
PEQUENO EXPEDIENTE 

DEPUTADO ANGELO FERRARI (PTB) 

Solicita do poder público que pavimente e instale ciclovias nas estradas paraenses para que a 

população possa se deslocar para fazer suas atividades diárias, bem como escoar a produção 

agrícola. Pede, através de moção, que Secretaria de Transporte faça a acostamento na PA 242. 

Dia 05 de abril, estará Brasil Novo, para participar de um passeio ciclístico. 

DEPUTADO FABIO FREITAS (REPUBLICANOS) 

Pede justiça para os 844 candidatos que prestaram concurso para Polícia Militar em 2008, mas 

que até o momento não foram convocados para fazer o curso de formação. A justificativa de 

que não havia espaço para formar esses soldados. 

HORÁRIO DE LIDERANÇA 

DEPUTADO FABIO FREITAS (REPUBLICANOS) 

Solicita que o Governo do Estado regulamente a situação dos agentes penitenciários que 

trabalham há mais de 14 anos, mas que não conseguiram passar no último concurso. São mil 

agentes que correm o risco de ir para rua. Parabeniza a Polícia Federal pelos seus 78 anos. 

DEPUTADO CARLOS BORDALO (PT) 

Pede que o Governo do Estado recupere a Escola Estadual de Ensino Fundamental e Médio 

Boliva Bordalo da Silva em Bragança. É uma escola tradicional daquele município. Parabenizou 

todos os feirantes do Mercado Ver-o-Peso que fez aniversário nesta segunda-feira, 28.3. 

DEPUTADO JUNIOR HAGE (PDT) 

Pede que o DNIT conserte a obra que fez na Avenida Paulo Titan. De acordo com os moradores 

a água não está sendo escoada e isso tem provocado alagamento. 

GRANDE EXPEDIENTE 

DEPUTADO MARTINHO CARMONA (MDB) 

Falou sobre o comportamento de adolescentes e jovens na sociedade contemporânea. Para ele, 

essas pessoas não querem respeitar seus pais, bem como não querem obedecer às leis. São 

adolescentes e jovens rebeldes que estão sendo incentivados ao mundo das drogas, da 

prostituição e do consumo. Todo esse problema está relacionado ao desajuste familiar que eles 

enfrentam no seu cotidiano. Esses adolescentes e jovens terão um futuro comprometido no seu 

convívio familiar e social. Na avaliação do parlamentar isso é reflexo da falta de Deus. 

 

DEPUTADO ORLANDO LOBATO (PMN) 

O deputado disse que participou na semana passada, na Estação das Docas, de um evento que 

reuniu vários pescadores e políticos. Eles discutiram a situação da pesca no Pará. Dentre os 

assuntos debatidos estavam a importância da pesca para o desenvolvimento do Estado do Pará 

e o incentivo que a Alepa, por meio de suas comissões permanentes, tem dado a essa causa. 

Durante o evento, foram entregues equipamentos para os pescadores que têm contado com o 

apoio do Governo do Estado. 



 

DEPUTADO CARLOS BORDALO (PT) 

Dia 2 de abril é comemorado o Dia Mundial da Conscientização do Autismo. A data foi criada 

pela ONU em 2007 com a intenção de combater o preconceito e a discriminação contra os 

portadores dessa síndrome.  O deputado disse que essas pessoas devem ter um tratamento 

adequado para que possam levar uma vida melhor na família e na sociedade. Para que isso 

aconteça, o deputado disse que o Governo do Estado tem contribuído, pois vai construir uma 

Clínica de Referência para atender esses portadores. Bordalo solicitou ao governador Helder 

Barbalho que anuncie o cronograma de construção da clínica, pois a necessidade de um 

tratamento adequado é urgente no Pará. 

DEPUTADO JAQUES NEVES (PSC) 

O deputado vai apresentar um projeto de lei para que seja obrigatório o uso de máscara quando 

a pessoas estiver com sintomas de doenças infectocontagiosa visando à proliferação da doença. 

Disse que vai sair do PSC. Afirmou que foi muito proveitosa sua experiência no partido. Garantiu 

que vai continuar apoiando as ações do Governo do Estado. 

 

  

 


