
QUARTA, 19 de fevereiro DE 2020. 

RESUMO DO PLENÁRIO 

PEQUENO EXPEDIENTE 

ALEX SANTIAGO (PR) 

O deputado falou que solicitou através de requerimento para Secretária Eliete o retorno das 

obras da Escola Estadual Senador João Menezes, no município de Floresta do Araguaia, que está 

há muitos anos parada, e disse que é uma escola muito importante para o município. Falou 

também que esteve na BR 158, e disse que a situação da BR é deprimente, que ocorre todo dia 

acidente e que precisa ser reformada com urgência. Parabenizou o Governador por ter entregue 

mais uma viatura da Polícia Militar para o município de Floresta do Araguaia. 

HORÁRIO DE LIDERANÇAS 

JUNIOR HAGE (PDT) 

O deputado parabenizou o Governo do Estado com encaminhamento do Projeto para esta casa 

da área da cultura, e que foi defendida ontem na reunião conjunta das Comissões de Justiça e 

Finanças. Falou também que nesta reunião foi aprovado o projeto da área da cultura, reduzindo 

os apostes das empresas que fomentam a cultura, através da Lei Semear, de 20 para 5%.  E 

parabenizou a Secretaria de Cultura por este projeto. 

DELEGADO CAVEIRA (PP) 

O parlamentar subiu à tribuna para fazer denúncias, e falou que vai até o município de 

Abaetetuba para apurar os fatos da denúncia, onde solicitaram a cassação do Prefeito Chita. E 

disse que com o Governo do Bolsonaro o Brasil estará livre de políticos corruptos. 

GUSTAVO SEFFER (PSD) 

O deputado falou também sobre a denúncia que foi feita pelo deputado Caveira e solicitou que 

o mesmo mande para seu gabinete uma cópia dessas denúncias. E disse não ser surpresa o 

abandono de Abaetetuba nesses últimos anos pela Prefeitura Municipal. Parabenizou o Governo 

do Estado que na última semana conseguiu tirar das ruas 3 toneladas de drogas das ruas.  

DR. GALILEU (PSC) 

O parlamentar também falou que Abaetetuba está abandonada, que é uma cidade linda e 

amada pelo povo e que merece o respeito do prefeito,  que o mesmo é incompetente. Falou 

que a denúncia de que o deputado Caveira fez já está sendo apurada pelo Câmera de 

Vereadores, o Ministério Público local já está sabendo também desta denúncia.  

GRANDE EXPEDIENTE 

JUNIOR HAGE (PDT) 

O parlamentar falou sobre os avanços que vem vivenciado no Oeste do Pará, em especial na 

Calha Norte, e vê a alegria da população que por muitos anos foi abandonado. Disse que desde 



que o Governador assumiu, se fez muito presente na Calha Norte, onde já levou uma caravana, 

fez inúmeras inaugurações de obras.   

CHAMONZINHO (MDB) 

O deputado falou que a Rede Equatorial de Energia fechou o escritório no município de 

Curionópolis, dessa forma toda população precisa recorrer à Internet para resolver qualquer 

tipo de situação, mas falou que nem sempre a pessoa do interior tem acesso à internet e desta 

forma fica lesada pela empresa. Assim, ele fez um requerimento solicitando a reabertura do 

escritório da Equatorial no município.  

MARTINHO CARMONA (MDB) 

O parlamentar fez um questionamento e formalizou através de requerimento para o Presidente 

da República. Disse que passou na Praça da Bandeira onde tinham vários homens do Exército 

em mais uma solenidade, e se questionou o que o Exército faz na Praça da Bandeira, e disse que 

o lugar deles é na fronteira, e que por esse motivo as drogas entram no Pará, por falta de 

fiscalização nas fronteiras.   

THIAGO ARAUJO (CID23) 

O deputado continuou um debate sobre as drogas no Pará, disse que sempre foi defensor e 

muito crítico do sistema de segurança pública paraense, por entender que temos uma 

quantidade de policiais militares e civis pequena para atender à população. Destacou que 

precisa ser aumentado urgente o número de policiais militares e civis. Falou que precisa acabar 

com a desigualdade no nosso estado. Ressaltou que ontem foi debatida a questão do 

saneamento básico, e que Belém sempre teve um problema crônico com a questão do 

saneamento, mas que se fizerem um esforço coletivo, certamente terá avanços.   

 

Texto: Luana Lobato. 


