
RESUMO DO PLENARIO – 20.12.22 

PEQUENO EXPEDIENTE 

DEPUTADO CARLOS BORDALO (PT) 

Deu entrada em uma moção solicitando ao Governo do Estado/SEDUC faça a climatização das 

salas de aula da Escola Estadual Professor Acyr de Jesus Barros Pereira que fica no bairro da 

Sacramenta, em Belém. 

DEPUTADO TONI CUNHA (PSC) 

Denunciou a situação do curso de medicina da Universidade Estadual do Pará, em Marabá. 

Afirmou que os professores e os alunos não dispõem de equipamentos para que as aulas sejam 

ministradas. Em função dessa situação, solicitou que o reitor da UEPA venha à ALEPA para 

explicar e mostrar que medidas serão tomadas para resolver esse problema que tem afetado a 

comunidade acadêmica do curso de medicina. Firmou que vai lutar para a alíquota do ICMS não 

seta reajustada em 2023, pois quem mais sofrer com esse reajuste será o povo que terá os itens 

da cesta básica mais caros. 

HORÁRIO DE LIDERANÇA 

DEPUTADO GUSTAVO SEFER (PSD) 

Fez uma retrospectiva de seu mandato agradecendo a todos os parlamentares e ao povo pelas 

conquistas feitas dentro e fora do Parlamento Estadual. Agradeceu a todos os parlamentares 

que contribuíram para o parlamento estadual. Lamentou os deputados dessa legislatura que 

não foram reeleitos. Parabenizou o deputado Chicão, presidente da ALEPA, pela reforma e 

valorização dos servidores do Poder Legislativo Estadual. Parabenizou o Governo do Estado 

afirmando que nesses quatro anos, o Pará alcançou um grande desenvolvimento com obras em 

todos os campos que garantem a cidadania popular. 

DEPUTADO JÚNIOR HAGE (PP) 

Sou solidário com o presidente por ter perdido sua mãe. Parabenizo pelas mudanças estruturais 

que está sendo feita na ALEPA, pois essa reforma beneficia os servidores, deputados e a 

população que acompanha o trabalho legislativo. Disse que aprendeu muito ao longo desses 16 

anos e aprovou muitos projetos para atender melhor a população do Estado, dentres eles: os 

terminais hidroviários, asfaltamentos de rodovia e a Expedição Oeste, realizada pela Defensoria 

Pública do Estado que levou cidadania ao povo da Calha Norte e aos municípios da Ilha do 

Marajó. Encerro meu mandato com muita alegria por ter representado bem o povo paraense. 

DEPUTADA MARINOR BRITO (PSOL) 

A deputada parabenizou o Supremo Tribunal Federal por reconhecer inconstitucional o 

orçamento secreto que distribuiu verba pública para eleger candidatos que apoiavam o 

presidente Jair Bolsonaro. Criticou o Congresso Nacional por compactuar com essa situação. 

Falou da expectativa para a posse de Luís Inácio Lula da Silva como Presidente da República. 

GRANDE EXPEDIENTE 

DEPUTADO MARTINHO CARMONA (MDB) 

 



Disse que os deputados foram reeleitos porque tiveram aprovação da sociedade e por isso os 

reeleitos precisam aumentar suas responsabilidades perante o povo que os elegeu. Afirmou que 

o povo evangélico tem crescido como eleitor em todo o país. 

DEPUTADO CARLOS BORDALO (PT) 

O deputado falou sobre o resultado da pesquisa que a SEMOB fez nos transportes coletivos 

ouvindo as passageiras que relataram que sofrem todos os dias importunação sexual por parte 

dos homens que usam os coletivos. De acordo com as passageiras, o esfregão é o abuso mais 

praticado pelo sexo masculino. A pesquisa foi realizada entre os meses de novembro e 

dezembro deste ano. A pesquisa revela ainda que as mulheres não conhecem as leis que as 

protegem desses crimes e por isso há um favorecimento para essa prática criminosa. 

DEPUTADA MARINOR BRITO (PSOL) 

A deputada disse que nesses quatro anos que esteve na ALEPA aprovou projetos de lei que 

contribuiu para o desenvolvimento do Estado do Pará. Citou que teve muito orgulho de ter feito 

um estudo para analisar a educação no campo, quilombolas e extrativista. Disse que vai 

continuar na lutando por conquistas sociais mesmo longe da ALEPA. 


