

Disse que a vontade do povo prevaleceu nas urnas no último domingo. Apelou que os 

apoiadores do Bolsonaro possam aceitar a vitória de Lula e deixem de fomentar rebeliões 

em diversas capitais brasileiras contra o resultado da eleição de Lula para presidente da 

república. 

HORÁRIO DE LIDERANÇA 

DEPUTADO CARLOS BORDALO (PT) 

O deputado disse que a eleição de Lula para presidente da república representa uma 

esperança para o Brasil. O Governo não será do Partido dos Trabalhados, o governo será 

do povo brasileiro. O parlamentar espera que Lula conduza o Brasil com muita paz social. 

DEPUTADA MARIONOR BRITO (PSOL) 

Disse que a vitória de Lula para presidente do Brasil é a vitória de todos aqueles que são 

discriminados e daqueles que passa fome há quatro anos. A eleição de Lula vai respeitar 

o meio ambiente e a vontade popular. 

DEPUTADO FÁBIO FREITAS (REPUBLICANOS) 

Parabenizou Lula pela vitória nas urnas no último domingo. Disse que espera que o Brasil 

seja bem conduzido e próspero nos próximos quatro anos. 

DEPUTADO JAQUES NEVES (UNIÃO) 

Parabenizou o Lula pela vitória. Disse que a vontade do povo deve ser respeitada. Pediu 

que o presidente Lula possa ser ter sabedoria de Deus para governar o país por quatro 

anos. 

GRANDE EXPEDIENTE 

DEPUTADO RAIMUNDO SANTOS (PSD) 

Todos nesse pais deve ter o direito de expressar sua vontade nas urnas ao eleger seu 

candidato visto que o país é democrático, portanto, a decisão popular deve ser respeitada. 

DEPUTADO CARLOS BORDALO (PT) 

Fez uma retrospectiva de Lula e chegou à conclusão que o presidente foi eleito por causa 

de sua luta em prol da população que em seus mandatos anteriores teve suas 

reivindicações atendidas. Disse que espera que o Brasil volte a prosperar.   



  

DEPUTADA MARINOR BRITO (PSOL) 

Essa eleição foi atípica porque tivemos que passar por cima de regras em nome de uma 

suposta democracia defendida pelo opositor de Lula, Jair Bolsonaro e seus 

aliados.  Diversas políticos cometeram violência contra religiosos porque não eles não 

queriam votar em Bolsonaro. Eu não aceito um presidente que deixou a população 

brasileira passar fome em seu governo. Aqui no Pará tem um grande número de famílias 

que passam fome. As ruas estão interditas como forma de protesto dos bolsonaristas que 

não aceitam a eleição de Lula. A eleição já acabou e o Lula vai tomar posse para governar 

o país mais uma vez. 

 


