
RESUMO DO PLENÁRIO 13.12.22 

PEQUENO EXPEDIENTE 

DEPUTADO CARLOS BORDALO (PT) 

Falou sobre o sucesso da sessão solene que aconteceu na semana passada. No evento foi 
entregue a comenda Paulo Frota às pessoas que trabalham em prol dos diretos humanos. 
Setenta e sete pessoas foram homenageadas. A sessão solene foi presidida pelo deputado 
petista, presidente da Comissão de Direitos Humanos e Defesa do Consumidor. 

HORÁRIO DE LIDERANÇA 

DEPUTADO CARLOS BORDALO 

O deputado falou sobre a diplomação, ontem, de Lula pelo Supremo Tribunal Federal. Em seu 
discurso, o deputado disse que a diplomação reconhece que Lula foi eleito democraticamente 
sem nenhuma fraude como argumenta seu opositor o presidente Jair Bolsonaro. Disse que a 
democracia vai voltar a vigorar no país. 

DEPUTADO ANGELO FERRARI 

O deputado criticou as ações do prefeito de Oriximiná, José Willian Siqueira da Fonseca. De 
acordo com o parlamentar há indícios de corrupção em sua gestão, prejudicando a população. 

DEPUTADA MARINOR BRITO (PSOL) 

Ressaltou que a diplomação de Luís Inácio Lula da Silva foi uma resposta às tentativas de 
impedir o processo democrático. A parlamentar disse que Lula afirmou tem compromisso com 
a dignidade, com o combate à fome, à desigualdade, à intolerância e à discriminação. Para a 
deputada do PSOL, há quatro anos que o Brasil é afrontado em sua democracia pelo atual 
presidente. 

DEPUTADO FÁBIO FREITAS (REPUBLICANOS) 

Disse que a Comissão de Prevenção e Combate à Drogas da ALEPA fez um trabalho que levou 
libertação a muitos dependentes químicos do Pará. Para isso, a Comissão realizou diversas 
audiências públicas, sessões especiais, estudos, debates dentro e fora da ALEPA, sobretudo nas 
comunidades terapêuticas espalhadas em todos os municípios paraenses. O parlamentar 
afirmou que vai dar continuidade neste trabalho na próxima legislatura e que para isso espera 
contar com a ajuda das polícias civil e militar do Estado do Pará. 

DEPUTADA PROFESSORA NILCE PINHEIRO 

A parlamentar disse que participou na semana passada em Brasília do III Encontro de 
Procuradoria do Brasil que existem em 19 estados. No evento, as procuradoras prestaram 
contas dos trabalhos realizados por essas procuradorias que têm levado dignidades às 
mulheres brasileiras. O momento foi propício para fazer uma avaliação do pleito de 2022. 

GRANDE EXPEDIENTE 

DEPUTADO MARINOR BRITO (PSOL) 

Foi à tribuna para esclarecer que matérias publicadas nos principais jornais de Belém dão a 
entender que merenda escolar tem recebido pouca atenção da Prefeitura de Belém. Na 
verdade, a deputada declara que é o Governo Federal que tem feito cortes sucessivos na verba 
para adquiri a merenda escolar. A Prefeitura de Belém tem garantido esse direito aos 
estudantes independentes da obrigação do Governo Federal cumprir sua obrigação. 



DEPUTADO CARLOS BORDALO (PT) 

A Prefeitura de Belém tem trabalhado para garantir a limpeza e restauração dos canais 
existentes na cidade. A intenção é amenizar os alagamentos principalmente no período de 
intensa chuva na capital do Estado. A população da Terra Firme foi beneficiada com tais obras. 
O deputado disse que a Prefeitura de Belém já está também trabalhando para melhorar o 
sistema e coleta de lixo na cidade. 

DEPUTADA CILENE COUTO 

A deputada falou sobre o projeto Usina da Paz que oferece às populações carentes diversos 
serviços nas áreas da educação, saúde, cidadania e lazer. A parlamentar afirmou que na 
semana passada, a população da Terra Firme ganhou sua Usina da Paz e que o Guamá será o 
próximo bairro contemplado com esse projeto do Governo do Estado. 

DEPUTADO JÚNIOR HAGE 

Solicita que o Governo do Pará melhore o abastecimento de água no bairro Milagre, em 
Castanhal, que há mais de 1 ano tem sofrido com fornecimento de uma água de qualidade 
ruim para consumo. 

 


