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HORÁRIO DE LIDERANÇA 

DEPUTADO FÁBIO FREITAS (REPUBLICANOS) 

Com o escalonamento da Policia Militar em mãos, o deputado disse que vai apresentar esse 

documento à Secretaria de Administração para que ela encaminhe para análise do governador 

Helder Barbalho. A intenção do parlamentar com essa ação é fazer correções nos soldos dos 

profissionais da Polícia Militar do Estado do Pará. 

DEPUTADO JUNIOR HAGE (PDT) 

Falou que as reivindicações dos professores de Almerim que paralisaram suas atividades são 

justas. Disse que vai continuar lutando pelo asfaltamento da PA 473 em Almerim, afirmando que 

o povo desse município merece há muito tempo esse benefício por parte das autoridades. 

DEPUTADO DELEGADO NILTON NEVES (PSL) 

Agradeceu ao Governo do Estado pela formação de 1088 policiais militares e delegados da 

Policia Civil que irão trabalhar em todos os municípios do Pará. Disse que o atual governo tem 

se preocupado bastante com a segurança da população em todos os municípios paraenses, 

medida que tem reduzido os índices de violência rural e urbana. 

GRANDE EXPEDIENTE 

DEPUTADO GUSTAVO SEFER (PSD) 

Esteve em Soure para participar da capacitação da população no que se refere ao conhecimento 

do Poder Legislativo. Afirmou que boa parte de suas atividades parlamentares acontecem fora 

da sede do Parlamento Paraense, já que precisa estar em contato direto com a população para 

que possa ouvir suas reivindicações. Agradeceu o Governo do Estado pelas obras na área de 

saúde. Disse que daqui a um mês, irá entregar à população de Redenção um mamógrafo, 

comprado pelo Governo do Estado para atender as necessidades das mulheres daquele 

município. 

DEPUTADO FÁBIO FREITAS (REPUBLICANOS) 

Foi à tribuna para defender a liberação parcial do uso de máscara. Para isso, vai encaminhar 

moções para algumas prefeituras para que faça essa liberação de forma segura. Belém e  

Ananindeua devem ser as primeiras cidades a adotar a medida, que já é realidade em São Paulo, 

Rio de Janeiro, Porto Alegre, Brasília... Alertou os pais sobre o uso do TIk TOK por crianças. Ele 

disse que as crianças ficam expostas a todo tipo de informação imprópria para suas idades. 

DEPUTADO JUNIOR HAGE (PDT) 

Disse que visitou neste final de semana o município de Maracanã. Pediu que os deputados se 

unam para melhorar o fornecimento de água, pois a tubulação é muito antiga, por isso, a água 

fornecida é de péssima qualidade. O parlamentar solicita que o Governo do Estado faça esse 

serviço junto à Prefeitura de Maracanã. Afirmou que o município de Prainha já foi muito 

beneficiado pela ALEPA por causa do trabalho dos parlamentares, citando que a população já 

conta com asfaltamento em suas principais ruas, segurança pública, energia elétrica tanto na 

zona urbana com na rural, especialmente nas vilas. 


