
QUARTA, 27 DE NOVEMBRO DE 2019 

RESUMO DO PLENÁRIO 

PEQUENO EXPEDIENTE 

CARLOS BORDALO (PT) 

O deputado falou que ontem o Brasil inteiro, e em particular o Pará, foi sobressaltado 

com declarações de um Procurador do Ministério Público. Falou que suas declarações 

foram infelizes e inapropriadas em uma palestra para estudantes de direito.   

GUSTAVO SEFFER (PSD) 

O parlamentar parabenizou o avanço no Estado do Pará, falou da inauguração, ontem, 

em Marabá, do serviço de hemodiálise no Hospital Regional e também da Escola da 

Polícia. Falou também sobre o incêndio em Alter do Chão, que ainda não se sabe se foi 

criminoso ou não. Disse que a Policia Civil iniciou uma investigação séria para punir os 

culpados. Falou também que a polícia prendeu 4 brigadistas ligados à ONG Saúde 

Alegria em Alter do Chão, falou que a conclusão da investigação é de que os próprios 

membros da ONG foram responsáveis por atear fogo na floresta.  

HORÁRIO DE LIDERANÇAS 

CARLOS BORDALO (PT) 

 O parlamentar também falou do ocorrido em Santarém, que é uma questão que ainda 

não está esclarecida, e repudiou o pronunciamento do Dep. Gustavo Sefer,  que criticou 

a ONG Saúde Alegria.  

MARTINHO CARMONA (MDB) 

O deputado falou da viagem do Presidente Bolsonaro a Manaus hoje, falou que ele irá 

prestigiar o incremento na Zona Franca de Manaus, que voltou a ser um grande polo de 

atração para os investimentos. E disse que aqui no Pará precisa acontecer o mesmo, que 

hoje o Pará não tem parque industrial. 

THIAGO ARAUJO (CID23) 

O parlamentar falou sobre a reta final do ano legislativo, tratando sobre algumas pautas 

que ainda precisam ser amplamente debatidas. Falou que no final do ano irão votar a Lei 

Orçamentária, que é uma das leis mais importante no Parlamento. Falou também no 

PPA e nos programas que envolvem o arquipélago do Marajó, ressaltou que  irá 

trabalhar fortemente na garantia de recursos para implementação do parque industrial 

sediado em Breves. 

GUSTAVO SEFFER (PSD) 



O deputado falou que ontem tiveram um importante debate com as Comissões, sobre a 

Lei de ingresso na Policia Militar, alterando algumas das regulamentações. Falou que 

apresentou uma emenda e pediu que fosse analisada por cada deputado.  

GRANDE EXPEDIENTE 

THIAGO ARAUJO (CID23) 

O parlamentar falou da importância do distrito industrial no município de Breves, da 

geração de emprego e renda que irá ocorrer, e do desenvolvimento que o município terá. 

Falou também sobre um assunto que acredita ser fundamental, que é uma política 

tributária diferenciada para o Marajó, no sentido do desenvolvimento na atração de 

negócios.  

HILTON AGUIAR (DEM) 

O deputado falou de um projeto que está apresentando ao Governo do Estado, e espera 

que o mesmo seja atendido, considerando que esse projeto já está em outros Estados. 

Falou que hoje uma pessoa de baixa renda é quase impossível conseguir tirar um CNH, 

e lamenta por essa dificuldade. E falou que este programa é o Programa CNH gratuita, 

que nasce de uma iniciativa do Serviço Social de Transporte e Serviço Nacional de 

Aprendizagem do Transporte, para oferecer a primeira CNH gratuita a jovens de família 

que participam do Programa Bolsa Família. 

MIRO SANOVA (PDT) 

O parlamentar falou da reunião com a Comissão de Segurança Pública onde todo o staff 

da Policia Civil participou, explanando os avanços dos índices de criminalidade. Falou 

também da satisfação em ver em Ananindeua um sonho se tornar realidade que é a 

inauguração do Campus da UEPA, no dia 12 de dezembro.   

TEXTO: Luana Lobato. 

 


