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 PEQUENO     EXPEDIENTE 

 DEPUTADO     ANGELO     FERRARI 

 O  parlamentar  denunciou  o  prefeito  de  Oriximiná,  José  William  Siqueira  da  Fonseca,  por 
 perseguir  os  professores  que  estão  exigindo  o  pagamento  do  piso  nacional  do  magistério.  Ele 
 mandou     destruir     os     cartazes     que     os     professores     fixaram     próximo     à     Prefeitura. 

 DEPUTADO     NEIL     (PL) 

 O  deputado  agradeceu  os  políticos  e  representantes  de  comunidades  de  Água  Azul  do  Norte 
 que     estiveram     ontem     na     ALEPA     para     discutir     políticas     públicas     para     esse     município. 

 DEPUTADO     CARLOS     BORDALO     (PT) 

 Bordalo  avisou  aos  seus  pares  que  começa  amanhã  em  dez  escolas  de  tempo  integral  do 
 Governo  Estadual,  a  Semana  do  Empoderamento  Feminino.  Os  estudantes  irão  discutir  o 
 combate  à  violência  contra  as  mulheres.  De  acordo  com  o  deputado  petista,  a  escola  é  o 
 espaço     ideal     para     trabalhar     esse     assunto     entre     os     meninos     e     meninas. 

 HORÁRIO     DE     LIDERANÇA 

 DEPUTADO     CARLOS     BORDALO     (PT) 

 Disse  que  vai  apresentar  um  projeto  de  lei  para  que  o  Governo  do  Estado  conceda  um  aluguel 
 social  às  mulheres  que  são  vítimas  de  violência  doméstica.  O  aluguel  deve  ser  pago  por  12 
 meses  e  pode  até  ser  prorrogado  pelo  o  mesmo  período  uma  única  vez.  A  intenção  é  garantir 
 que     a     mulher     viva     com     seus     filhos     longe     do     opressor. 

 DEPUTADA     IRAN     LIMA     (MDB) 

 Informou  que  o  Governo  do  Estado  inaugurou,  na  semana  passada,  a  PA  430  que  liga 
 Magalhães  Barata  ao  Maracanã.  Essa  estrada  vai  mudar  a  vida  das  populações  desses  dois 
 municípios  especialmente  porque  vai  desenvolver  o  turismo,  a  pecuária  e  a  agricultura  desses 
 municípios. 

 DEPUTADO     JOSUÉ     PAIVA     (REPUBLICANOS) 

 Ele  apresentou  um  projeto  de  lei  dedicado  às  mulheres  cristãs  do  Estado  do  Pará  com  a 
 finalidade     de     prestigiar     e     valorizar     a     mulher     evangélica. 

 DEPUTADA     LÍVIA     DUARTE     (PSOL) 

 A  deputada  afirmou  que  as  mulheres  percorreram  um  longo  caminho  para  conquistar  alguns 
 direitos,  alguns  espaços,  mas  que  essas  conquistas  ainda  são  poucas  e  que  todos  os  dias  é  dia 
 de  conquistas  femininas.  Pediu  que  Deus  abençoe  todas  as  mulheres  do  Pará.  Afirmou  que  as 
 mulheres     querem     flores,     chocolate,     mas     sobretudo     respeito     e     dignidade. 



 DEPUTADO     CARLOS     VINICIUS     (PT) 

 Ao  se  pronunciar  pela  primeira  vez  na  tribuna  da  ALEPA,  o  parlamentar  agradeceu  os  votos 
 que  recebeu  no  último  pleito  e  prometeu  que  vai  representar  bem  cada  voto  recebido.  Disse 
 que  está  pronto  para  ajudar  a  fortalecer  as  políticas  públicas  voltadas  para  as  mulheres  de 
 todo     o     Estado     do     Pará. 

 DEPUTADO     BRAZ     (PT) 

 Agradeceu  a  equipe  técnica  da  Secretaria  de  Educação  que  esteve  na  14ª  URE  que  fica  em 
 Parauapebas  para  discutir  projetos  para  a  melhorar  a  educação  neste  município  que  precisa  de 
 construção     de     escolas     de     ensino     médio. 

 GRANDE     EXPEDIENTE 

 DEPUTADA     PAULA     TITAN     (MDB) 

 Apresentou  um  projeto  da  Procuradoria  da  Mulher  que  vai  criar  uma  brinquedoteca  para 
 acolher  as  filhas  das  funcionárias  da  ALEPA.  Falou  sobre  a  sessão  solene  de  manhã  para 
 festejar  o  Dia  Internacional  da  Mulher  com  a  entrega  da  medalha  Iza  Cunha.  Afirmou  que 
 durante  sua  posse,  amanhã,  na  Procuradoria  da  Mulher,  será  entregue  o  relatório  de  gestão 
 anterior  da  Procuradoria  da  Mulher.  O  evento  vai  contar  com  a  presença  da  ex-deputada  Nilse 
 Pinheiro,     que     integrou     esta     Procuradoria. 

 DEPUTADA     LÍVIA     DUARTE     (PSOL) 

 A  parlamentar  afirmou  que  é  muito  importante  pensar  políticas  públicas  preventivas  para  as 
 mulheres,  pois  somente  desta  maneira  será  possível  diminuir  ou  mesmo  findar  os  casos  de 
 agressão     e     estupro     contra     as     mulheres. 

 DEPUTADO     AVEILTON     SOUZA     (PL) 

 Apresentou  um  requerimento  de  aplauso  dedicado  à  mulher  do  campo.  Essa  mulher  é 
 fundamental  para  o  desenvolvimento  da  agricultura  familiar.  Solicitou  que  o  Governo  do 
 Estado     construa     escolas     de     ensino     médio     em     Itupiranga. 

 DEPUTADO     CHAMONZINHO     (MDB) 

 Pediu  aos  seus  pares  que  derrube  o  veto  ao  seu  projeto  que  reconhece  Serra  Pelada  como 
 patrimônio  cultural  do  Estado  do  Pará.  Serra  Pelada  já  teve  80  mil  habitantes  vindo  de  todos 
 os  estados  brasileiros  em  busca  de  ouro  na  década  de  80.  Essas  pessoas  contribuíram  para  a 
 história     e     cultura     de     Serra     Pelada. 

 DEPUTADA     MARIA     DO     CARMO     (PT) 

 Apresentou  projetos  de  políticas  públicas  voltadas  às  mulheres.  O  primeiro  diz  respeito  à 
 igualdade  de  direito  entre  homens  e  mulheres,  já  que  ele  não  está  bem  claro  na  Constituição 
 do  Pará;  o  segundo  projeto,  pretende  garantir  o  combate  à  violência  obstétrica.  O  projeto 
 garante  direito  à  anestesia  para  não  parir  com  dor,  ter  seu  beb~e  no  momento  certo  e  não  ficar 
 sentindo     dor,     forçando     uma     cesária,     a     detenta     não     pode     ir     algemada     para     sala     de     parto. 


