Audiência
pública
será
realizada em Itaituba para
atualizar projeto “Estado do
Tapajós”
Foto:Reprodução-Proposta de bandeira do Estado do Tapajós.
Programação será realizada pelo Instituto Cidadão Pró Estado
do Tapajós (ICPET) no dia 27 de março na câmara municipal.
O ICPET – Instituto Cidadão Pró Estado do Tapajós – retoma as
atividades de Integração dos municípios. Nessa nova fase da
Ação de Integração, será realizada a implantação de comitês
nas cidades que fazem parte do mapa do futuro estado, para que
seja dado andamento às ações de emancipação regional e
preparar a região para as articulações para aprovação de
plebiscito que será realizado nesse primeiro semestre de 2019.
O ICPET realizará uma audiência pública na câmara de
vereadores do município de Itaituba no dia 27 de março das 12
às 14 h, para a atualização do Projeto de Criação do Estado do
Tapajós, a instalação de comitê do ICPET, a integração do
município com a assinatura de pacto de plebiscito e a entrega
de certificado de menção honrosa comemorativo ao dia 11 de
dezembro.

Foto:Reprodução-Convite para Audiência Pública
O presidente do Instituto, professor Jean Carlos Leitão,
estará presente na ocasião.

O Estado do Tapajós
Tapajós é uma proposta de nova unidade federativa do Brasil,
resultado do desmembramento do Pará, mais especificamente, das
regiões do Baixo Amazonas e do sudoeste paraense, abrangendo
27 municípios. A capital proposta para o estado é Santarém,
que atualmente possui 302,667 habitantes, IBGE 2018.
Os municípios
Ao todo, 23 municípios podem compor o novo estado: Alenquer,
Almeirim, Aveiro, Belterra, Brasil Novo, Curuá, Faro,
Itaituba, Jacareacanga, Juruti, Medicilândia, Mojuí dos
Campos, Monte Alegre, Novo Progresso, Óbidos, Oriximiná,
Placas, Prainha, Rurópolis, Santarém, Terra Santa, Uruará e
Trairão.
Fonte: Portal Giro
Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP
(JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404
6835- (93) 98117 7649.
“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar
até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético.
Copiou? Informe a fonte.”
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