
 RESUMO     DO     PLENÁRIO     –     28.03.2023 

 PEQUENO     EXPEDIENTE 

 DEPUTADO     FÁBIO     FREITAS     (REPUBLICANOS) 

 O  deputado  falou  sobre  a  importância  do  Corpo  de  Bombeiros  para  o  desenvolvimento  do 
 Estado  do  Pará.  De  acordo  com  o  parlamentar,  dentre  as  principais  missões  dessa 
 corporação  estão:  salvar  a  vida  de  quem  está  se  afogando  e  combater  o  incêndio.  Disse 
 que  apoia  o  aumento  de  seu  efetivo  e  de  novas  funções  conforme  prevê  o  Projeto  do  Poder 
 Executivo     encaminhado     para     aprovação     nesta     Casa     de     Leis. 

 DEPUTADO     TONI     CUNHA     (PSC) 

 Disse  que  todos  os  indícios  mostram  que  há  um  envolvimento  entre  o  PCC  e  o  PT.  O 
 parlamentar  sustenta  que  o  presidente  Lula  está  envolvido  no  plano  para  matar  o  senador 
 Sérgio  Moro  e  outros  envolvidos  que  atuaram  na  Operação  Lava  Jato  que  foi  responsável 
 pela  prisão  de  Lula.  O  Poder  Judiciário  e  o  Ministério  Público  devem  investigar  esse 
 atentado. 

 HORÁRIO     DE     LIDERANÇA 

 TONI     CUNHA     (PSC) 

 O  representante  do  PSC  solicita  que  o  Governo  do  Estado  contrate  professores  para  o 
 curso  de  medicina  em  Marabá  que  é  ofertado  pela  Universidade  do  Estado  do  Pará.  Os 
 atuais  professores  da  UEPA  lutam  por  reajuste  salarial  para  poder  dar  continuidade  às  suas 
 aulas.  O  parlamentar  disse  que  já  foi  aprovada  uma  emenda  parlamentar  para  resolver  essa 
 situação,  mas  até  o  momento  nada  foi  resolvido.  Disse  que  vai  acionar  a  justiça  para  que 
 professores     e     alunos     não     sejam     mais     prejudicados. 

 DEPUTADO     CARLOS     BORDALO     (PT) 

 Solicita  melhorias  para  a  Casa  do  Idoso.  Parabenizou  o  Governo  do  Estado  pela  concessão 
 à  iniciativa  privada  para  operar  na  PA  150.  Pediu  celeridade  judicial  para  o  caso  de  Marciele 
 Lopes  Ferreira,  morta  no  último  final  de  semana  em  Vila  do  Conde,  em  Barcarena.  Solicita 
 que     o     Governo     do     Estado     instale     o     Observatório     da     Violência     contra     a     Mulher. 

 DEPUTADO     CORONEL     NEIL     (PL) 

 Falou  de  seu  projeto  de  lei  que  prevê  na  grade  curricular  das  escolas  públicas  estaduais 
 uma  disciplina  que  discuta  os  crimes  cibernéticos  com  a  finalidade  de  proteger  os  alunos 
 contra  a  violência  no  ambiente  virtual.  Parabenizou  o  Corpo  de  Bombeiros  por  lutar  pela 
 aprovação     do     projeto     de     lei     que     prevê     o     aumento     de     seu     efetivo     e     reajuste     salarial. 

 DEPUTADO     JOSUÉ     PAIVA     (REPUBLICANOS) 

 Disse  que  esteve  na  semana  passada  em  Juruti  para  participar  da  inauguração  de  uma 
 escola.  Disse  que  está  satisfeito  com  o  Governo  do  Estado  por  estar  investindo  na 
 educação,  lembrando  que  o  governador  Helder  Barbalho  já  inaugurou  em  torno  de  131 
 escolas     em     todo     o     Estado. 

