
RESUMO DO PLENÁRIO -  23.08.2022 

PEQUENO EXPEDIENTE 

DEPUTADO FÁBIO FREITAS (REPUBLICANOS) 

O representante dos Republicanos foi à tribuna informar aos seus pares que protocolou nesta 

terça-feira um documento para regulamentar os direitos dos agentes prisionais que estão 

trabalhando há mais de 10 anos para o Governo do Estado. Eles podem exonerá-los a qualquer 

momento, alegando que eles não são concursados e sim temporários. 

DEPUTADO CARLOS BORDALO (PT) 

O deputado solicitou que a Polícia Civil e o Ministério Público do Estado investiguem agressões 

que agricultores sofreram na última sexta-feira, no lote 96, no município de Anapu. O 

parlamentar solicita que a SEDUC providencie reforma da EEEFM Eunice Weaver, no bairro da 

Pratinha. Avisou que uma equipe técnica do Governo do Estado irá esta quinta-feira a Limoeiro 

do Ajuru para fazer vistoria dos imóveis que foram abalados. 

HORÁRIO DE LIDERANÇA 

DEPUTADO FÁBIO FREITAS (REPUBLICANOS) 

Irá enviar um ofício ao DNIT para que construa uma ponte de concreto para os moradores da 

Vila Boa Esperança entre os municípios de Bragança e Viseu. A antiga ponte de madeira quebrou 

quando um ônibus lotado com passageiros passou pelo local. 

DEPUTADO CARLOS BORDALO (PT) 

Por meio de uma moção, o parlamentar vai solicitar que a Secretaria Municipal de Paragominas 

providencie medicamentos e contrate novos profissionais para atender os pacientes do Centro 

de Atenção Psicossocial (CAPS II). Disse que nos últimos anos, o Governo federal não tem 

investidos nos CAPS. O deputado afirmou que vai lutar pela melhoria dos CAPS no Estado do 

Pará para que o atendimento seja melhor para os pacientes com transtornos mentais. 

DEPUTADO JUNIOR HAGE (PP) 

Mais uma vez foi solicitar ao Governo do Estado que convoque os aprovados em excedentes 

para assumir seus cargos na Polícia Militar do Estado do Pará. Afirmou que o conflito provocado 

por uma madeireira, localizada entre os municípios de Prainha e de Almerim, pode ter uma 

solução, uma vez que o ITERPA está estudando uma solução para esse problema. 

GRANDE EXPEDIENTE 

DEPUTADO JUNIOR HAGE (PP) 

Os moradores do município de Igarapé - Miri foram contemplados nos últimos três anos com 

obras como de construção da orla, de um ginásio poliesportivo e de asfaltamento de várias vias. 

Disse que tem orgulho do projeto Expedição Oeste que atende as populações dos 9 municípios 

da Calha Norte com emissão de documentos básicos e atendimento jurídico. O projeto é 

executado graças à aprovação, na ALEPA, de emendas parlamentares. 

 

DEPUTADO GUSTAVO SEFER (PSD) 



Disse que apresentou um projeto nesta terça-feira para permitir que os animais domésticos 

possam frequentar com seus donos os lugares públicos e privados em todo o Estado. 

DEPUTADO MIRO SANOVA (PDT) 

A Frente Parlamentar das Pessoas Autistas e Deficientes da ALEPA exige respeito em relação ao 

atendimento de terapias para quem paga plano de saúde. As operadoras de planos de saúde só 

querem garantir terapias para as doenças indicadas pela Agência Nacional de Saúde (ANS). O 

deputado disse que vai enviar documento para o Congresso Nacional objetivando que essa 

medida não seja aprovada, pois vai prejudicar muitos pacientes que precisam de terapias, no 

entanto, não constam na lista da ANS. 

DEPUTADO MARTINHO CARMONA (MDB) 

Foi à tribuna exclusivamente para agradecer a Deus, aos deputados, em especial Chicão e Miro 

Sanova, e ao povo que oraram e torceram pela sua saúde. O parlamentar foi operado da válvula 

mitral, há 60 dias, em São Paulo. 

DEPUTADO IGOR NORMANDO (PODEMOS) 

Solicitou apoio de seus pares para que aprovem o Projeto de Lei/203/2021 que obriga o agressor 

pagar todas as despesas decorrentes de ato de maus tratos a animais em todo o Estado do Pará. 

O projeto recebeu parecer favorável da CCJ e Comissão de Finanças. 

 


