
PEQUENO EXPEDIENTE 

DEPUTADO FÁBIO FREITAS (REPUBLICANOS) 

O deputado foi o primeiro a usar a tribuna e informou sobre os projetos de sua 
autoria na Alepa que tratam de religião. Afirmou que é o autor da proposição que 
isenta as igrejas e os templos religiosos do pagamento do ICMS. Disse que o 
governo estadual acatou e hoje é uma realidade. Destacou os projetos de sua 
inciativa, aprovados e sancionados pelo governador como o Dia Estadual do 
Capelão e Marcha para Jesus. Falou que foram aprovados projetos para 
implantar a Escola Bíblica de Férias para atender crianças e o Dia de Orar pelas 
autoridades no estado.Ele disse que foi aprovado projeto de lei para que 
nenhuma igreja fosse fechada no estado e que governador teve a sensibilidade 
de manter as igrejas abertas, mesmo com restrições, por entender que é um 
lugar de socorro espiritual e social.   

  

DEPUTADO CARLOS BORDALO (PT) 

O parlamentar destacou que o dia 19 de junho é uma data dedicada ao cinema 
brasileiro e que no Pará, foi aprovada uma lei de sua autoria que trata de políticas 
para o Audiovisual. Disse que está articulando junto à Secult para fomentar o 
fundo destinado às artes do audiovisuais, sendo uma das propostas da lei. 
Também se pronunciou sobre o crescimento da fome. Disse que em cada 10 
famílias, 4 registram fome severa ou redução de alimentos e que o número 
cresceu mais de 73 % em todo o país e no Pará, segundo o IBGE, foi constatado 
que 57% das famílias paraenses se encontram com consumo parcial severo. 
Pediu que o governo federal possa agir em favor dessas famílias. 

  

HORÁRIO DE LIDERANÇA 

DEPUTADO FÁBIO FREITAS (REPUBLICANOS) 

  

Afirmou que é defensor do evangelho e criticou informações negativas e falsas 
que algumas pessoas têm dito e publicado sobre a atuação de políticos 
evangélicos. Disse que junto com outros deputados da Alepa tem buscado apoio 
do governador para atender demandas da sociedade.Ressaltou que as igrejas 
são essenciais, e por isso pediu ao governador que mantivesse as igrejas 
abertas durante a pandemia e que a solicitação foi imediatamente atendida. 
Relatou que o governador não fechou nenhum templo, mesmo com medidas de 
restrição. E por fim, disse que em determinado momento não houve culto 
presencial, mas continuou online. 

  



DEPUTADO CARLOS BORDALO (PT) 

Defendeu o projeto 131/2020, de sua iniciativa, que institui a Política Estadual de 
Aquisição de Alimentos da Agricultura Familiar para fomentar os trabalhos dos 
agricultores e garantir alimentos à mesa. Destacou que o projeto visa ajudar no 
fortalecimento da agricultura familiar e no crescimento dos municípios, dando 
condições de alimentar às famílias mais carentes e na construção de um estado 
mais justo. 

  

DEPUTADO TONI CUNHA (PSC) 

Destacou sobre sua viagem em Santarém e a visita que fez ao terminal 
hidroviário da região. Relatou que a comunidade local está reclamando dos 
preços cobrados para ter acesso aos serviços e pediu aos parlamentares e 
governo para que seja feita interferência e garantir à população mais carente, 
em especial aos ribeirinhos, acesso sem prejuízos financeiros já que não 
possuem condições de pagarem o valor que está sendo cobrado. Também 
criticou dizendo que os bens públicos não podem prejudicar a população e que 
deve ser revista essa política de cobrança no terminal. 

  

DEPUTADO JUNIOR HAGE (PP) 

Disse que visitou o município de Monte Alegre e várias comunidades na região 
e ficou feliz em ver o progresso no Distrito do Limão, com a chegada do 
asfaltamento na PA 423 e o sistema de drenagem sendo feito. Afirmou que esses 
investimentos são resultados da atuação do mandato e fez um apelo para a 
criação de uma política estadual ampla que chegue em todas as comunidades 
mais distantes. Disse que Terra Santa está recebendo pavimentação e que essa 
realidade está sendo possível com o seu apoio e do governo. 

  

GRANDE EXPEDIENTE 

DEPUTADO JUNIOR HAGE (PP) 

Reafirmou que visitou a cidade de Monte Alegre e viu a felicidade das pessoas 
pelo resultado dos trabalhos do mandato e do governo estadual. Ressaltou que 
o Distrito do Limão está recebendo asfalto e, por ser uma região produtiva na 
agricultura, o escoamento da produção terá melhor infraestrutura. Falou que na 
gestão do governo estadual foram incluídas no planejamento ações para atender 
as regiões de Prainha, Almeirim, entre outras. Ele falou é possível sonhar com 
indústrias na região para trazer novas oportunidades àquelas pessoas. Disse 
que apoia o Programa da Defensoria Pública que leva ação de cidadania e que 
recentemente esteve presente nos municípios de Porto de Moz e Terra Santa. 



  

DEPUTADO DR GALILEU (REPUBLICANOS) 

O deputado destacou sobre a inauguração do Centro de Hemodiálise no Hospital 
Santa Rosa, em Abaetetuba. Ele disse que o mandato acompanhou todo 
processo e o governador reformou e implantou o serviço de hemodiálise a ser 
inaugurado no próximo dia 26 de junho e que algumas adequações ainda serão 
necessárias. Afirmou ainda que o hospital Santa Rosa receberá um tomógrafo 
para ajudar nos casos de trauma. Informou que desde o início do mandato 
solicitou 25 km de asfalto para Abaetetuba e que o governo atendeu e o serviço 
está tendo celeridade. Concluiu que, os alunos já estão sendo atendidos na 
Escola de Supervisão Militar no município de Abaetetuba para mais uma 
formação e que o mandato conseguiu até o momento, realizar 62.512 
atendimentos com ações de saúde em várias regiões do estado. 

  

DEPUTADO ORLANDO LOBATO (PSD) 

  

O parlamente disse que participou dos 125 anos da colônia de pescadores em 
Curuçá e afirmou que hoje será assinado pelo governador e prefeitos  de 
Oriximiná e Mojuí dos Campos e pescadores, vários convênios, entre eles de 
recuperação de vicinais. Disse que destinou emendas de R$ 400 mil para 
aquisição de transporte traçado e combustíveis para ajudar na recuperação de 
viciais de Mojuí dos Campos e Alenquer. Finalizou dizendo que na próxima sexta 
(24.06) estará em Santarém para participar de encontro com o pessoal da pesca 
e discutir sobre o recadastramento, novas portarias do governo federal que 
suspende de forma aleatória os trabalhos de pescadores. 

  

DEPUTADO JAQUES NEVES (UNIÃO BRASIL)  

O parlamentar parabenizou o governador pela inauguração da policlínica no 
Hospital Regional do Caetés que terá 30 especialidades médicas. Ele disse que 
o governo do estado trabalha para a Média e Alta Complexidade, que além de 
implantar serviços de hemodiálises em Capanema, a região ganha em saúde por 
ser populosa, principalmente para quem depende da hemodiálise. Falou que a 
implantação do Centro de Hemodiálise em Capanema, diminui o transtorno de 
pacientes debilitados que sofrem com viagens até Belém para receber o 
tratamento adequado. Também destacou que a Sespa faça a repactuação com 
os Hospitais Regionais para que atenda as necessidades urgentes da 
população. Para ele, os hospitais regionais precisam estar mais humanizados e 
atender os casos de doenças frequentes como cardiovasculares e outras 
emergências.   

 