 GRANDE     EXPEDIENTE 

 DEPUTADO     FÁBIO     FREITAS     (REPUBLICANOS) 

 Informou  que  a  CEASA  terá  asfaltamento  de  sua  estrada,  um  estacionamento  e  duplicação 
 de  sua  via.  Essas  obras  irão  melhorar  o  escoamento  e  comercialização  dos  produtos  que 



 são  vendidos  no  local.  Parabenizou  a  Associação  Comercial  do  Pará  que  vai  completar  no 
 dia  3  de  abril,  204  anos.  É  uma  instituição  que  fomenta  o  desenvolvimento  econômico  e 
 social  do  Pará,  além  de  fortalecer  os  empresários  e  empreendedores  paraenses.  Disse  que 
 a  III  Feira  do  Negócio  do  Cooperativo  será  realizada  no  período  de  26  a  28  de  abril,  na 
 Estação     das     Docas. 

 DEPUTADO     IRAN     LIMA     (MDB) 

 O  deputado  falou  sobre  os  projetos  do  Poder  Executivo  que  serão  aprovados  nesta 
 terça-feira,  no  Plenário  Newton  Miranda  da  ALEPA.  Disse  que  o  projeto  do  Corpo  de 
 Bombeiros  é  um  dos  mais  importantes,  pois  prevê  o  aumento  do  efetivo,  a  criação  de 
 cargos  e  reajuste  dos  policiais.  O  deputado  disse  que  esses  profissionais  são  essenciais 
 para     a     segurança     pública     do     Pará. 

 DEPUTADO     RONIE     SILVA     (MDB) 

 Disse  que  as  fortes  chuvas  em  Igarapé  Açu  prejudicaram  bastante  a  população.  Solicita  que 
 o  Governo  do  Estado  ajude  esses  moradores  com  auxílio  financeiro  para  que  possam  ter 
 sua  moradia.  Informou  que  Altamira  vai  ganhar  uma  Usina  da  PAZ.  As  obras  começam  no 
 segundo  semestre  deste  ano.  A  Norte  Energia  está  fazendo  melhorias  na  área  para  que  as 
 obras  possam  começar.  Falou  que  em  breve,  o  Governo  do  Estado  vai  entregar  à 
 população  o  Estádio  Mangueirão.  Solicitou  a  instalação  de  uma  seccional  de  Polícia  Civil 
 em     Benevides,     bem     como     a     implantação     do     Programa     Pró-     Mulher. 

 DEPUTADO     CARLOS     VINÍCIOS     (MDB) 

 Disse  que  esteve  na  semana  passada  em  Paragominas  para  inauguração  de  uma  escola. 
 Apoio  do  Governo  do  Estado  pelos  projetos  que  enviou  para  votação  na  ALEPA  como  a 
 criação  da  secretaria  de  igualdade  Racial.  Disse  que  criação  da  Secretaria  da  Cidade  para 
 cuidar     da     nossa     cidade 

 DEPUTADO     AVEILTON     SOUZA     (PL) 

 O  parlamentar  pede  a  recuperação  de  rodovias  e  de  estradas  que  dão  acesso  à  Marabá  e 
 outros  municípios  da  Região  Sul  e  Sudeste  do  Estado.  A  situação  precária  dessas  estradas 
 tem     provocado     acidentes     e     mortes     de     motoristas     e     pedestres. 

 DEPUTADO     ROGÉRIO     BARRA     (PL) 

 Disse  que  o  Governo  do  Estado  deve  gerar  mais  emprego  e  renda  em  todo  o  Estado  e  não 
 criar     novas     secretarias.     A     população     precisa     de     educação,     saúde     e     segurança     pública. 

 DEPUTADO     WESCLEY     TOMAZ     (PSC) 

 Afirmou  que  o  município  de  Novo  Progresso  precisa  de  um  agrupamento  do  Corpo  de 
 Bombeiros.  Parabenizou  o  Governo  do  Estado  pela  ampla  reforma  do  Mangueirão.  A 
 Região  do  Tapajós  precisa  de  geração  de  emprego.  Os  garimpos  devem  ser  legalizados  em 
 todo     o     Estado. 


