
QUARTA, 06 de NOVEMBRO DE 2019 

RESUMO DO PLENÁRIO 

PEQUENO EXPEDIENTE 

THIAGO ARAUJO (PPS) 

O deputado iniciou falando sobre um assunto que foi 

abordado ontem pelo dep. Victor Dias: a cota parte do 

ICMS. O parlamentar disse que esse assunto é 

fundamental na busca de justiça social. Disse que a atitude 

do Dep. Victor Dias é louvável, porém não será uma briga 

fácil. Falou também que hoje Belém recebe 15,3% da cota 

parte do ICMS, atendendo a uma população de 1,5 milhão 

de habitantes. Segundo ele, em 2020  essa cota cairá para 

14% e o que eles querem é a modificação desse modelo, 

dessa divisão da cota parte, para dar mais justiça, mais 

recurso para esses municípios que precisam de 

investimentos na saúde, educação e esporte, entre outros. 

DR. JAQUES NEVES (PSC) 

O deputado parabenizou o povo de Capanema, 

lembrando do aniversário do município, que ontem  

completou 109 anos. Falou também da inauguração do 

Hospital Regional dos Caetés, uma obra que se arrastava 

há mais de 6 anos. O parlamentar ressaltou que o hospital 

é regional e não municipal e que está lá para servir toda a 

região.   

JUNIOR HAGE (PDT) 



O parlamentar falou de um compromisso que o 

governador assumiu ainda no processo eleitoral, que foi a 

obra de pavimentação da Avenida Brasil, em Castanhal, e 

hoje foi publicado no Diário Oficial o processo licitatório 

para dar início as obras.  

HORÁRIO DE LIDERANÇAS 

JUNIOR HAGE (PDT) 

O deputado continuou a falar sobre o município de 

Castanhal. Ressaltou que a política de lá é marcada pelas   

brigas empresariais. Disse que o deputado tem que 

trabalhar para todas as regiões, mas acaba destinando 

suas emendas parlamentares para onde teve   uma 

votação mais expressiva.  

DR. JAQUES NEVES (PSC) 

O parlamentar falou da atuação do seu partido no senado 

federal, com o senador Zequinha Marinho, onde busca 

soluções para os garimpeiros do Sul do Pará. Falou 

também que esteve nessa região, levando as ações de 

prevenção ao câncer de mama.   

MARTINHO CARMONA (MDB) 

O deputado falou da inovação do governo,   

disponibilizando de forma transparente o plano plurianual 

e os orçamentos do estado para o ano de 2020. Destacou  

que todos têm acesso a esses projetos. Falou também da 

promulgação de um Projeto de Lei, onde torna um 



patrimônio cultural e material as escolas bíblicas 

dominicais. 

CARLOS BORDALO (PT) 

O parlamentar falou que ontem o Presidente Bolsonaro foi 

ao Congresso Nacional, onde entregou um pacote 

chamado de pacote econômico. Falou também que 

querem quebrar a proteção dos fundos de saúde, 

educação e assistência para o governo “meter a mão” 

nesses fundos, que foram resultado de uma luta histórica 

do povo brasileiro para pagamento de dívidas do governo 

federal. 

ALEX SANTIAGO (PR) 

O deputado falou que ontem esteve em reunião em apoio 

aos garimpeiros e mineradores do Pará, e parabenizou o 

Ministro Onyx Lorenzoni e o Ministro Bento de 

Albuquerque, que receberam de forma respeitosa todas as 

reivindicações dos garimpeiros do Pará. Pontuou que os 

ministros pediram um prazo de 30 dias para dar uma 

resposta a eles. Falou que no último domingo o governo 

do estado, em parceria com a Polícia Civil, levou uma Ação 

Cidadania para Floresta do Araguaia, onde a população 

terá diversos serviços como RG, Carteira de Trabalho, 

entre outros. Destacou também que o Dep. Cristiano Vale, 

com sua parceria, está colocando na região do Sul do Pará 

uma ambulância para Redenção, e uma ambulância para 

Floresta do Araguaia. 



GRANDE EXPEDIENTE 

ALEX SANTIAGO (PR) 

O parlamentar falou que domingo o governo do estado, 

em parceria com a Polícia Civil, levou uma Ação Cidadania 

para Floresta do Araguaia, onde a população terá diversos 

serviços como RG, Carteira de Trabalho, entre outros. 

Falou também que o Dep. Cristiano Vale, em parceria com 

ele, está colocando na região do Sul do Pará uma 

ambulância para Redenção, e uma ambulância para 

Floresta do Araguaia. Revelou que vai fazer uma Audiência 

Pública em Redenção, para tratar dos hospitais do Sul e 

Sudeste do Pará.  

DR. JAQUES NEVES (PSC) 

Falou que ontem esteve na inauguração do Hospital 

Regional do Caetés, e destacou que, sem dúvida, foi um 

presente para o município. E falou mais uma vez que o 

hospital é regional e que está ali para atender 16 

municípios daquela região. Destacou também que ontem 

esteve no hospital e comprovou que ele já pode funcionar, 

qualificado para atender a população.  

PROFESSORA NILSE (REPUBLICANOS) 

A parlamentar prestou contas da Procuradoria Especial da 

Mulher da Assembleia Legislativa, e também agradeceu 

pela intensa campanha do Outubro Rosa, uma campanha 

de prevenção e combate ao câncer de mama. Falou 



também da Sessão Solene, durante a qual puderam 

homenagear mulheres oncológicas, mulheres que 

venceram o câncer de mama. Disse que agora em 

novembro vão iniciar os 16 dias de ativismo da luta da 

mulher. Parabenizou o governador pela entrega do 

Hospital Regional do Caetés.    

ORLANDO LOBATO (PMN)    

O deputado falou que no dia 20 de outubro participou da 

festividade de São José, no município de Igarapé Mirim, 

onde tiveram várias ações. Falou também que no dia 23 

esteve no encerramento do curso de aquaviários, na vila 

São Pedro, em Curuçá.  Destacou que no dia 26 

acompanhou o Governador na visita ao município de 

Oeiras do Pará, onde ocorreu a inauguração da Escola 

Raimundo Ribeiro. Falou que tratam sobre a questão da 

estrada de Oeiras até a Transcameta.   

Texto: Luana Lobato. 


