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PEQUENO EXPEDIENTE 

AIRTON FALEIRO (PT) 

Dois deputados falaram no horário do Pequeno Expediente. A violência no Estado foi o 

tema que dominou esse horário. O deputado falou sobre a passeata que a população de 

Rurópolis fez ontem para pedir o fim da violência no município. De acordo com o 

parlamentar, a população relatou que as pessoas estão apavoradas porque estão sendo 

mortas em praça pública. Segundo a população de Rurópolis, o aumento da violência se 

deve ao tráfico de drogas entre os jovens. Airton Faleiro afirmou que a Alepa precisa 

cobrar uma posição do Governo do Estado para que tome providencias e garanta a 

segurança da população urbana e rural. 

SIDNEY ROSA (PSB) 

Afirmou que o Estado do Pará, a exemplo do Rio de Janeiro, está vivendo uma guerra 

civil, pois aqui no Brasil se mata mais do que na Síria, que realmente está vivendo uma 

guerra civil. Para combater essa violência a única maneira é que todos os órgãos dos 

poderes executivo, legislativo e judiciário se unam para discutir a origem dessa violência 

para que medidas de combate sejam tomadas. Afirmou que não adianta se construir 

presídios, mas sim investir em educação a fim de ocupar o tempo ocioso dos adolescentes, 

evitando dessa forma o ingresso deles no mundo do crime. Em seu discurso citou a morte 

do vereador de Rio Maria, Paulo Chaves Marinho, mais conhecido como Paulo Chefia. 

O vereador do PSB foi morto a tiros em uma emboscada quando saia de um de seus 

laticínios. 

HORÁRIO DE LIDERANÇA  

CARLOS BORDALO (PT) 

O assunto violência no Pará também dominou o Horário de Liderança. O deputado Carlos 

Bordalo falou sobre a ameaça que vem sofrendo em função da CPI que combate grupo de 

extermínio. Por isso, agradeceu o apoio que recebeu do presidente da Casa, Márcio 

Miranda. Confirmou o discurso do deputado Sidney Rosa quando afirmou que a 

sociedade clama por uma atitude das autoridades desse Estado. Disse que a forma mais 

viável de se combater essa violência é ocupando esses locais que apresentam uma 

estatística alta de crime com projetos sociais envolvendo ações de cidadania executadas 



por todos os órgãos públicos do Pará como Defensoria Pública, Ministério Público, 

SUSIPE... 

SIDNEY ROSA 

Falou sobre o resultado do 9º Encontro do PSB, realizado de quinta a sexta-feira, nos 

municípios de Trairão, Itaituba, Aveiro e Rurópolis. Durante esses encontros são 

discutidos assuntos de interesse do partido com a lideranças e políticos dos locais que 

sediam o evento. Assuntos como cenário do PSB no Pará e no Brasil, eleições 2018, 

necessidades das comunidades locais que devem ser atendidas pelos Partido... O 

parlamentar falou também sobre a posse ontem do novo procurador do Ministério Público 

do Estado, Gilberto Valente.   

TIAGO ARAÚJO (PPS) 

A pauta da violência também dominou o discurso do deputado Tiago Araújo. Ele pediu 

que os parlamentares se unam para quer possam aprovar emendas voltadas ao combate à 

violência. Essas emendas devem estar previstas no orçamento do Estado, que será 

aprovado pela Alepa no final deste este ano. Por isso, pediu aos seus pares que visem ao 

bem da população e não a interesses partidários. 

GRANDE EXPEDIENTE 

CARLOS BORDALO 

Trouxe à tribuna dados da violência no Estado e no mundo. Pelos dados do IPEA, 

dezenove cidades brasileiras estão entre as cinquenta mais violentas do mundo. Altamira, 

Parauapebas, Marabá e Belém são os municípios paraenses onde há maior registro de 

criminalidade no ano de 2016. Esse aumento da violência se deve à falta de punição dos 

criminosos. Para se ter uma ideia, a cada 100 homicídios, apenas 8 assassinados são 

punidos.  

HILDEGARDO NUNES 

Ainda no tema da violência urbana e rural, o deputado do PSDB afirmou que enquanto 

não houver uma reestruturação das polícias de fronteira, a violência só tende aumentar 

ainda mais no país. Relatou também em seu discurso que o Governo do Estado congelou 

por sessenta dias o preço da passagem que faz a travessia para a região marajoara. De 

acordo com o parlamentar, nesse período o empresários do setor e os órgãos públicos irão 



se reunir para ajustar a tarifa para que nem a população e nem os empresários fiquem 

prejudicados. 

CÁSSIO ANDRADE 

Foi à tribuna para fazer um pedido especial à Segurança Pública do Estado: tomar as 

providências para investigar o assassinato do vereador de Santa Maria do Pará, que foi 

assassinado a tiros nessa segunda-feira. Disse que esse crime não pode ser mais um em 

que o assassino fique impune, fazendo com que a violência aumente ainda mais no 

Estado, que tem registrado nos últimos anos a morte contra representantes do povo. 

 

TIAGO ARAÚJO (PPS) 

Informou aos seus pares sobre duas inaugurações de agências do Instituto Nacional de 

Seguridade Social INSS nos municípios de Mãe do Rio e São Miguel do Guamá. O 

presidente do INSS, Leonardo Gadelha, disse que agora mais de 11 mil beneficiados 

dessas duas cidades não terão mais que se deslocar para Paragominas e Castanhal para 

receber suas aposentadorias. O deputado ressaltou que os moradores desses dois 

municípios esperavam a inauguração dessas agências do INSS desde 2006. Em breve, o 

INSS terá agencia em Capitão Poço, Dom Elizeu, São Félix do Xingu... conforme 

informou o parlamentar.  

 

  


