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PEQUENO EXPEDIENTE 

  

AIRTON FALEIRO 

O deputado Airton Faleiro foi à tribuna para conclamar o povo para participar da greve geral que 

vai acontecer nessa sexta-feira, 28.04. De acordo com o parlamentar a reforma trabalhista e a 

previdenciária não devem ser aprovadas sem ser antes discutida com a população, que será a 

maior afetada por tais reformas. Para o deputado petista, essas reformas deveriam ser votadas 

somente após a eleição do presidente da república em 2018, alegando que o novo presidente 

eleito teria o mandato legalizado junto ao eleitor que o escolheu de forma democrática, fato 

que, segundo ele, não está ocorrendo no país nesse momento. Por isso, o deputado acredita 

que deve haver participação popular para pressionar o Congresso Nacional a adiar tais votações 

que visam à aprovação de tais reformas. 

 

CARLOS BORDALO    

Fez um alerta a seus pares sobre o aumento dos casos de feminicídio no Estado do Pará, em 

particular em Ananindeua, ao citar mais uma morte nesta semana. Marcos Lopes da Silva matou 

sua companheira por não aceitar a separação. Preocupado com o aumento desses casos, o 

deputado vai se unir aos órgãos que defendem os direitos humanos como OAB, Defensoria 

Pública, TJE... para que se faça um levantamento dos casos de morte por feminicídio em todo o 

Estado e a partir daí identificar os municípios que apresentam os maiores índices dessas mortes 

para então debater o assunto com a população a fim de reduzir tais registros. 

HORÁRIO DE LIDERANÇA 

A crise na saúde pública do Estado foi o assunto discutido pelo parlamentar. De acordo com o 

deputado, as crianças são as mais penalizadas, pois elas têm direito a poucas vagas em unidade 

neo natal, muitas perdem a vida porque ficam esperando por vaga na Central de Leito. Além 

disso, o parlamentar disse que os hospitais públicos de modo geral não têm uma boa 

infraestrutura, não dispõem de profissionais suficientes para atender os doentes, os hospitais 

municipais não conseguem prestar um serviço de qualidade porque não contam com medicação 

suficiente para atender a necessidade do paciente. 

CELSO SABINO 

Falou sobre o projeto cria o Parque Ambiental de Belém, que será um lugar de lazer para a 

população. O Parque Ambiental de Belém está previsto para ser construído no antigo Aeroclube. 

Para o deputado do PSDB, esse projeto vai ter como grande benefício afastar os jovens das 

drogas e da criminalidade. 

JOÃO CHAMON 

A falta de respeito das empresas aéreas como a TAM e GOL que fazem o transporte de 

passageiros da região sul e sudeste do Estado, principalmente para Marabá, foi denunciado pelo 

parlamentar do PMDB. Segundo o deputado, essas empresas só transportam se for assegurado 

a elas bastante lucro e se isso não ocorrer, os voos Marabá-Belém e Belém-Marabá são 

cancelados sem nenhuma justificativa. O deputado disse que isso não pode ocorrer, por isso, vai 



encaminhar ao presidente do Senado e da Câmara dos Deputados, à ANAC e à bancada de 

parlamentares paraenses em Brasília para que discutam as regras de aviação dão muita 

liberdade para as empresas licenciadas pela ANAC. Muitas dessas empresas deixam de executar 

o serviço se não tiverem lucro e desmarcam os voos sem avisar seus passageiros como ocorre 

frequentemente com a população de Marabá. Quem faz a linha Marabá-Belém e Belém-Marabá 

passa constantemente por essa situação. A TAM e a GOL simplesmente deixam de comercializar 

as passagens porque alegam que não estão tendo lucro com tais voos. A TAM já não executa tal 

trajeto e no dia 31 de junho, a GOL vai seguir o exemplo da TAM. A população de Marabá e dos 

municípios do Sul e Sudeste do Estado somente contarão com o transporte aéreo da Empresa 

Azul.  Tais empresas não estão levando em consideração a riqueza de Marabá, que é um dos 

municípios mais prósperos do Estado, em função da mineração e do comércio e muito menos 

da necessidade da população que precisa vir a Belém para resolver diversos problemas.  

JÚNIOR HAGE 

Banach precisa que o Governo do Estado construa uma PA para atender à necessidade 

população. Segundo o parlamentar, quem precisa chegar ou sair de Banach necessita caminhar 

alguns trechos pelo município de Rio Maria. E isso para o deputado e para aquela população é 

um absurdo. O deputado solicitou que o líder do governo na Alepa, deputado Eliel Faustino, 

tome providência junto ao governador Simão Jatene para que uma estrada que dê acesso à sede 

administrativa de Banach seja estadualizada o mais rápido possível.  


