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PEQUENO EXPEDIENTE 

SIDNEY ROSA (PSB)  

Mais um escândalo da Operação Lava Jato. Desta vez a execução de um submarino nuclear 

brasileiro por uma empresa francesa, contratada pela Odebrech, que já recebeu seis bilhões de 

reais antes mesmo de entregar a encomenda, prevista para 2027. A empresa francesa foi 

contratada sem licitação. O deputado disse que a cada dia fica horrorizado com tanta corrupção 

no país. Ele afirma que novas denúncias serão feitas quando forem investigadas outras empresas 

e órgãos públicos como OAS, Camargo Correa, BNDES. O deputada alega a Operação Lava Jato 

tem seus pontos positivos por colocar em evidência os políticos que honram os votos de seus 

eleitores. Insistiu em seu discurso que os poderes devem se reunir para discutir essas causas e 

consequências da corrupção no país, que tem atravessado uma crise econômica, que gera o 

desemprego no país. 

 

HORÁRIO DE LIDERANÇA 

CORONEL NEIL 

Falou sobre a morte de policiais militares em Belém e no interior do Estado. Disse que o 

agravamento da violência se deve em função da falta de um comando firme na Secretaria de 

segurança Pública do Estado. De acordo com o parlamentar no ano passado 26 policiais militares 

foram mortos por bandidos e que este ano o número já chega a 15 mortes. O coronel Neil disse 

que é fundamental que se mude o comando da Polícia Militar e que a polícia seja equipada para 

combater o bandido, que hoje está armado com fuzil. O deputado colocou seu nome à 

disposição para o comando da PM, por entender que a PM precisa de um choque de estão para 

combater a violência praticada pela bandidagem. 

SIDNEY ROSA 

Conforme o deputado, no Brasil a cada 12 minutos um motociclista morre vítima de acidente de 

trânsito. Essa realidade tem de mudar, e por isso, o deputado exigiu que o governo tome 

providências para evitar mais mortes de motocicletas no Estado. Disse que não adiante a ALEPA 

realizar audiência pública para discutir a questão com a autoridades e não criar projetos para 

evitar o problema. 

CARLOS BORDALO 

Trouxe à tribuna a apreensão da comunidade Chico Mendes, em Benevides. Nessa comunidade 

vivem cem família em uma área de 600 hectares. Essa comunidade, que sobrevive da agricultura, 

que está ameaçada de perder suas terras por causa de um pedido de reintegração dos possíveis 

donos. O deputado espera que o Governo do Estado faça uma análise da situação e tome 

providências para que não aconteça lá o que ocorreu há 21 anos em El Dorado dos Carajás, 

quando houve a mortes de 19 trabalhadores rurais que lutavam pela posse de terra. Afirmou 

que vai estar à frente de todas as negociações junto ao governo para que não haja desrespeito 

aos direitos dessa coletividade. 

 



SOLDADO TÉRCIO 

Afirmou que o Belém vive uma guerra civil por falta de segurança pública, pois a cada dia 

aumenta a violência e vítimas fatais dessa violência. Os policiais também têm sido vítimas dos 

bandidos. Por isso, o deputado sugere que o comando geral da Polícia Militar seja trocado, pois 

o comandante de uma força armada deve estar na rua para combater a bandidagem. Defende 

a mesma ideia do Cel Neil. Tanto o discurso do coronel Neil como do soldado Tércio foram 

defendidos pelo deputado Jaques Neves. 

IRAN LIMA 

Também foi à tribuna para falar sobre a violência no Estado do Pará. Afirmou que o Governo 

precisa investir na educação das crianças e dos jovens, pois é a única forma de combater a 

violência que já ocupa o espaço escolar. A sociedade deve ser chamada para discutir com o 

governo políticas públicas que visam ao fim da violência. Disse que não adianta discutir o assunto 

e sim colocar em prática ações para combater essa insegurança que tem levado à população ao 

pânico em Belém e nos municípios paraenses. 

 

 

 

 


