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 PEQUENO     EXPEDIENTE 

 DEPUTADO     AVEILTON     SOUZA     (PL) 

 Como  na  semana  passada,  o  deputado  voltou  a  falar  sobre  o  reajuste  salarial  dos 
 funcionários  da  ADEPARÁ.  Afirmou  que  é  uma  luta  justa,  pois  há  servidores  que  estão 
 recebendo  menos  que  o  salário  mínimo,  citando  como  exemplo,  os  motoristas.  Disse  ainda 
 que  os  funcionários  precisam  de  melhores  equipamentos  para  realizar  seus  trabalhos 
 diários. 

 DEPUTADO     CARLOS     BORDALO     (PT) 

 Afirmou  que  protocolou  uma  moção  para  que  seja  encaminhada  ao  MPE,  MPU  e  TJE.  Pede 
 que  esses  órgãos  fiquem  de  olho  porque  não  está  sendo  feito  o  pagamento  do  piso 
 nacional  dos  agentes  comunitários  de  saúde  e  dos  agentes  de  combates  à  endemia  de 
 Xinguara     e     que     por     isso     eles     estão     em     greve. 

 DEPUTADO     LÍVIA     DUARTE     (PSOL) 

 Exigiu  que  haja  igualdade  de  gênero  na  Comissão  de  Decoro  Parlamentar.  Solicitou  que 
 seja  criada  uma  comissão  permanente  relacionada  às  questões  étnico-racial.  Disse  que 
 espera  contar  com  o  apoio  de  seus  pares  para  essa  solicitação.  Apoiou  a  luta  dos 
 funcionários     da     ADEPARÁ     que     querem     reajuste     salarial     e     melhores     condições     de     trabalho. 

 HORÁRIO     DE     LIDERANÇA 

 DEPUTADA     MARIA     DO     CARMO     (PT) 

 Destacou  que  o  Banco  Internacional  para  Reconstrução  e  Desenvolvimento  (BIRD)  vai 
 investir  na  educação  do  Estado  do  Pará.  Informou  que  a  SEDUC  vai  construir,  ampliar  e 
 reformar  seis  escolas  para  atender  as  necessidades  dos  povos  ribeirinha,  quilombola  e 
 indígena  em  vários  municípios.  Solicita  que  seja  construída  uma  escola  em  Alter  do  Chão 
 para     atender     ao     povo     da     floresta. 

 DEPUTADA     LÍVIA     DUARTE     (PSOL) 

 A  parlamentar  informou  aos  seus  pares  que  protocolou  um  projeto  de  indicação  solicitando 
 proteção  à  mulher  durante  qualquer  procedimento  cirúrgico  em  que  precise  ficar  sedada.  A 
 intenção  da  deputada  é  evitar  violência  contra  o  sexo  masculino  como  por  exemplo,  o 
 estupro. 

 DEPUTADO     JOSUÉ     PAIVA     (REPUBLICANOS) 

 Disse  que  neste  final  de  semana  visitou  os  municípios  ao  longo  da  Transamazônica.  Ouviu 
 das  comunidades  suas  reivindicações  sobretudo  sobre  o  péssimo  estado  das  vias  que 
 prejudicam  o  movimento  dessas  comunidades  entre  os  municípios  que  abrange  essa 
 região.     Solicitou     que     a     ALEPA     realize     visitas     no     local     para     ver     a     situação     desses     moradores. 

 DEPUTADO     ÂNGELO     FERRARI     (MDB) 

 Parabenizou  o  Governo  do  Estado  por  recuperar  as  estradas  do  Estado,  pois  o  trabalho 
 nessas  vias  tem  facilitado  o  escoamento  da  produção  agrícola  e  o  deslocamento  dos 
 moradores. 



