
RESUMO DO PLENÁRIO – 05.10.2021 

PRQUENO EXPEDIENTE 

MARINOR BRITO (PSOL) 

Criticou o ministro da economia, Paulo Guedes, por desviar dinheiro para paraíso fiscal. Diante 
desta situação, o PSOL vai pedir a instalação de CPI para investigar as empresas de Paulo 
Guedes. A parlamentar frisou que enquanto o ministro desvia dinheiro, a população passa 
fome. 

DEPUTADO CARLOS BORDALO (PT) 

Fez um apelo do Governo do Estado para que olhe com carinho para os moradores que vivem 
próximo da hidrelétrica de Tucuruí que não tem água potável há muitos anos. Disse que essa 
populações merecem respeito. 

HORÁRIO DE LIDERANÇA 

MARINOR BRITO (PSOL) 

Falou morte do músico Sebastião Tapajós, sábado passado, dizendo que ele deixou um legado 
cultural para o Brasil e para o mundo. 

CARLOS BORDALO (PT) 

Informou que o Ministério Público Federal vai proteger comunidades no Vale do Acará que 
sofre constantes ameaças de invasão de suas terras. Recentemente uma comunidade rural foi 
invadida em Ipixuna, possibilitando tragédias para os moradores dessas áreas. 

DEPUTADO FÁBIO FREITAS (REPUBLICANOS) 

Informou que o Governador Helder Barbalho está hoje na Curva do S, na região sudeste do 
Estado, para discutir e implantar ações de melhoria para os moradores dessa região. Informou 
que através de uma moção solicita que o Governo do Estado faça uma campanha publicitária 
para orientar os motoristas de motocicleta que andem com a mão na embreagem para evitar 
acidentes. 

DEPUTADO DR. GALILEU (PSC) 

Disse que solicitou à Setrans que tape os buracos nas rodovias da região do Baixo Tocantins 
para evitar futuros acidentes. Informou que esteve no Baixo Tocantins para realizar ações de 
cidadania para 34 mil pessoas e que a intenção de seu mandato é atender 60 mil moradores. 

DEPUTADO ORLANDO LOBATO (PMN) 

Disse que esteve, na semana passada, em Terra Santa para entregar serviços de pavimentação 
asfáltica para melhorar o trânsito. 

GRANDE EXPEDIENTE 

DEPUTADO ORLANDO LOBATO (PMN) 

Esteve na semana passada em Santarém para a inauguração da Agencia do Banpará. Lá, 
participou também da Feira de Pescado, aproveitou o momento para dizer que não há 
confirmação de doença da urina preta provocada supostamente pelos peixes. Parabenizou o 
município de Óbidos por mais um ano de existência, desejando prosperidade para sua 
população. 

DEPUTADO HILTON AGUIAR (DEM) 



Segundo o parlamentar, o IBAMA tem atrapalhado a liberação da madeira para o exterior, 
prejudicando a geração de emprego em vários municípios do Estado. Vários vereadores estão 
em Brasília para lutar pelo criação do Estado de Tapajós. Solicitou ao presidente da Alepa, 
deputado Chicão, que vá à Brasília para apoiar essa causa. 

DEPUTADO CARLOS BORDALO (PT) 

Ressaltou que mais uma vez o governador Helder Barbalho acertou em suas decisões. Hoje 
entra em pauta a votação do piso do magistério. De acordo com o deputado a aprovação do 
piso do magistério é uma grande conquista dos educadores estaduais. 

 


