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 PEQUENO     EXPEDIENTE 

 DEPUTADO     FÁBIO     FREITAS     (REPUBLICANOS) 

 O  parlamentar  foi  à  tribuna  para  apresentar  e  solicitar  aos  seus  pares  a  leitura  do  livro” 

 Segredos  e  Mistérios  da  Alma".  Solicitou  que  o  Governo  do  Estado  compre  óculos  falantes 

 para     doar     a     pacientes     que     mais     precisam. 

 DEPUTADO     CARLOS     BORDALO     (PT) 

 Visitou  na  semana  passada  o  Hospital  Ofir  Loyola.  Durante  a  visita,  os  pacientes  pediram 

 que  o  deputado  peça  ao  Governo  do  Estado  que  faça  a  instalação  do  aparelho  PET  SCAN 

 que  auxilia  detectar  o  câncer.  Esse  aparelho  foi  comprado  há  7  anos,  porém  até  o  momento 

 não  foi  instalado.  Bordalo  parabenizou  a  diretora  do  HOL,  Ivete  Vargas,  pelo  seu  empenho 

 em  executar  projetos  que  visam  à  melhoria  no  atendimento.  Afirmou  que  vai  batalhar  para 

 que  as  empresas  mineradoras  que  operam  no  Estado  invistam  em  tais  projetos  por  meio  da 

 taxa     mineral. 

 HORÁRIO     DE     LIDERANÇA 

 DEPUTADO     CARLOS     BORDALO     (PT) 

 Na  próxima  sexta-feira,  31,  será  entregue  o  relatório  da  Comissão  da  Verdade,  que  deu 

 início  às  suas  atividades  em  2014.  O  relatório  fez  um  estudo  sobre  a  violência  praticada 

 pela  ditadura  militar  no  Pará.  O  documento  servirá  como  fonte  de  pesquisa  histórica.  A 

 entrega     do     relatório     será     às     10     horas,     no     Auditório     João     Batista. 

 DEPUTADO     CORONEL     NEIL     (PL) 

 Parabenizou  a  ALEPA  por  ter  aprovado  o  projeto  do  Corpo  de  Bombeiros  que  garantiu  o 

 aumento  do  efetivo  desta  corporação  militar.  Parabéns  ao  Corpo  de  Bombeiro  pelo  trabalho 

 que  executa  no  Estado.  O  deputado  espera  que  o  Parlamento  aprove  seu  projeto  de  lei  que 

 vai     lutar     para     combater     o     crime     cibernético     que     afeta     principalmente     os     jovens. 

 DEPUTADO     CARLOS     BORDALO 

 Participei  nesta  terça-feira,  no  Colégio  Estadual  Augusto  Meira  (CEAM),  da  programação  da 

 Semana  do  Empoderamento  Feminino.  O  evento  é  fruto  de  um  projeto  de  minha  autoria, 

 que  tem  como  principal  finalidade  fomentar  o  papel  da  mulher  na  sociedade  e  combater  a 

 violência  contra  ela.  Durante  a  realização  do  evento,  identifiquei  que  o  CEAM  precisa 

 urgente  de  uma  reforma.  Envio  parabéns  à  diretora  Júlia  Miranda  pelo  trabalho  executado 

 nesta  instituição  de  ensino.  Solicito  que  o  Governo  do  Estado  faça  essa  reforma  para  dar 

 dignidade     aos     estudantes     que     têm     direito     a     uma     educação     de     qualidade. 



 DEPUTADO     FÁBIO     FREITAS     (REPUBLICANOS) 

 Parabenizou  o  Governo  do  Estado,  a  ALEPA  e  o  Corpo  de  Bombeiros  pela  aprovação  do 

 Projeto  do  Poder  Executivo  encaminhado  à  ALEPA  que  garantiu  o  aumento  do  efetivo  desta 

 corporação. 

 GRANDE     EXPEDIENTE 

 Não  houve  apresentação  de  deputados  neste  horário,  pois  não  havia  parlamentares 

 inscritos  para  falar  durante  o  Grande  Expediente.  Diante  da  situação,  o  presidente  da 

 ALEPA,  deputado  Chicão,  encerrou  o  Grande  Expediente  afirmando  que  os  deputados 

 faltosos  terão  desconto  pelo  dia  não  trabalhado.  O  desconto  será  próximo  mês.  Chicão 

 aproveitou  para  dizer  que  não  seria  possível  dar  continuidade  ao  trabalho  legislativo  em 

 função  da  ausência  de  deputados  no  Plenário  Newton  Miranda.  Disse  que  os  parlamentares 

 passarão     a     usar     ponto     eletrônico     para     que     essa     situação     não     venha     a     se     repetir. 