 DEPUTADO     CORONEL     NEIL     (PL) 

 O  parlamentar  repercutiu  na  tribuna  a  morte  do  sargento  Lira  no  último  domingo  no 
 município  de  Ulianópolis.  O  militar  foi  combater  bandidos  que  estavam  invadindo  as 
 residências.  O  parlamentar  solicita  que  a  Segurança  Pública  do  Estado  reforce  as  equipes 
 da  Polícia  Civil  que  trabalham  em  Paragominas,  Ulianópolis  e  Dom  Eliseu,  na  BR  010,  onde 
 há     muita     violência. 

 GRANDE     EXPEDIENTE 

 DEPUTADO     CARLOS     BORDALO     (PT) 

 Bordalo  solicitou  ao  Governo  do  Estado  que  reforme  a  unidade  da  Polícia  Civil  de 
 Jacareacanga.  Aproveitou  para  enviar  votos  de  aplausos  ao  governador  Helder  Barbalho 
 pela  valorização  do  magistério.  O  Projeto  Alfabetiza  Pará  e  o  reajuste  salarial  de  15%  para 
 os  professores  da  SEDUC.  O  governador  quer  garantir  uma  educação  melhor  para  os 
 alunos  do  1º  ao  5º  ano  do  ensino  fundamental,  bem  como  capacitar  e  melhorar  o 
 desempenho     dos     professores. 

 DEPUTADO     ERIC     MONTEIRO     (PSDB) 

 Foi  à  tribuna  somente  para  apoiar  a  luta  dos  servidores  da  ADEPARÁ  que  reivindicam 
 reajuste     salarial     e     reestruturação     da     entidade. 

 DEPUTADA     LÍVIA     DUARTE     (PSOL) 

 O  Estado  do  Amapá  é  menor  que  o  Pará,  mas  seus  servidores  têm  salários  superiores  aos 
 dos  funcionários  da  ADEPARÁ.  O  Governo  do  Estado  tem  de  dar  soluções  reais  e  imediatas 
 para     que     esses     servidores     possam     exercer     suas     funções     com     dignidade. 

 DEPUTADO      AVEILTON     SOUZA     (PL) 

 O  deputado  disse  que  protocolou  uma  moção  para  que  o  Governo  do  Estado/SEDUC 
 construa  uma  escola  de  ensino  médio  regular  na  comunidade  do  Contestado,  localizada 
 entre  os  municípios  de  Marabá  e  Parauapebas.  São  300  pessoas  que  precisam  da 
 construção  da  escola.  Solicita  ainda  a  conclusão  da  reforma  da  Escola  Joseli  Cestare  em 
 Santana     do     Araguaia. 

 DEPUTADO     RONIE     SILVA     (MDB) 

 Disse  que  vai  lutar  para  levar  o  ensino  médio  para  os  municípios  mais  distantes  da  capital 
 para  evitar  que  os  alunos  se  desloquem  para  outras  regiões  do  Estado.  Pede  que  o 
 Governo     do     Estado     ofereça     o     Pré-Enem     em     outros     municípios. 

 DEPUTADO     ELIAS     SANTIAGO     (PT) 

 Parabenizou  o  Governo  do  Estado  pela  valorização  da  educação  ao  fomentar  o  transporte 
 escolar  e  a  aquisição  da  merenda  escolar  em  todo  o  Pará.  Disse  que  o  Governo  do  Estado 
 precisa  construir  uma  ponte  sobre  o  rio  Acará  para  facilitar  o  transporte  de  grãos  da 
 agricultura     familiar     daquela     comunidade. 

 DEPUTADA     MARIA     DO     CARMO     (PT) 



 Falou  que  foi  indicada  pelo  deputado  Iran  Lima  para  ser  a  vice-líder  do  governo  na  ALEPA. 
 Afirmou  que  está  à  disposição  de  seus  para  fazer  um  bom  trabalho  entre  os  poderes 
 Executivo  e  Legislativo.  Parabenizou  o  ex-deputado  Cássio  Andrade  que  esteve  no  plenário 
 da     ALEPA     nesta     terça-feira.     Ele     assumiu     a     Secretaria     Estadual     de     Esporte     e     Lazer. 


