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PEQUENO EXPEDIENTE 

CÁSSIO ANDRADE (PSB) 

Falou sobre a responsabilidade do município e do estado com a educação do ensino 

fundamental e médio. A constituição federal prevê quer a responsabilidade do ensino 

fundamental cabe às prefeituras e do ensino médio ao Estado. Isso de acordo com o deputado 

Cássio Andrade acarreta alguns problemas para o Estado, porque ao manter escolas nos 

municípios, o gestor tem dificuldades para resolver os problemas da escola em função da 

distância que existe entre as escolas e a SEDUC. Situação bem diferente de uma escola 

administrada pela prefeitura que tem sua escola na próxima à SEMEC.  

AIRTON FALEIRO (PT) 

A divulgação da lista de Edson Fachin, ministro do Supremo Tribunal Federal, autorizando a 

abertura de inquérito para investigar os políticos que foram beneficiados com caixa 2 para 

abastecer campanhas eleitorais foi o assunto colocado em discussão pelo deputado Airton 

Faleiro. O Parlamentar defende a aprovação de uma reforma política urgente para evitar 

escândalos políticos que tem levado o país a uma crise política e econômica. Para o deputado a 

reforma política é mais urgente do que a reforma da previdência. 

HORÁRIO DE LIDERANÇA 

CARLOS BORDALO 

O deputado apresentou à Mesa Diretora uma moção em que solicita o empenho dos órgãos 

jurídicos do Estado para agilizar o refúgio oficial das duas dinamarquesas e de seus filhos que 

estão morando em Mosqueiro. Elas sofriam agressão física e psicológica de seus maridos na 

Dinamarca. O deputado está dando todo apoio a essas mulheres que fugiram de seu país porque 

não podiam ficar com os filhos, pois a lei dinamarquesa não admite que a mãe fique com a 

guarda dos filhos, mesmo que o pai seja agressor até que a justiça sentencie o caso. 

SIDNEY ROSA 

Parabenizou o Governo do Estado pelo lançamento da Campanha Ler Pode Mudar sua História 

– Compartilhe Livros. Participam dessa iniciativa cultural e educativa a Imprensa Oficial do 

Estado, SEDUC, SECULT, SECON... Também aproveitou para reforçar o pedido que fez ao 

presidente da Alepa, deputado Márcio Miranda, para que ele, juntamente com todos os 

deputados, converse com o governador do estado, Simão Jatene para que tome providências 

para combater a violência na capital e nos municípios do Estado. O parlamentar disse que a 

população deve se unir ao governo para ir às ruas clamar pela paz. 

JÚNIOR HAGE 

Subiu à tribuna para parabenizar a atuação do senador Flexa Ribeiro, que conseguiu a liberação 

de 11.647 cartões reforma para atender as necessidades da população carente dos moradores 

da capital e do interior. Por determinação do Governo Federal, cada morador de baixa renda 

receberá um cartão moradia no valor de 5 mil reais. Para ter direito a esse benefício, a prefeitura 

vai liberar o cartão nas seguintes condições: para os moradores que tem casa sem banheiro, 

casa coberta com palha, residência que precisa de uma reforma urgente. 



GRANDE EXPEDIENTE 

MARTINHO CARMONA (PMDB) 

O trecho do KM 0 ao KM 19 da BR 316 começa a ser asfaltado hoje. Essa foi a resposta que o 

Governo do Estado deu ao deputado Martinho Carmona após uma cobrança do parlamentar 

feita há mais de uma semana na tribuna do plenário Newton Miranda. Segundo o deputado, o 

trecho que mais incomoda pedestre e motorista é o que abrange o Supermercado Líder. A área 

da ser pavimentada fica sob a responsabilidade do Detran. 

SIDNEY ROSA (PSB) 

Elogiou o resultado da Operação Lava Jato por ela está fazendo uma verdadeira limpeza na 

política brasileira. Afirmou que o país só tem a ganhar com essa investigação porque vai permitir 

que políticos que lutam pelo direito do povo permaneça no poder e descartar aqueles que só se 

elegem visando aos seus próprios interesses. Disse que o povo não pode se desanimar diante 

desse cenário político, pelo contrário, ele vai permitir que a população examine quem deve 

assumir um cargo eleitoral no país. Mandou um recado aos eleitores para que fiquem atentos 

aos candidatos que tentarão uma vaga nas eleições para deputados, governadores, senadores 

e presidente. 

  


