
RESUMO DO PLENÁRIO 02.05.17 
 
PEQUENO EXPEDIENTE 
 
SIDNEY ROSA             
Falou sobre a viagem que fez na semana passada para Brasília. Na capital federal, se reuniu com 
secretários e profissionais de saúde de todos os municípios brasileiros. Os participantes discutiram a 
real situação da saúde no pais e que medidas poderão ser tomadas para melhorar a qualidade de 
vida da população brasileira na área de saúde. 
 
OSÓRIO JUVENIL 
Discursou sobre a importância do papel da mineração no Estado do Pará, afirmando que o Estado 
melhorou muito sua economia em função da mineração. Falou também que a crise econômica tem 
causado o maior desemprego no país nos últimos anos. 
  
HORÁRIO DE LIDERANÇA 
 
SIDNEY ROSA 
O Dia da Indústria é comemorado no dia 23 de maio, mas em Belém as 
comemorações   começaram antecipadas. No dia 1º de maio, foi realizada a Corrida do Sesi que 
reuniu nas ruas de Belém 5 mil pessoas. O deputado falou também da inauguração Senai Getúlio 
Vargas que funciona na Mauriti. O espaço passou por uma reforma para atender melhor a 
população da cidade com os serviços e cursos que são oferecidos no local. De acordo com o 
deputado Sidney Rosa, o setor industrial é um dos ramos que mais emprega no país e também é o 
ramo da economia que melhor paga seus funcionários. 
 
DIRCEU TEM CATEN 
O deputado falou sobre as desigualdade política, por parte do Governo, que ocorre entre as diversas 
regiões do Estado. De acordo como o parlamentar, os municípios das regiões sul e sudeste do Pará 
são os mais prejudicados. Ele afirma que em 2014 foram prometidas para a população dos 
municípios dessas regiões obras que iriam atender suas necessidades como construção de escolas, 
hospitais... Marabá, por exemplo, desde 2014 que não ver a conclusão de seu Centro de 
Convenções, bem como o Hospital Regional. Exigiu que os parlamentares cobrem do governo a 
conclusão de tais obras. 
 
OSÓRIO JUVENIL 
Fez uma solicitação no plenário para os deputados possam acompanhar todos os contratos que o 
Detran faz com determinadas empresas para que lhe prestem serviços. Segundo o parlamentar são 
contrato milionários que não entram no orçamento do Estado. Por isso, o deputado Osório Juvenil 
quer que a direção do Detran venha à Alepa esclarecer a natureza desses contratos. 
 
SOLDADO TÉRCIO 
Falou da visita que fez no final de semana ao município de Ponta de Pedras. Lá esteve com o 
prefeito Pedro Paulo visitando algumas localidades. O prefeito disse ao parlamentar que a Praia da 
Bacabeira está ameaçada pela erosão e que por isso precisa fazer um muro para evitar mais 
prejuízo a esse local muito utilizado para o lazer da população. O deputado falou que se a emenda 
impositiva tivesse sido liberada pelo Governo do Estado poderia ajudar o município para resolver 
esse problema. 
 
CELSO SABINO 
Informou que o Supremo Tribunal Federal já autorizou o pagamento das perdas que o Estado do 
Pará teve com a Lei Kandir. A expectativa é o Estado comece a receber já em novembro essa verba 
que totaliza 44 milhões de reais. Essa verba, segundo o parlamentar, será utilizada na construção 
de escola, pavimentação de escola, construção de hospitais para atender a necessidade da 
população do Estado. Ele acredita que a liberação aconteça em breve, pois dois deputados 
paraenses Arnaldo Jordy e José Priante) fazem parte de uma comissão na Câmara dos Deputado 
que analisa essas perdas que o Pará teve com a Lei Kandir. 
 
GRANDE EXPEDIENTE 
 
CARLOS BORDALO 
Parabenizou o Governo do Estado pelo lançamento do Programa Municípios Sustentáveis que 
ocorreu na semana passada, no Hangar. Segundo o parlamentar o lançamento do programa contou 
com a participação de 100 prefeituras, das quais 60 aderiram ao programa que contarão com uma 



verba de 500 milhões de reais para atender as demandas dos municípios paraenses. O parlamentar 
afirmou que vai fiscalizar as ações desse programa, pois espera que não seja mais uma promessa 
que o governo faz à população, que espera pela realização de obras. 
 
SOLDADO TÉRCIO 
Subiu à tribuna somente para criticar o Governo do Estado pelo lançamento do Programa 
Municípios Sustentáveis. Não acredita no sucesso do programa porque o governo não dispõe de 
verba para pagar emendas parlamentares que custam 60 mil, vai ter dinheiro para bancar obras no 
valor de 500milhões de reais. Acredita que esse programa é mais uma mentira para iludir a 
população que espera por obras como construção de hospitais, escolas... 
 
IRAN LIMA 
Também, a exemplo do deputado Soldado Tércio, cobrou do Governo do Estado, o pagamento das 
emendas parlamentares. Afirmou que o governo está prejudicando a população ao não pagar as 
emendas, pois isso faz com que a população não recebe o que o deputado prometeu como por 
exemplo uma ambulância. 


