
RESUMO DO PLENÁRIO – 07.02.2023 

PEQUENO EXPEDIENTE 

DEPUTADO AVEILTON SOUZA (PL) 

Disse que vai honrar os votos recebidos ao lutar pela concretização de todas as reivindicações 

desses eleitores. Vai solicitar ao Tribunal de Justiça do Estado que faça a redistribuição de 

competências das varas criminais da comarca de Marabá, bem como, rever a redistribuição de 

competência da vara privativa do tribunal de júri. Pede à SESPA que instale unidade 

oncológicas em Marabá e Altamira. Solicita que a COSANPA garanta o fornecimento de água 

potável na comunidade de Nossa Senhora Aparecida em Marabá. Finalizou seu discurso, 

pedindo à SEDUC que reforme a Escola Estadual Bartolomeu, que fica na comunidade de 

Cachoeira da Serra, em Altamira. 

DEPUTADO TONI CUNHA (PSC) 

Disse que espera que essa nova legislatura respeite a harmonia entre os poderes Legislativa, 

Executivo e Judiciário para que o Estado do Pará possa se desenvolver ao atender às 

reivindicações do povo. 

DEPUTADO FÁBIO FREITAS (REPUBLICANOS) 

O parlamentar fez uma retrospectiva de seu mandato anterior em que apresentou projeto de 

lei, moções, requerimentos, sessão solene...  Afirmou ainda que pretende apresentar mais 

trabalho nesta nova legislatura para atender às reivindicações populares. 

HORÁRIO DE LIDERANÇA 

DEPUTADA LÍVIA DUARTE (PSOL) 

Afirmou que ficou satisfeita por Aluízio Mercadante assumir a presidência do BNDES. Disse que 

apresentou um projeto de lei para que o Governo do Estado construa creches noturnas para 

atender às necessidades das mães que trabalham à noite e não têm com quem deixar seus 

filhos. 

DEPUTADO CORONEL NEIL (PL) 

Hoje venho à tribuna somente para agradecer todos os votos que me trouxeram aqui. Vamos 

lutar por uma imprensa livre com total liberdade de expressão. O parlamentar falou sobre o 

trabalho que desenvolver por três anos no INCRA que concedeu 90 mil títulos como forma de 

fazer a reforma agrária. Afirmou que o título permite o desenvolvimento do Estado por causa 

desses trabalhadores rurais. 

CARLOS BORDALO (PT) 

Criticou a invasão que os bolsonaristas fizeram nos órgãos públicos, localizado na Praça dos 

Três Poderes em Brasília. A justificativa dos invasores foi que houve fraude nas eleições de 

2022. Disse que se orgulha pelo desempenho do PT nessas eleições do ano passado citando 

que a ALEPA está bem representada pelo Partido dos Trabalhadores. 

GRANDE EXPEDIENTE 

DEPUTADO TIAGO ARAÚJO (CIDADANIA) 



Disse que deseja que todos os deputados possam se relacionar muito bem uns com os outros 

para que o trabalho seja feito a favor da criação de políticas públicas para atender a população 

do Estado e que para isso o debate deve ser feito com respeito visando ao desenvolvimento do 

Estado. 

FÁBIO FREITAS (REPUBLICANOS) 

O deputado falou sobre o trabalho da Comissão de Combate às Drogas que atendeu em seu 

primeiro mandato 240 mil pessoas. Além disso, o deputado realizou ações oftalmológicas que 

atenderam 76 mil pessoas bem como capacitou 552 pessoas com cursos profissionalizantes. 

Afirmou que neste mandato pretende continuar esse trabalho para que novas pessoas sejam 

beneficiadas. 

DEPUTADO BRAZ (PDT) 

Em seu primeiro pronunciamento, o parlamentar agradeceu seus eleitores do Sul e Sudeste do 

Pará. Agradeceu também o acolhimento que teve na ALEPA dos deputados e dos servidores. 

Disse que pretende dialogar com todos os secretários estaduais que todos possam responder 

suas demandas. Afirmou que vai lutar pela melhoria do ensino médio no interior do Estado. 

Pretende ainda levantar a bandeira da emancipação para a criação de novos municípios. 

LÍVIA DUARTE (PSOL) 

A deputada disse que boa parte dos lares paraenses são dirigidos apenas pelo sexo feminino e 

que por isso vai trabalhar pela implantação de políticas públicas que atendam às necessidades 

dessas mulheres que precisam de creche noturnas para acomodar seus filhos enquanto 

trabalham. 

DEPUTADO CARLOS BORDALO (PT) 

Disse que vai encaminhar uma moção ao Hospital Ofir Loyola para que instale o equipamento 

pet scan para realizar exames que detecta o câncer.  Vai pedir ao Governo do Estado que faça 

a construção de um marco regulatório para estabelecer regras para o transporte fluvial de 

passageiros. Dos 144 municípios, 115 usam o transporte fluvial de passageiro. Pretende se 

reunir com os bancos públicos e provados para implantar uma linha de financiamento de 

barco. 

DEPUTADO RENATO OLIVEIRA (PODEMOS) 

Assumi com meus eleitores ser um deputado presente para poder lutar pelo povo que me 

elegeu. Vou levar políticas públicas para toda a Região Bragantina, mas sem deixar de olhar 

para as outras regiões do Estado que precisam se desenvolver também. 

DEPUTADO RONI SILVA (MDB) 

Solicitou que o Governo do Estado faça a recuperação da PA 368. Disse que a Defesa Civil do 

Estado deve dar todo apoio à população de Igarapé-Açu que está sofrendo com alagamento 

em função das chuvas do inverno amazônico.  Solicitou a recuperação de um trecho da PA 127 

PA que liga os municípios de Maracanã e Magalhaes Barata. 

DEPUTADA ANDREIA XARÃO (MDB) 

Agradeceu aos eleitores da Região do Marajó pelos votos recebidos. Afirmou que vai lutar pela 

construção de uma Usina da Paz, na Ilha do Marajó, que registrar os piores IDH, afirmando que 



lá não há água potável de qualidade. Pediu que todos os deputados se unam para lutar por 

políticas públicas para todos os 144 municípios paraenses. 

DEPUTADO IRAN LIMA (MDB) 

Foi à tribuna para agradecer todos os votos que recebeu de todas as regiões do Estado. 

Garantiu que cada eleitor contará com seu apoio na ALEPA. 

 


