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PEQUENO EXPEDIENTE 

SIDNEY ROSA 

O Dia do Índio, comemorado hoje, foi lembrado na tribuna pelo deputado Sidney Rosa, que 

parabenizou todas as comunidades indígenas do Estado e o Governo do Estado pelo 

desenvolvimento de políticas públicas nas áreas de saúde, educação, entre outas, destinadas a 

atender as necessidades dos índios. O parlamentar citou o exemplo dos índios da etnia tembé, 

que vive em Paragominas. 

 

CARLOS BORDALO 

Fez um alerta aos deputados de que as lotéricas podem fechas as portas das agências que 

funcionam em Belém e nos municípios paraenses em breve por causa da falta de reajuste das 

taxas pelos serviços prestados por parte da Caixa Econômica Federal (CEF). Em todo o Pará 

existem 320 casas lotéricas, sendo que 115 estão localizadas na Região Metropolitana de Belém, 

que compreende os municípios de Belém, Ananindeua, Marituba, Benevides e Santa Bárbara. 

Nas lotéricas são feitos pagamentos de boletos, abertura de conta, depósitos, saques... Em 

muitas localidades do interior do Estado não existe banco para fazer esses trabalhos, cabem às 

lotéricas realizá-los. Por isso, o clamor do deputado para a reivindicação de Robson Gomes, 

presidente do Sindicato das Lotéricas do Pará, que teme o fechamento dessas lotéricas. Uma 

preocupação do parlamentar do PT é com relação ao fechamento de agências bancárias em 

Belém, Ananindeua e outros municípios estaduais como ocorreu com bancos como o Basa, 

Banco do Brasil e CEF na Região Metropolitana de Belém, pois isso aumenta a prestação do 

serviço nas lotéricas. 

 

HORÁRIO DE LIDERANÇA 

CARLOS BORDALO  

O deputado analisou os 100 dias da administração municipal de Zenaldo Coutinho. Para o 

parlamentar, nesses cem dias o povo de Belém não tem motivo para se alegrar da cidade, pelo 

contrário, tem razão somente para reclamar das ruas cheias de buraco, trânsito caótico, postos 

de saúde que não funcionam, projeto prometidos em campanha eleitoral que não foram 

entregues à população como as Unidades de Pronto Atendimento (UPAS) do Jurunas, Terra 

Firme e Marambaia, finalização do BRT, que mais tem causado problemas no trânsito e para a 

população que todos os dias chega atrasado em seu trabalho por conta dos inúmeros 

engarrafamentos em todos os cantos da cidade, especialmente na Augusto Montenegro e 

Almirante Barroso, onde ocorrem as obras do BRT. Afirmou que o prefeito Zenaldo Coutinho 

não governa Belém, por isso, que a população não vê obras sendo executadas em saneamento, 

saúde, transporte, educação...  

GRANDE EXPEDIENTE 

CARLOS BORDALO 

O parlamentou usou também o Grande Expediente para dar continuidade ao seu discurso em 

que fez uma grande avaliação dos 100 dias da administração municipal de Zenaldo Coutinho. 



Criticou que Belém está sem governo e que o prefeito precisa honrar o voto de seus eleitores 

que acreditaram em suas promessas na época da eleição de que iria desenvolver projetos que 

atendessem as demandas sociais em diversas áreas como educação, saúde, saneamento, 

transporte...  

 

JÚNIOR HAGE 

Mais uma vez usou a tribuna para reclamar do governo Simão Jatene. Dessa vez, o alvo de suas 

críticas construtivas foi para a educação, especialmente do interior do Estado. Conforme o 

parlamentar relatou, os gestores escolares têm dificuldade para concluir o ano letivo por falta 

de apoio de pessoal e por falta de professores. Já houve caso em que um diretor foi obrigado a 

varrer a escola porque não havia profissional para fazer o serviço, os diretores também têm 

grande dificuldade para desenvolver os projetos educacionais por falta de professor e por falta 

de incentivo da SEDUC, que demora demais para atender as demandas dos gestores escolares. 

Um exemplo claro disso, é a Escola Técnica Estadual de Monte Alegre. Tudo isso, portanto, 

compromete a qualidade do ensino no Estado, na avaliação do deputado. Apelou ao Governo 

do Estado para que dê mais atenção à educação. 

HILDERGADO NUNES 

Esta semana a cidade de Acará completou 142 anos. A data mereceu os parabéns do deputado 

Hildegardo Nunes, que destacou que o município sobrevive da agricultura. E a agricultura 

paraense mereceu destaque do parlamentar que comunicou aos seus pares que o Estado terá 

uma grande influência no desenvolvimento agropecuário do país nos próximos anos conforme 

estudos realizados pelo Ministério da Agricultura em especial com frutas, grãos e carne, em 

função do desenvolvimento tecnológico. Mas chamou a atenção dos parlamentares sobre o 

tratamento que a União, por meio do IBAMA, tem dado ao Estado.  

IRAN LIMA 

Encerrou o Grande Expediente elogiando o julgamento do TRE pela cassação de Simão Jatene. 

Disse que o TRE julgou corretamente o caso ao afirmar que houve abuso de poder do governador 

que fez uso do Programa Cheque Moradia para ganhar a eleição ao conceder benefícios desse 

programa para população carente do Estado em troca de votos. O gasto que o governo fez com 

esse programa às vésperas da eleição não estavam previstos no orçamento do Estado.  


