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 GRANDE     EXPEDIENTE 

 DEPUTADO     JOSUÉ     PAIVA     (REPUBLICANOS) 

 Foi  à  tribuna  para  dizer  como  pretende  trabalhar  na  ALEPA.  Quero  me  colocar  à  disposição 
 do  povo  paraense  e  para  isso  quero  contar  com  o  apoio  de  todos  os  meus  pares  para  que 
 possa     aprovar     políticas     públicas     para     o     povo     paraense. 

 DEPUTADO     GUSTAVO     SEFER     (PSD) 

 Quero  parabenizar  o  Governo  do  Estado  pela  execução  do  Projeto  Usina  da  PAZ  que  é 
 instalado  principalmente  nos  bairros  mais  populosos  e  periféricos  de  Belém  e  de  outros 
 municípios  paraenses.  Neste  projeto,  a  população  desses  bairros  tem  acesso  a  lazer, 
 saúde,  educação,  cidadania...  Estou  lutando  para  que  a  Usina  da  Paz  seja  instalada  em 
 Redenção. 

 DEPUTADA     PAULA     TITAN     (MDB) 

 Lamentou  que  houve  uma  redução  do  número  de  deputadas  aqui.  Mas  que  isso  não 
 desanime  as  mulheres  que  querem  ingressar  na  vida  política.  Elas  terão  o  apoio  das  7 
 parlamentares  para  que  possam  ocupar  mais  assento  na  ALEPA  nas  próximas  eleições. 
 Aqui  quero  lutar  por  pautas  sociais  que  atendam  principalmente  as  mulheres  que  são 
 vítimas  de  violência  doméstica.  Fez  uma  crítica  à  Câmara  Municipal  de  Paragominas  por  ter 
 desativado  a  Procuradoria  Especial  da  Mulher  por  questões  políticas.  Disse  que  vai  se  unir 
 às     deputadas     para     que     a     procuradoria     volte     a     funcionar. 

 DEPUTADO     ELIAS     SANTIAGO     (PT) 

 É  uma  honra  participar  do  Parlamento  Estadual.  Coloco-me  à  disposição  dos  meus  pares 
 para  que  possamos  lutar  pelo  nosso  Estado.  Parabenizo  o  deputado  Chicão  pela  sua 
 reeleição.  Espero  que  ele  faça  um  excelente  mandato  e  estou  à  sua  disposição.  Todas  as 
 pautas  femininas  terão  meu  apoio.  Agradeço  os  servidores  da  Casa.  Inicio  meu  mandato 
 com  minha  experiência  como  prefeito  de  Concórdia  do  Pará.  Foram  as  lutas  sociais  que  me 
 levaram  a  assumir  meus  cargos  políticos.  Minha  bandeira  política  é  apoiar  as  manifestações 
 populares     da     pesca,     populações     tradicionais... 

 DEPUTADA     MARIA     DO     CARMO     (PT) 

 A  deputada  foi  à  tribuna  somente  para  agradecer  o  apoio  que  recebeu  de  todas  as  pessoas 
 para  retornar  à  tribuna  desta  Casa  de  Leis  depois  de  20  anos.  Meus  agradecimentos  se 
 estendem  aos  servidores  e  aos  deputados  desta  Casa.  A  parlamentar  disse  que  gosta  de 
 política     porque     ela     muda     a     vida     das     pessoas,     em     especial     daquelas     de     baixa     renda. 


