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 PEQUENO     EXPEDIENTE 

 DEPUTADO     ANGELO     FERRARI     (MDB) 

 A  população  de  Oriximiná  tem  passado  por  dificuldade  em  função  das  fortes  chuvas  do 
 inverno  amazônico.  Muitas  ruas  e  estradas  foram  destruídas,  mas  o  prefeito  não  se 
 sensibiliza     com     esta     situação     na     avaliação     do     parlamentar     do     MDB. 

 DEPUTADO     FÁBIO     FREITAS     (REPUBLICANOS) 

 O  deputado  falou  sobre  a  expansão  do  cooperativismo  no  Estado  do  Pará,  afirmando  que 
 ele  se  desenvolve  em  diversas  áreas  como  educação,  saúde,  bancária...E  que  em  função 
 desse  sucesso  foi  criada  a  Frente  Parlamentar  do  Cooperativismo.  Freitas  disse  que  vai 
 lutar  este  ano  para  o  engrandecimento  do  cooperativismo  junto  às  escolas  e  outros  órgãos 
 públicos     e     privados. 

 HORÁRIO     DE     LIDERANÇA 

 DEPUTADO     CORONEL     NEIL 

 Falou  sobre  a  situação  do  município  de  Abaetetuba  que  tem  sofrido  com  as  fortes  chuvas. 
 Muitas  casas  foram  destruídas  deixando  muitas  famílias  desabrigadas,  forçando  o  Governo 
 do  Estado  decretar  Estado  de  Emergência  por  160  dias.  O  Governo  do  Estado  enviou 
 equipe     para     atender     a     necessidade     da     população     com     políticas     públicas. 

 DEPUTADO     CARLOS     BORDALO     (PT) 

 O  deputado  afirmou  que  é  necessário  garantir  dignidade  para  as  famílias  que  estão 
 desabrigadas  por  causa  da  erosão  marinha  provocada  pelas  fortes  chuvas  em  Abaetetuba. 
 Para  o  representante  do  PT,  essas  famílias  têm  o  direito  de  receber  do  Governo  do  Estado 
 uma  renda  para  sobreviver,  alimento,  aluguel  social...  O  parlamentar  é  solidário  com  a 
 população     de     Oriximiná     que     também     foi     vítima     das     fortes     chuvas     de     fevereiro. 

 DEPUTADO     ZECA     PIRÃO     (MDB) 

 O  parlamentar  afirmou  que  o  município  de  Igarapé  Miri  é  um  dos  mais  violentos  do  Estado. 
 A  falta  de  um  batalhão  de  polícia  no  município  favorece  os  casos  de  violência.  E  é  nessa 
 esperança  que  o  parlamentar  vai  enviar  ao  governador  o  pedido  de  construção  desta 
 unidade     policial     para     garantir     a     segurança     da     população. 

 DEPUTADO     LÍVIA     DUARTE     (PSOL) 

 A  parlamentar  informou  aos  seus  pares  que  protocolou  um  requerimento  para  que  seja 
 formada  uma  comissão  externa  para  ir  a  Abaetetuba  analisar  a  real  situação  dos  moradores 



 que  estão  desabrigados  por  causa  chuva.  Afirmou  que  uma  sessão  especial  pode  ser 
 realizada     para     ouvir     as     reivindicações     da     população     em     função     desse     desastre     natural. 

 DEPUTADO     ERICK     MONTEIRO     (PSDB) 

 O  deputado  informou  que  este  final  de  semana  esteve  com  o  prefeito  de  Ananindeua, 
 Daniel  Santos.  Eles  conversaram  sobre  os  transtornos  no  trânsito  que  as  obras  do  BRT  vêm 
 provocando,  mesmo  reconhecendo  que  são  necessários  tais  transtornos  para  melhorias 
 futuras. 

 DEPUTADO     JOSUÉ     PAIVA     (REPUBLICANOS) 

 Esteve  na  Ilha  do  Marajó  para  ouvir  os  prefeitos  e  as  reivindicações  das  populações  dos 
 municípios  de  Afuá,  Anajás  e  Chaves  que  querem  implantação  de  políticas  públicas  para 
 saúde,     educação,     transporte     e     saneamento. 

 GRANDE     EXPEDIENTE 

 DEPUTADO     TORRINHO     TORRES     (PODE) 

 Usou  pela  primeira  vez  a  tribuna  para  afirmar  que  está  à  disposição  de  seus  pares  e  do 
 Governador  para  desenvolver  projetos  que  visem  ao  desenvolvimento  do  Estado.  Vai 
 solicitar     ao     governador     que     construa     a     Usina     da     Paz     em     São     Félix     do     Xingu. 

 DEPUTADO     TONI     CUNHA     (PSC) 

 Denunciou  que  a  população  de  São  Félix  do  Xingu  está  sendo  vítima  de  uma  operação 
 ambiental  de  fachada,  pois  a  intenção  da  ação  não  é  combater  o  desmatamento,  mas  sim 
 conseguir     verba     de     organismos     internacionais     para     o     Estado. 

 DEPUTADO     ROGÉRIO     BARRA     (PL) 

 Pediu  apoio  de  seus  pares  para  que  seja  instalada  uma  Comissão  Parlamentar  de  Inquérito 
 para  apurar  o  destino  que  a  Prefeitura  de  Belém  dá  à  verba  que  recebe  do  Governo  Federal 
 para  aplicar  na  saúde  pública  municipal.  Disse  que  as  UPAS  não  funcionam,  os  prontos 
 socorros  da  14  de  março  e  do  Guamá  estão  com  atendimento  precário  e  que  os 
 enfermeiros  e  médicos  estão  com  salários  atrasados  há  meses.  O  prefeito  de  Belém, 
 Edmilson     Rodrigues     precisa     esclarecer     essa     situação     precária     da     saúde. 

 DEPUTADO     BRAZ     (PDT) 

 Solicita  que  seja  recuperada  a  estrada  que  liga  Marabá  a  Redenção,  pois  a  via  está  sem 
 condições  de  tráfego  provocando  acidentes  e  mortes.  Continua  solicitando  ao  Governo  do 
 Estado     a     construção     de     escolas     de     ensino     médio     em     Parauapebas. 



 DEPUTADO     CARLOS     BORDALO     (PT) 

 Pede  que  o  Governo  do  Estado  suspenda  o  licenciamento  ambiental  e  de  operação  visando 
 à  proteção  da  cadeia  produtiva  do  açaí  e  do  palmito  que  tem  sido  prejudicada  pelas  balsas 
 que  atuam  em  Santarém.  Ressaltou  que  a  principal  afetada  é  a  população  ribeirinha  que 
 sobrevivem     da     cultura     do     açaí. 


