
RESUMO DO PLENÁRIO -  30.08.2022 

PEQUENO EXPEDIENTE 

DEPUTADO TONI CUNHA (PSC) 

O deputado apelou ao Governo do Estado para que convoque os policiais militares que foram 

aprovados no último concurso da Polícia Militar como excedentes. Eles querem participar da 

segunda turma do curso de formação. Também pediu que o Governo do Estado resolva a 

situação dos mil agentes prisionais que podem ser exonerados por não serem concursados. 

Muitos deles têm mais de 10 anos de trabalho e exigem que seus direitos sejam reconhecidos. 

Eles querem continuar no serviço público até se aposentar. 

DEPUTADO GUSTAVO SEFER (PSD) 

O deputado agradeceu o governador Helder Barbalho por ter sancionado a lei que obriga as 

empresas a identificarem seus funcionários quando eles entrarem nas residências dos clientes 

para ver por exemplo o consumo de energia. Parabenizou a comunidade libanesa pelo 

trabalho que desenvolve no Pará especialmente nas áreas do comércio e do 

empreendedorismo. 

HORÁRIO DE LIDERNÇA 

DEPUTADO JUNIOR HAGE (PP) 

Mais uma vez, o representante do PP exige que o Governo do Estado convoque os aprovados 

no último concurso da Policia Militar. Pediu que o presidente da ALEPA interceda junto ao 

Governo do Estado para resolver essa situação. 

DEPUTADO FÁBIO FREITAS (REPUBLICANOS) 

Agradeceu a Deus por estar vivo ao lembrar os momentos difíceis que passou por causa da 

infecção do coronavírus em sua fase mais crítica. Disse que sua esposa perdeu muitos parentes 

por causa da pandemia. 

DEPUTADO TONI CUNHA (PSC) 

Parabenizou o deputado Chicão, presidente da ALEPA, pela reforma geral que está realizando 

na Casa do Povo. Afirmou que a reforma está dando dignidade aos funcionários na realização 

de suas atividades diárias e ao povo que acompanha as sessões ordinárias no Parlamento 

Estadual. Afirmou que as escolas estaduais estão em péssimas condições de funcionamento 

em especial as do interior do Estado destacando uma escola no Distrito de Curuçambaba, em 

Cametá, ao afirmar que suas paredes e seu teto caíram nos alunos. Afirmou que vai 

encaminhar oficio ao MPE para resolver essa situação. 

GRANDE EXPEDIENTE 

DEPUTADO MIRO SANOVA (PDT) 

Disse que o TRE e Ministério Público devem ficar atentos com as eleições em Ananindeua. 

Afirmou que alguns candidatos já têm listas de pessoas que vão trabalhar na boca de urna, no 

dia 02 de outubro, quando acontece o primeiro turno da eleição 2022.   

DEPUTADO GALILEU (REPUBLICANOS) 



Informou que esteve neste final de semana em vários municípios. A intenção era ouvir as 

reivindicações das populações locais. Entre os pedidos estão principalmente reforma das 

escolas estaduais e contratação de professores. Disse que as URE’s devem ter autonomia para 

contratar professores para que os alunos não sejam prejudicados. 

DEPUTADO MIRO SANOVA (PDT) 

Falou da difícil situação dos autistas que não podem fazer terapia porque os planos de saúde 

não cobrem a não ser as que estão asseguradas pela Agência Nacional de Saúde. Disse que vai 

lutar para que todos os autistas tenham direitos a todas as terapias independente da 

determinação da ANS. 

 

  

 


