
PEQUENO EXPEDIENTE 

DEPUTADO FÁBIO FREITAS (REPUBLICANOS) 

O deputado iniciou destacando os trabalhos do mandato em favor da cultura, da 
juventude e de prevenção às drogas. Disse que solicitou a criação da Fábrica de 
Cultura e Praça da Juventude e também a Praça de Esportes radicais para 
atender esse público. 

HORÁRIO DE LIDERANÇA 

DEPUTADO DIRCEU TEN CATEN (PT) 

O parlamentar relatou a viagem que fez em Paragominas e disse que teve  um 
encontro com professores e alunos da UEPA no município. Parabenizou o 
projeto “Abrace Uma Escola”, promovido pela universidade e disse que fará 
muita diferença na vida dos jovens e na população local. Ele destacou o trabalho 
da prefeitura de Canaã dos Carajás que fez o maior São João da região com 18 
dias de festa.   

DEPUTADO FÁBIO FREITAS (REPUBLICANOS) 

Destacou sobre a Semana Paraense Estadual de combate às Drogas, realizada 
de 20 a 26 de junho, que é de sua iniciativa e que começou com  uma audiência 
pública. Disse que tem a honra de ser o maior incentivador da Semana de 
combate às Drogas e ressaltou as discussões e atualizações de políticas de 
drogas, realizadas durante esse período. Também falou sobre o sucesso da 
Marcha contra as Drogas que atraiu mais de 2 mil pessoas no último dia 25 de 
junho. Disse ainda que junto com a rede intersetorial dos poderes legislativos, 
executivo, judiciário e Ministério Público está discutindo políticas de prevenção 
às drogas.   

GRANDE EXPEDIENTE 

DEPUTADO JUNIOR HAGE (PP) 

O deputado destacou a obra do terminal hidroviário de Alenquer que estará 
sendo entregue nesta terça (28) para a população de Calha Norte pelo governo 
do estado. Ele ressaltou as obras que Alenquer têm recebido do governo 
estadual e com apoio do mandato como o asfaltamento da PA 427 e a 
construção desse terminal. 

O parlamentar se manifestou a favor dos 769 excedentes que cumpriram todas 
as etapas e estão aptos para serem convocados pelo estado. Ele sugeriu que o 
governo poderia realizar um Processo Seletivo para atender essa categoria e 
reforçar o sistema de segurança pública. 

  

DEPUTADO CARLOS BORDALO (PT) 



O deputado concordou com a chamada dos excedentes que prestaram 
concursos para a polícia. Ele fez um resumo do balanço de sua atuação para 
atender aos os indivíduos autistas no estado. Disse que desde 2017 e como 
presidente da Comissão dos Direitos Humanos na Alepa aprovou o PL de 
Indicação, propondo ao governo estadual a criação do Centro de Reabilitação 
para Autistas. 

Ainda destacou a atuação da Dra Nayara Barbalho e de outros profissionais e 
que juntos formaram um grupo de trabalho para elaboração de projetos para 
atender essa parcela da população. Ele falou que realizou uma sessão especial 
histórica com mais de 400 pessoas, incluindo 60 municípios do estado para 
discutir o tema. 

O parlamentar disse que os projetos de sua autoria, que institui a Política 
Estadual dos Direitos da Pessoa com transtorno autista e a expedição da carteira 
da pessoa com autismo, foram aprovados e sancionados pelo governo do 
estado, iniciando um novo momento para os autistas no Pará.   

Também disse que está solicitando para que Redenção tenha um Centro de 
Reabilitação para atender autistas na região e que vai solicitar à CPI da Vale 
para que o Hospital Regional de Ourilândia do Norte, tenha uma clínica para 
acolher as pessoas com autismo.   

DEPUTADO DR GALILEU (REPUBLICANOS) 

Enfatizou o apoio do mandato aos projetos na área da cultura e do esporte. 
Destacou a inauguração do Centro de Hemodiálise em Abaetetuba, realizada no 
último final de semana pelo governo do estado e disse que esse é um dos 
compromissos do seu mandato. 

Destacou que o governo do estado conseguiu implantar 7 centros de 
hemodiálises no estado e que isso amplia os serviços para atender os pacientes 
que necessitam dos serviços. Disse que é preciso avançar na política de 
transplante de rins para que os pacientes renais possam ter mais qualidade de 
vida.    

O parlamentar disse que realiza fiscalização nos hospitais regionais e amanhã 
estará em Tucuruí e depois vai visitar o hospital oncológico pediátrico em Belém. 

DEPUTADO MIRO SANOVA (PDT) 

O deputado criticou a decisão do Supremo Tribunal de Justiça em favor dos 
planos de saúde, derrotando o rol taxativo da Agência Nacional de Saúde, 
proibindo a cobertura dos planos no atendimento de casos graves de doenças 
como câncer e pessoas autistas, entre outras. 

Disse que as pessoas que estão em tratamento de doenças graves perderam 
seus direitos junto aos planos de saúde. Falou que entrou na justiça para que o 
seu filho autista pudesse ter atendimento pelo plano e  informou que esteve em 
Brasília para cobrar mudanças na legislação sobre a taxação do rol da ANS.   



Agradeceu ao presidente Chicão por implementar mudanças na Casa, com 
reformas estruturais e atuação aberta ao diálogo. Afirmou que os projetos dos 
deputados estão sendo votados e não ficam mais engavetados como acontecia 
na gestão anterior. 

DEPUTADO HILTON AGUIAR (AVANTE) 

O parlamentar agradeceu o empenho do governo estadual na região do Tapajós 
e disse que isso é motivo de orgulho em fazer parte desse trabalho. Também 
disse que os garimpeiros estão sofrendo e chamou a atenção para que o governo 
federal legalize as atividades garimpeiras na região do Tapajós. 

 


