
RESUMO DO PLENÁRIO – 22.11.22 

PEQUENO EXPEDIENTE 

DEPUTADO CARLOS BORDALO (PT) 

Carlos Bordalo ocupou a tribuna da ALEPA para solicitar que o Parlamento Estadual encaminhe 
votos de aplauso à Câmara de Vereadores de Igarapé por ter conquistado o diamante de 
transparência na gestão pública. 

HORÁRIO DE LIDERANÇA 

DEPUTADO CARLOS BORDALO (PT) 

Falou sobre a festividade realizada pelo Dia Nacional da Consciência Negra, realizada no dia 20 
de novembro. Alertou que a data serve para combater o racismo estrutural. Disse que o Estado 
do Pará é um dos poucos que tem uma lei que defende a igualdade racial. O parlamentar 
informou que irá à Guiné Bissau e a Cabo Verde para fortalecer a luta contra o racismo em busca 
de uma sociedade igualitária entre todos os países. 

GRANDE EXPEDIENTE 

DEPUTADO CARLOS BORDALO (PT) 

Disse que as comunidades tradicionais do Pará que trabalham na confecção de cuias devem ter 
seus saberes preservados. Para que isso aconteça disse que tem participado de eventos que 
defendem essas comunidades como a UFPA. 

DEPUTADO TONI CUNHA (PSC) 

O deputado fez críticas à saúde no pública do Estado do Pará. Disse que a população de Marabá 
não dispõe de equipamento para realizar sequer um cateterismo. Lamentou que os pacientes 
precisam de se deslocar para Belém para tratar de seus problemas cardíacos. Diante da situação, 
pediu que o Estado crie um plano de governo visando a melhoria da saúde pública em todo o 
Estado. 

DEPUTADO GUSTAVO SEFER (PSD) 

O deputado trouxe duas boas notícias à população paraense. A primeira foi a aprovação da Taxa 
Mineral. Com essa aprovação, o Estado do Pará vai receber direto das mineradoras 150 milhões 
de reais por mês que serão investidos em obras no Estado para beneficiar a população. A 
segunda foram as obras de revitalização que estão acontecendo no Estádio Mangueirão. O 
parlamentar disse a previsão para a inauguração será no primeiro semestre de 2023. O 
Mangueirão será um dos mais modernos do país. 

FABIO FREITAS (REPUBLICANOS) 

O parlamentar fez um alerta aos pais. Disse que eles devem ficar atentos ao que seus filhos 
assistem no TIK TOK que tem exibido filmes que ensinam as crianças acender um cotonete para 
tragar a fumaça. Essa brincadeira que começou na Europa, em especial na Franca e em Portugal, 
chegou ao Brasil e tem atraído as crianças. O deputado disse que apresentou emendas ao Poder 
Executivo e à Prefeitura de Ananindeua solicitando asfaltamento de dez ruas no Parque Verde, 
a construção de dois cais nas ilhas de Abaetetuba, a construção passarela em frente do Parque 
Shopping para evitar acidentes, a revitalização da Dom Vicente Zico, em Ananindeua e a 
revitalização da Quintino Bocaiúva que deve contemplar arborização e área para a prática de 
caminhada e ciclismo. 

 



DEPUTADO MARTINHO CARMONA (MDB) 

Parabenizou o Paysandu pela conquista do terceiro título de campeão da Copa Verde, disputada 
no último sábado. Afirmou que cada conquista do PSC, o Pará ganha visibilidade no cenário 
nacional. Por isso, propôs que a ALEPA envie ao Clube do Paysandu congratulações por essa 
conquista. Falou sobre os 49 anos da Igreja do Evangelho Quadrangular. No próximo ano será 
feita uma grande festa pelos 50 anos da igreja aqui no Pará que conta 3.200 templos, sendo 670 
em Belém. O deputado falou sobre a construção da nova sede do Parlamento Estadual Paraense 
que de acordo com ele será construída ainda na gestão do deputado Chicão. 

  

 


