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 PEQUENO     EXPEDIENTE 

 DEPUTADO     CARLOS     BORDALO     (PT) 

 O  deputado  foi  à  tribuna  divulgar  dados  do  relatório  do  Sindicato  dos  Jornalistas  do  Estado 
 do  Pará  (SINJOR/PA)  sobre  a  violência  que  esses  profissionais  sofrem  em  seu  trabalho 
 cotidiano.  O  deputado  afirmou  que  foram  registrados  21  casos  de  violência  em  2022.  Esses 
 dados  colocam  o  Pará  como  o  maior  estado  da  Amazônia  Legal  e  o  terceiro  estado  brasileiro 
 que  mais  tem  seus  profissionais  agredidos  diariamente.  O  parlamentar  disse  que  é  necessário 
 e  urgente  lutar  pela  liberdade  de  imprensa.  Para  garantir  esse  direito,  ele  coloca  a  Comissão 
 de  Direitos  Humanos  da  ALEPA  à  disposição  dessa  classe  profissional  que  tanto  colabora 
 com  seus  trabalhos  para  o  desenvolvimento  do  país.  O  relatório  será  entregue  dia  02  de 
 março,  às  18  horas,  no  Auditório  (B  100)  da  Unama,  localizado  na  Avenida  Alcindo  Cacela. 
 O  deputado  aproveitou  seu  momento  na  tribuna  para  enviar  votos  de  aplausos  ao  presidente 
 Lula  e  ao  Ministro  da  Educação,  Camilo  Santana,  pelo  reajuste  das  bolsas  de  iniciação 
 científica     que     fomenta     a     educação     brasileira. 

 HORÁRIO     DE     LIDERANÇA 

 DEPUTADO     AVEILTON     SOUZA     (PL) 

 Disse  que  esteve  na  Secretaria  Estadual  de  Meio  Ambiente  para  conversar  com  seu  titular 
 sobre  as  ações  ambientais  que  acontecem  este  ano  em  vários  municípios  paraenses.  O 
 parlamentar  quis  saber  qual  é  a  finalidade  dessas  ações,  pois  muitos  agricultores  têm 
 reclamado  dessa  operação,  afirmando  que  elas  estão  sendo  realizadas  de  forma  abusiva,  pois 
 muitos  agricultores  estão  perdendo  seus  maquinários  como  aconteceu  em  São  Félix  do 
 Xingu.  Aproveitou  para  pedir  que  o  Governo  do  Estado  construa  escolas  de  ensino  médio  em 
 Parauapebas. 

 DEPUTADA     MARIA     DO     CARMO     (PT) 

 Parabenizou  o  ministro  das  cidades,  Jader  Filho,  por  garantir  a  construção  de  moradia  em 
 Outeiro.  Agradeceu  ao  Governo  do  Estado  por  liberar  500  mil  reais  para  finalizar  as  obras  de 
 um  residencial  na  comunidade  MOAÇARA,  em  Santarém.  A  retomada  das  obras  vai 
 beneficiar  mais  de  1408  famílias  que  há  dez  anos  lutam  por  esse  direito.  Solicitou  ao  Governo 
 do  Estado  que  ajude  o  Hospital  Santo  Antônio,  em  Alenquer,  para  que  não  feche  as  portas. 
 Parabenizou  a  CNBB  por  trabalhar  este  ano  o  tema  da  fome  em  sua  Campanha  da 
 Fraternidade. 

 DEPUTADA     LÍVIA     DUARTE     (PSOL) 

 Informou  aos  seus  pares  que  protocolou  um  documento  em  que  solicita  a  criação  de  uma 
 comissão  externa  para  acompanhar  a  situação  da  erosão  marinha  em  Abaetetuba,  bem  como 



 um  projeto  de  lei  que  licencia  as  mulheres  por  três  dias  de  seu  trabalho  durante  seu  período 
 menstrual. 

