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PEQUENO EXPEDIENTE 

 

SIDNEY ROSA (PSB) 

‘A Alepa precisa se posicionar contra o aumento da violência no Pará’. Foi com esse discurso que o 

deputado Sidney Rosa abriu o horário do Pequeno Expediente. Para resolver o problema, o 

parlamentar solicitou ao presidente da Alepa, deputado Márcio Miranda, que marque um encontro 

com representantes do Ministério Público Estadual, Tribunal de Justiça do Estado, OAB... para discutir 

soluções para reduzir a violência no Estado. Para ilustrar esse aumento, expôs os dados da Secretaria 

de segurança Pública que registra 15 mil presos no Estado, 400 adolescentes cumprindo pena sócio 

educativa. Hoje foram mortas três pessoas no Curuçambá e dois no Distrito Industrial. Solicitou que 

seja formado uma comissão de deputados para tratar esse assunto com o governador Simão Jatene 

para que ele tome providências emergenciais para o caso. 

CARLOS BORDALO (PT) 

Fez um desabafo ao presidente Márcio Miranda, dizendo que ele, sua família e pessoas próximas a 

ele estão sendo ameaçados de morte. Ele acredita que essas ameaças acontecem em função da CPI 

das Milícias que investigou a atuação de grupo de extermínio que atua no Estado e de prisões de 

alguns de seus membros. Citou por exemplo, a prisão de dois integrantes da milícia do bairro do 

Guamá. Aproveitou o momento falar sobre a violência praticada contra a mulher paraense. Afirmou 

que a polícia já registrou 322 casos de agressão física e psicológica e 40 assassinatos de feminicídio. 

Finalizou seu discurso, parabenizando o TJE por colocar o Pará como o segundo estado brasileiro 

que mais oficializou a separação entre agressor e vítima. Por conta do aumento da violência contra a 

mulher, o deputado propôs que a Alepa instale uma CPI para apurar as agressões que as mulheres 

sofrem cotidianamente. 

HORÁRIO DE LIDERANÇA 

SIDNEY ROSA 

Falou sobre a visita que fez à Associação Colorindo a Vida, ligada à casa Instituto McDonald. Durante 

a visita, o prefeito Zenaldo Coutinho entregou a documentação do terreno de 370 metros quadrados, 

que será usado para ampliar o Instituto que atende atualmente 35 crianças e adolescentes que fazem 

tratamento no Hospital Oncológico Otavio Lobo. Essas crianças e suas famílias ficam abrigadas 

durante o tratamento sem nenhum custo. Elas vêm de todos os municípios paraenses. O Instituto 

sobreviveu graças às doações e conta colaboração de 35 profissionais de diversas especialidades. 

CARLOS BORDALO 

Lembrou que o dia 05 de abril lembra a morte de Virgílio Serrão Sacramento. Esse líder sindical de 

Moju, que lutava pelos direitos do pequeno agricultor, foi brutalmente assassinado em 1987, quando 

retornava para sua casa. Até hoje, depois de 30 anos, os assassinos nunca foram condenador. O 

deputado lembrou também as mortes de Chico Mendes e Dorothy Stang que morreu por defender o 

uso sustentável da floresta amazônica. O parlamentar afirmou que um relatório ONU aponta que 

Camboja e o Brasil são os países que registram os maiores casos de assassinatos de líderes sindicais 

que perdem a vida por defenderem a preservação ambiental. Afirmou que esses números são 

alarmantes porque não há investigação e punição dos envolvidos. 

LÉLIO COSTA (PCdo B) 

Criticou o Governo pelas péssimas condições das escolas públicas estaduais. Relatou a triste 

experiência que a direção, os professores e os alunos da Escola Paulo Fontelles passaram ontem à 

tarde ao presenciarem a queda parcial do telhado da escola. As aulas foram suspensas. Os 

estudantes denunciaram que o ano letivo começou sem professores em diversas disciplinas, sem 



carteira e que a escola precisa passar por uma reforma urgente. O parlamentar cobrou do Governo 

do Estado que coloque em prática o plano de reforma das escolas. 

  

GRANDE EXPEDIENTE 

 

AIRTON FALEIRO (PT) 

Ocupou a tribuna para falar sobre a realização da Feira Agropecuária e Industrial que irá acontecer 

em breve em Santarém. De acordo com o deputado, os participantes da Feira terão a oportunidade 

de realizar grandes negócios na área de produção industrial e vender animais de raça. 

CELSO SABINO (PSDB) 

Falou sobre a Instalação do Parque Ambiental de Belém que pode ser instalado no terreno onde 

funcionava o antigo Aeroclube do Pará. Para que o projeto seja instalado, pediu que as autoridades 

paraenses se mobilizem para que o Governo Federal libere à área ao Governo do Estado ou à 

Prefeitura de Belém para essa construção seja iniciada. O Parque Ambiental de Belém será uma área 

de lazer para os paraenses. 

HILTON AGUIAR (SD) 

Alertou que o Governo deve tomar medidas urgentes para diminuir a violência no Estado. Sugeriu a 

mudança no comando da polícia civil e da polícia militar poderia mudar essa situação que tanto 

incomoda a população que tem medo de sair às ruas com medo de ser vítima de assalto e morte. 

Falou que haverá uma audiência no dia 14 de abril em Itaituba para discutir a segurança pública e 

que representantes da SEGUP irão participar do evento. 

JÚNIOR HAGE (PDT) 

Mais uma vez trouxe à tribuna a necessidade de reparo que a PA 255 precisa. Ele afirmou que essa 

rodovia foi inaugurada em julho do ano passado, mas que o asfalto já apresenta desgaste no primeiro 

trecho da rodovia. A obra, que tem 80 KM, custou ao cobre público estadual 125 milhões de reais. De 

acordo como parlamentar, a empresa responsável pela obra fará o reparo como prevê o contrato 

firmado entre o Governo e a Empresa. Os empresários locais da Calha Norte estão tendo dificuldade 

para escoar a produção em função da condição intrafegável nesse trecho da rodovia, alertou o 

parlamentar do PDT. 

 


