
TERÇA, 05 de NOVEMBRO DE 2019 

RESUMO DO PLENÁRIO 

PEQUENO EXPEDIENTE 

DIRCEU TEN CATEN (PT) 

O deputado iniciou falando que desde 2017, em todo dia 4 de novembro é celebrado o Dia 

Estadual da Juventude do Pará.  Salientou que esse dia foi instituído a partir de um Projeto de 

Lei de sua autoria, no ano de 2016. Relembrou a “Chacina da Terra Firme”, ocorrida em 

Novembro de 2014, quando 11 jovens foram vítimas de uma chacina. 

JUNIOR HAGE (PDT) 

O deputado falou que ontem, 04 de Novembro, foi um dia muito importante para a rede 

escolar do ensino médio em Castanhal, já que ontem o deputado recebeu a visita da Secretária 

de Educação, Leila Freire. Juntos eles fizeram algumas visitas nas escolas de ensino médio em 

Castanhal. Denunciou que na escola Cônego Leitão tem uma quadra com uma estrutura 

metálica que não pode usada.  

CILENE COUTO (PSDB) 

A parlamentar parabenizou o Município de Abaetetuba, que recebeu uma premiação do 

Ministério da Saúde com a idealização do Projeto Menina do Laço de Fita.  O projeto tem o 

objetivo de despertar a consciência e dar oportunidades a adolescentes em estado de 

vulnerabilidade na exploração sexual.   

HORÁRIO DE LIDERANÇAS 

JUNIOR HAGE (PDT) 

O deputado parabenizou o governador e sua equipe pelo monitoramento das nossas praias com 

relação à questão do óleo, que está contaminando as praias do Nordeste, causando prejuízos à 

natureza.   

GUSTAVO SEFER (PSD) 

O parlamentar falou do que tem acompanhado as dificuldades e os avanços que o Estado está 

tendo. Falou que ontem teve a felicidade de visitar Altamira e Vitória do Xingu, junto com uma 

comitiva do governador. Em Vitória do Xingu, o deputado participou da inauguração do novo 

presídio. Falou também que ainda no mês de Novembro, serão entregues 1000 vagas a mais em 

presídios do interior do Estado. 

CILENE COUTO (PSDB) 

A deputada parabenizou o município de Capanema, que hoje completa 109 anos. Destacou que 

o município aniversariante está ganhando nesta terça-feira o Hospital Regional dos Caetés,  

trazendo mais esperança à população do município. Falou também que daqui a alguns meses 

será inaugurado o Hospital de Salvaterra. 



GRANDE EXPEDIENTE 

ANGELO FERRARI (PTB) 

O parlamentar falou que semana passada esteve no município de Porto de Moz, onde fizeram o 

lançamento da escola de tempo integral e de um ginásio poli esportivo, e parabenizou o prefeito 

do município. Falou que esteve também no município de Pacajá, onde visitou a comunidade Vila 

Bom Jardim, onde em breve irão inaugurar o refletor de um campo de futebol. Disse também 

que esteve em Gurupá e falou que o município precisa de um Banpará. Por isso pediu para que, 

junto com os outros deputados, consigam levar um Banpará para o município. Disse que amanhã 

estará em Brasília, junto ao Ministro do Meio Ambiente, levando demandas da região com 

relação ao manejo florestal.   

THIAGO ARAUJO (PPS) 

O deputado disse que vivemos um momento da política brasileira de conflitos, onde grupos 

políticos estimulam o conflito de classes. Disse que nunca podem deixar de pensar que fora dos 

poderes e de suas obrigações, existem pessoas, uma sociedade que precisa que eles, como 

representantes da população, possam de maneira qualificada representar essas pessoas. Falou 

que esteve em Santarém, junto com outros deputados, participando do 1º Encontro de 

Vereadores do Oeste do Estado, momento importante para discussão política da região, que se 

sentiu excluída por muito tempo. Falou também que na semana passada, junto com o prefeito 

de Breves, anunciou uma Emenda de 1 milhão para investir no sistema de abastecimento de 

água, que irá atender 5 mil pessoas por dia.    

GUSTAVO SEFER (PSD) 

O parlamentar parabenizou o Secretário Jarbas Vasconcelos, que “talvez esteja fazendo um dos 

trabalhos mais difíceis do governo, com o setor penitenciário”. Falou que amanhã estará em 

Brasília, com o Ministro do Meio Ambiente, para tratar do programa do setor florestal. 

Parabenizou o governador pela inauguração do Hospital do Caetés, em Capanema.  

MIRO SANOVA (PDT)    

O deputado falou da Sessão Especial que foi realizada semana passada. Destacou que desde o 

início do seu mandato, ele sobe à tribuna para tratar da discussão sobre a estadualização das 

estradas no Estado do Pará.  Falou que alguns deputados não puderam participar da Sessão, mas 

vieram alguns vereadores e prefeitos de municípios do Pará. Ressaltou que  o Estado já repassou 

ao Governo Federal cerca de 1.400 KM de rodovias. A proposta é transformar 1.500 KM de 

estradas vicinais em rodovias estaduais.  

VICTOR DIAS (PSDB) 

O parlamentar parabenizou o Tribunal de Contas do Município, que levou para Santarém, junto 

com a Alepa, um pouco dos ensinamentos da função do vereador e dos seus mecanismos, 

durante o 1º Encontro de Vereadores do Oeste. Parabenizou também  o prefeito de Belém, 

Zenaldo Coutinho, que entregou o Terminal do Maracacuera,  em Icoaraci.    

Texto: Luana Lobato. 


