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 PEQUENO     EXPEDIENTE 

 DEPUTADO     CARLOS     BORDALO     (PT) 

 O  deputado  apelou  à  SEDUC  que  envie  professores  de  ensino  médio  para  os 
 assentamentos  Palmares  I  e  II,  em  Parauapebas.  Solicitou  que  a  Secretaria  de  Transportes 
 do  Estado  do  Pará  providencie  a  duplicação  da  PA  160  no  trecho  que  compreende  os 
 municípios  de  Canaã  dos  Carajás  e  Parauapebas.  Pede  que  a  ANEEL  e  Equatorial 
 mantenham     o     benefício     social     da     tarifa     rural     no     Estado     do     Pará. 

 DEPUTADO     TONI     CUNHA     (PSC) 

 Falou  sobre  o  leilão  que  privatizou  a  PA  150,  na  última  quarta-feira.  A  privatização  vai  ligar 
 Belém  à  região  sul  e  sudeste  do  Estado,  melhorando  a  vida  das  pessoas  que  usam  a  Alça 
 Viária.  O  parlamentar  disse  que  a  ALEPA  deve  ser  ouvida  para  conhecer  melhor  esse 
 projeto     do     Governo     Estadual. 

 HORÁRIO     DE     LIDERANÇA 

 Falou  aos  seus  pares  que  amanhã  será  o  Dia  Mundial  da  Água,  instituído  pela  ONU  em 
 1992.  Afirmou  que  é  necessário  debater  os  recursos  hídricos  no  mundo,  e  em  especial,  os 
 recursos  hídricos  da  Amazônia,  já  que  em  Santarém  está  o  maior  recurso  hídrico  doce  do 
 mundo.  A  parlamentar  disse  que  a  COSANPA  não  pode  ser  privatizada.  Defende  que  o 
 Governo  do  Estado  deve  investir  em  infraestrutura  e  em  seus  servidores  para  que  a 
 população     tenha     acesso     a     água     de     boa     qualidade. 

 DEPUTADO     TONI     CUNHA     (PSC) 

 Afirmou  que  assim  que  o  presidente  Lula  tomou  posse  o  Movimento  dos  Sem  Terra 
 começou  a  promover  invasão  em  terras  e  prédios  públicos.  Disse  que  os  participantes 
 desse     movimento     organizado     devem     ser     punidos. 

 DEPUTADO     CORONEL     NEIL     (PL) 

 Ocupou  a  tribuna  para  parabenizar  o  ex-presidente  Jair  Bolsonaro  pelo  seu  aniversário. 
 Aproveitou  o  momento  para  parabenizar  Michele  Bolsonaro  por  assumir  a  diretoria  nacional 
 do     PL     mulher. 

 DEPUTADO     JOSUÉ     PAIVA     (REPUBLICANOS) 

 O  deputado  informou  aos  seus  pares  que  na  quarta-feira  passada,  o  Governo  do  Estado 
 participou  de  um  leilão  em  São  Paulo  que  tinha  como  finalidade  privatizar  a  PA  150. 
 Vitorioso  neste  evento,  a  privatização  desta  via  irá  melhorar  a  vida  dos  paraenses  já  que  a 
 estrada  ficará  o  tempo  todo  bem  assistida  pela  empresa  que  ganhou  o  leilão.  Pelo  leilão 
 ficou     estabelecido     que     a     Alça     Viária     será     duplicada. 

 DEPUTADO     IRAN     LIMA     (MDB) 

 Disse  que  as  pessoas  que  têm  Síndrome  de  Down  merecem  todo  o  respeito  do  poder 
 público  que  vai  lutar  ainda  mais  para  aprovar  políticas  públicas  para  atender  essas  pessoas. 
 Aproveitou  para  parabenizar  o  Governo  do  Estado  que  venceu  o  leilão  que  vai  a 
 privatização  da  PA  150.  A  empresa  vencedora  vai  investir  3  bilhões  para  melhorar  essa  via. 
 O  deputado  disse  que  o  secretário  de  transporte  virá  à  ALEPA  para  explicar  como  irá 
 funcionar     essa     privatização. 



 GRANDE     EXPEDIENTE 

 DEPUTADO     CARLOS     BORDALO     (PT) 

 O  relatório  da  Comissão  Estadual  da  Verdade  será  entregue  no  dia  31  de  março,  no 
 Auditório  João  Batista,  a  partir  das  10  horas.  Durante  o  trabalho  da  comissão  foram  ouvidos 
 professores  universitários,  jornalistas,  sindicalistas...  que  foram  vítimas  da  ditadura  militar 
 que  impedia  a  livre  manifestação  do  pensamento.  Afirmou  que  o  regime  militar  torturou  e 
 matou  diversas  pessoas  no  Pará.  O  relatório  servirá  como  registro  da  história  do  Pará  e  do 
 Brasil.  O  parlamentar  disse  que  o  Brasil  não  precisa  mais  passar  por  essa  tragédia. 
 Autoridades  estaduais,  municipais  e  estaduais,  OAB,  faculdades  do  Estado  foram 
 convidadas     para     participar     do     evento. 

 DEPUTADO     ZECA     PIRÃO     (MDB) 

 O  deputado  disse  que  o  Governo  do  Estado  precisa  definir  a  situação  dos  guardas 
 penitenciários  que  correm  o  risco  de  ir  para  rua  após  mais  de  15  anos  de  serviço  prestado  à 
 segurança     pública     do     Estado     do     Pará. 

 DEPUTADO     CORONEL     NEIL     (PL) 

 Apoiou  o  discurso  do  deputado  Zeca  Pirão  que  exigiu  que  o  Governo  do  Estado  resolva  a 
 situação  dos  agentes  de  segurança.  Disse  que  a  situação  pode  ser  resolvida  como 
 aconteceu  em  outros  estados.  Para  isso,  basta  o  Governo  do  Estado  ter  boa  vontade  para 
 resolver     essa     situação. 

 DEPUTADO     WESCLEY     TOMAZ     (PSC) 

 Solicitou  que  o  Governo  do  Estado,  por  meio  da  SEDUC,  conclua  a  construção  da  Escola 
 Técnica  de  Novo  Progresso.  A  escola  começou  a  ser  construída  no  Governo  de  Ana  Júlia 
 Carepa.  Mais  uma  vez,  alertou  o  Governo  Federal  e  Estadual  que  legalize  a  atividade 
 garimpeira     que     mantém     trabalho     de     300     mil     famílias. 

 DEPUTADA     MARIA     DO     CARMO     (PT) 

 Disse  que  está  muito  orgulhosa  pela  volta  do  Programa  Minha  Casa  Minha  Vida  em 
 Santarém  e  em  todo  o  país.  Esse  programa  garante  casa  própria  para  famílias  de  baixa 
 renda.  Disse  que  Lula  já  reajustou  o  salário  mínimo  duas  vezes.  Informou  que  o  Bolsa  Atleta 
 vai     voltar     a     revelar     novos     atletas     no     Brasil. 

 DEPUTADA     LÍVIA     DUARTE     (PSOL) 

 Disse  que  ela  e  seus  pares  devem  aprovar  projetos  de  lei  que  fomentem  proteção  às 
 mulheres,  em  especial,  as  grávidas  que  moram  distante  de  Belém,  pois  enfrentam 
 dificuldades  no  momento  do  parto.  Muitas  não  têm  dinheiro  para  pagar  a  passagem  do 
 barco     para     parir     em     Belém. 


