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 PEQUENO     EXPEDIENTE 

 DEPUTADA     MARIA     DO     CARMO     (PT) 

 A  parlamentar  informou  que  no  último  final  de  semana  esteve  em  São  João  de  Pirabas  e 
 Salinas.  Lá,  ela  visitou  a  nova  orla  de  Salinópolis.  Ela  conversou  com  as  populações  dos 
 dois  municípios  para  atender  suas  reivindicações.  Maria  do  Carmo  solicita  que  a  SEDUC 
 resolva  a  situação  do  transporte  dos  professores  de  Monte  Alegre.  Os  alunos  estão  há  três 
 semanas  sem  aula  nas  comunidades  do  KM  11  e  Limão  por  causa  da  falta  de  transporte.  A 
 deputada  disse  que  amanhã  terá,  em  Brasília,  uma  audiência  com  o  ministro  Alexandre 
 Padilha     para     discutir     assuntos     para     o     Estado     do     Pará. 

 DEPUTADO     CARLOS     BORDALO     (PT) 

 O  deputado  pediu  que  a  Prefeitura  de  Belém  providencie  saneamento  e  asfaltamento  na 
 comunidade  Água  Cristã,  que  fica  na  Rua  da  Mata,  no  bairro  da  Marambaia.  Lá,  vivem  500 
 famílias.  Parabenizou  o  Governo  do  Estado  por  ter  sido  selecionado  pela  Organização 
 Mundial  de  Saúde  para  participar  de  um  treinamento,  no  período  de  24  e  28  de  abril,  em 
 Curitiba. 

 HORÁRIO     DE     LIDERANÇA 

 DEPUTADO     CARLOS     BORDALO     (PT) 

 O  parlamentar  lembrou  que  hoje  é  comemorado  o  Dia  Internacional  da  Água.  Ele  disse  que 
 a  sociedade  precisa  ter  mais  cuidado  com  a  água  para  que  ela  não  seja  contaminada  em 
 função  do  lixo  que  é  jogado  nos  rios  e  mares.  Afirmou  que  o  lixo  deve  ter  um  destino  correto 
 para     ser     descartado,     evitando     dessa     maneira     a     contaminação     do     meio     ambiente     e     da     água. 

 DEPUTADO     TONI     CUNHA     (PSC) 

 Disse  que  a  ALEPA  deve  colocar  em  pauta  assuntos  que  venham  beneficiar  a  população  do 
 Estado.  Disse  que  o  leilão  da  PA  150  deve  ser  discutido  na  Casa  do  Povo  para  que  o  povo 
 possa  saber  que  benefícios  terá  com  esse  leilão.  A  ALEPA  deve  colocar  em  pauta  assuntos 
 como     educação,     saúde     e     saneamento     que     mais     afetam     a     população. 

 DEPUTADO     BRAZ     (PDT) 

 Pediu  que  a  SEDUC  construísse  uma  escola  em  Breu  Branco.  Solicitou  ainda  do  Governo 
 Estadual  a  construção  da  Superintendência  da  Polícia  Civil  de  Parauapebas  e  mais  uma 
 Delegacia     de     Polícia     de     Parauapebas. 

 DEPUTADO     JOSUÉ     PAIVA     (REPUBLICANOS) 

 O  deputado  agradeceu  a  deputada  Maria  do  Carmo  por  ter  colocado  a  situação  dos 
 professores  e  alunos  de  Monte  Alegre  que  estão  sem  aula  há  três  semanas  porque  não  há 
 transporte  para  levar  os  professores  nas  unidades  escolares  do  campo.  O  deputado  afirmou 
 que     está     resolvendo     essa     situação     com     a     SEDUC,     que     vai     fazer     a     reposição     das     aulas. 

 GRANDE     EXPEDIENTE 



 DEPUTADO     JOSUÉ     PAIVA     (REPUBLICANOS) 

 Precisamos  ficar  atentos  às  reivindicações  do  povo.  Agradeço  a  deputada  Maria  do  Carmo 
 por  trazer  a  situação  desses  alunos  à  tribuna.  Estamos  confiantes  de  que  o  Governo  do 
 Estado     vai     resolver. 

 DEPUTADO     TONI     CUNHA     (PSC) 

 Informou  aos  seus  pares  que  a  Polícia  Federal  impediu  que  o  senador  Sérgio  Moro  fosse 
 assassinado.  O  parlamentar  quer  acreditar  que  o  presidente  Lula  não  esteja  envolvido  neste 
 caso,  já  que  Lula  disse  que  seu  principal  objetivo  era  destruir  o  juiz  Sérgio  Moro  se  saísse 
 da  prisão  e  fosse  presidente.  Agradeceu  seus  pares  pela  criação  da  CPI  que  vai  investigar  a 
 atuação     dos     participantes     do     MST     no     Pará.     Pediu     que     a     ALEPA     instalasse     logo     a     CPI. 

 DEPUTADO     RENATO     OLIVEIRA     (PODE) 

 Venho  aqui  agradecer  ao  Governo  do  Estado  por  liberar  recursos  para  asfaltar  o  PA  112,  na 
 Região  do  Montenegro,  em  Bragança.  Peço  também  que  a  Prefeitura  de  Bragança  atenda 
 às     necessidades     da     população. 

 DEPUTADO     CARLOS     BORDALO     (PT) 

 Afirmou  que  o  Brasil  vive  uma  realidade  melhor  desde  que  Lula  assumiu  o  poder.  O 
 Governo  Lula  já  melhorou  a  imagem  do  Brasil  no  exterior.  Hoje,  o  Governo  Federal  está 
 retomando  suas  atividades  no  exterior.  Essa  semana,  Lula  visita  a  China  para  fechar 
 negócio  entre  os  dois  países.  Lula  já  visitou  a  Argentina,  Uruguai  e  USA.  Em  breve,  Lula  irá 
 visitar     países     europeus. 

 DEPUTADA     MARIA     DO     CARMO     (PT) 

 Denunciou  que  o  Movimento  Cristão  que  está  leiloando  a  Praia  Ponta  do  Cururu,  que  fica 
 em  Santarém.  Disse  que  não  acredita  como  esse  movimento  conseguiu  a  posse  dessa  terra 
 pública  e  que  quer  investigar  o  caso,  pois  essa  Praia  faz  parte  de  uma  área  de  proteção 
 ambiental,     logo     não     pode     ser     vendida. 

 DEPUTADA     ANDRÉIA     XARÃO     (MDB) 

 A  deputada  afirmou  que  o  Marajó  quer  água  de  qualidade,  água  potável  para  sobreviver.  O 
 Marajó  não  tem  água  potável  na  maioria  de  seus  municípios.  Precisamos  resolver  essa 
 situação     junto     ao     Governo     do     Estado. 

 DEPUTADA     LÍVIA     DUARTE     (PSOL) 

 A  representante  do  PSOL  criticou  a  criação  da  CPI  que  vai  investigar  a  atuação  do  MST  no 
 Estado  do  Pará.  A  parlamentar  disse  que  o  Movimento  invade  propriedade  improdutiva  e 
 que  pratica  trabalho  escravo  para  poder  dar  moradia  para  quem  não  tem  casa  e  área  para 
 plantar.  Disse  que  a  reforma  agrária  precisa  ser  feita  para  fazerR  justiça  social  com  quem 
 não     tem     teto. 


