
RESUMO DO PLENÁRIO – 02.08.2022 

PEQUENO EXPEDIENTE 

DEPUTADO JUNIOR HAGE (PP) 

O deputado cumprimentou seus pares desejando a todos um bom trabalho legislativo neste 

semestre que se inicia. Ressaltou que a ALEPA está passando neste momento por uma reforma 

para que possa dar mais conforto aos seus servidores e ao povo que assiste às sessões ordinárias 

na galeria da Casa do Povo.   

DEPUTADO CARLOS BORDALO (PT) 

Pediu que o Governo Federal, por meio do Ministério dos Transportes e DNIT, faça a 

recuperação da BR 422 que liga os municípios de Limoeiro do Ajuru, Cametá e Tucuruí. Lembrou 

aos seus pares que esta é a quarta moção que solicita para executar esse serviço. As moções 

começaram a ser feitas em 2017, mas que até o momento não foi feito nenhum trabalho no 

local que tanto tem prejudicado as comunidades desses municípios estão sofrendo com falta de 

manutenção na BR 422. 

DEPUTADO FÁBIO FREITAS (REPUBLICANOS) 

Afirmou que vai protocolar hoje junto à Mesa Diretora uma PEC para defender mil agentes 

penitenciários que podem ser exonerados do Governo do Estado sem nenhum direito, mas para 

que isso não ocorra vai apresentar uma PEC para resguardar os direitos desses servidores. 

HORÁRIO DE LIDERANÇA 

DEPUTADO JUNIOR HAGE (PP) 

O deputado comentou uma nota publicada no Jornal O Liberal sobre o crescimento de emprego 

e renda em todo o Estado do Pará, ressaltando que Óbidos se destacou com 416 postos de 

trabalho, em especial, com obras de recuperação de estradas. 

DEPUTADO DIRCEU TEM CATEN (PT) 

Chamou a atenção da realização do Fórum Social Pan Amazônico (FOSPA) que aconteceu no 

período de 28 a 31 de julho, na UFPA. Os participantes de diversos países discutiram assuntos 

como os conflitos agrários, a preservação e a manutenção da Amazônia e o desrespeito ao 

estado democrático de direito por parte do Governo Federal. Afirmou que o trabalho 

parlamentar do semestre anterior foi muito produtivo na Alepa, mas sobretudo para o povo 

paraense que foi beneficiado por leis que atenderam sua reivindicação. 

DEPUTADO FÁBIO FREITAS (REPUBLICANOS) 

Deu continuidade ao seu discurso iniciado no Pequeno Expediente sobre a preservação dos 

empregos de mil agentes de penitenciário do Estado. Esses servidores correm risco de serem 

exonerados sem nenhum direito. Para fazer justiça, o deputado apresentou uma PEC para que 

eles possam continuar em seus postos de serviços até a aposentadoria. O parlamentar pediu 

que todos os deputados assinassem a PEC. 

GRANDE EXPEDIENTE 

DEPUTADO JAQUES NEVES (UNIÃO BRASIL) 



Disse que está animado para começar um novo período legislativo, pois tem lutado sobretudo 

na área da saúde pública em todo o Estado. Lembrou que recentemente a Organização Mundial 

de Saúde (OMS) decretou estado de emergência em virtude do aumento de casos da varíola do 

macaco. Essa doença está causando preocupação à população mundial. Na avaliação do 

parlamentar esse é o momento para os órgãos de saúde pública do Pará ficarem atento para 

não haver a proliferação de casos já que a contaminação se dá por suor do infectado. Alertou 

que a Vigilância Sanitária do Estado oriente a população sobre cuidados higiênicos. Afirmou que 

muitos estabelecimentos comerciais não estão mais colocando à disposição da população álcool 

em gel para higienizar as mãos, permitindo a transmissão de doenças e isso pode acontecer com 

a varíola do macaco. As medidas higiênicas são necessárias e atuais.  Fez um alerta à SESPA e à 

SESMA que orientem a população de como se prevenir sobre a varíola do macaco e cononavírus 

que ainda está registrando casos. 