 GRANDE     EXPEDIENTE 

 DEPUTADO     CORONEL     NEIL     (PL) 

 Denunciou  a  violência  que  os  policiais  sofrem  com  frequência  em  sua  jornada  diária  ao 
 lembrar  que  ontem  um  guarda  municipal  foi  executado  dentro  de  uma  escola  municipal  em 
 Castanhal.  O  assassino  roubou  a  arma  do  policial  como  forma  de  se  valorizar  no  crime 
 organizado.  O  Estado  precisa  estudar  e  combater  o  crime  organizado  que  tem  tirado  a  vida  de 
 seus  policiais.  O  Governo  precisa  garantir  moradia  mais  segura  aos  militares  a  fim  de  evitar 
 violência     e     morte. 

 DEPUTADA     DIANA     BELO     (MDB) 

 O  mês  de  março  é  para  refletir  sobre  o  papel  da  mulher  na  sociedade  e  lutar  por  políticas 
 públicas  que  atendam  suas  necessidades.  Parabenizo  todas  as  deputadas  que  representam  as 
 mulheres  paraenses.  A  parlamentar  disse  que  a  Procuradoria  da  Mulher  da  ALEPA  vai 
 continuar     na     luta     para     defender     o     sexo     feminino. 

 DEPUTADO     FÁBIO     FREITAS     (REPUBLICANOS) 

 Solicito  que  o  Governo  do  Estado  que  dê  uma  resposta  às  900  famílias  agentes  penitenciários 
 não  efetivos  que  trabalham  há  mais  de  13  anos  no  Estado.  Eles  poderão  ser  substituídos  por 
 servidores  que  prestaram  o  último  concurso  para  SEAP.  De  acordo  com  a  decisão  do 
 Supremo  Tribunal  Federal  um  Projeto  de  Emenda  Constitucional  (PEC)  pede  resolver  essa 
 situação,     ou     seja,     esses     agentes     poderão     ser     regulamentados     pelo     Estado     do     Pará. 

 DEPUTADO     RONI     SILVA     (MDB) 

 Informou  que  esteve  esta  semana  em  missão  em  Brasília.  Em  audiência  com  as  deputadas 
 Renilce  Nicodemos  e  Elcione  Barbalho  e  com  o  Ministro  das  Cidades,  Jader  Filho,  para  pedir 
 garantia     de     moradia     e     de     saneamento     para     vários     municípios. 

 DEPUTADO     TONI     CUNHA     (PSC) 

 Denunciou  que  a  maior  cidade  do  Sul  e  Sudeste  do  Pará,  Marabá,  ficou  sem  água  por  seis 
 dias  em  função  do  péssimo  fornecimento  de  água  da  Companhia  de  Saneamento  do  Pará 
 (COSANPA).  Afirmou  que  não  entende  porque  a  Companhia  dispõe  de  verba,  mas  oferece 
 uma     água     ruim     à     população     de     Marabá. 

 DEPUTADO     ELIAS     SANTIAGO     (PT) 

 Disse  que  seu  partido  sempre  defendeu  a  participação  das  mulheres  na  política.  Garantiu  que 
 sempre  esteve  ligado  a  movimentos  sociais  para  defender  o  direito  das  pessoas.  Afirmou  que 
 o  Estado  precisa  avançar  no  campo  da  acessibilidade,  pois  há  pouco  investimento  nessa  área 
 para  atender  os  deficientes  como  os  cadeirantes.  Reconheceu  que  os  deficientes  que  precisam 
 fazer  fisioterapia  não  terminam  o  tratamento  porque  as  clínicas  ficam  no  centro  da  cidade, 
 dificultando  o  tratamento  dos  pacientes  que  moram  na  periferia.  Para  tentar  resolver  essa 
 situação,  o  parlamentar  vai  solicitar  que  o  Governo  do  Estado  disponha  de  serviços  de 
 fisioterapia     nas     Usinas     da     Paz 



 DEPUTADA     MARIA     DO     CARMO     (PT) 

 Falou  sobre  o  mês  de  março  como  marca  de  luta  dos  direitos  das  mulheres.  Hoje  o  dia  8  de 
 março  tem  um  significado  muito  especial  para  as  mulheres.  Para  contemplar  o  sexo  feminino 
 neste  mês,  a  parlamentar  vai  apresentar  um  projeto  de  lei  em  que  exige  igualdade  de  trabalho 
 entre     homens     e     mulheres. 


