
  

RESUMO DO PLENÁRIO – 31.05.22 

 

PEQUENO EXPEDIENTE 

 

DEPUTADO FÁBIO FREITAS (REPUBLICANOS) 

O deputado falou sobre o crescimento do Partido Republicano, afirmando que é um Movimento 
Político Conservador que tem a família como seu alicerce. Nas eleições de 2022, o partido espera 
aumentar o número de representantes nas Assembleias Legislativas e na Câmara Federal. 

 

DEPUTADO CARLOS BORDALO (PT) 

O deputado ficou impressionado com que viu em Parauapebas em relação às políticas públicas 
para proteger as mulheres, em especial aquelas que são vítimas de violência. Afirmou que, em 
breve, Parauapebas será um dos principais polos turísticos do Brasil. Fez um alerta dizendo que 
1000 famílias podem ser expulsas de seus lotes por causa da via férrea da empresa vale. 

 

HORÁRIO DE LIDERNÇA 

 

DEPUTADO FABIO FREITAS (REPUBLICANOS) 

O deputado disse que a participação feminina no Partido Republicano cresce a cada ano e que 
esse crescimento é bem expressivo na Região Norte. O deputado falou sobre o Dia Mundial sem 
Tabaco, comemorado em 31 maio. A data foi instituída pela OMS para alertar sobre mortes 
causadas pelo fumo. 

 

DEPUTADO CARLOS BORDALO (PT) 

O parlamentar lembrou que amanhã comemora-se o Dia da Imprensa. Ela é fundamental em 
uma sociedade em constante transformação. Nos últimos anos, a imprensa tem sido 
desrespeitada pelo atual governo.  

 

DEPUTADO JUNIOR HAGE (PP) 

O deputado elogiou o prefeito de Maracanã, Reginaldo Carrera, pelo trabalho que vem 
executando no município, em especial na área da educação. O município fez 369 na semana 
passada. 

 

GRANDE EXPEDIENTE 

 

DEPUTADO TONI CUNHA (PSC) 



O deputado disse que vai denunciar na Polícia Federal o prefeito de Tucuruí, Alexandre Siqueira, 
por perseguir seus opositores. 

 

DEPUTADO DIRCEU TEN CATEN (PT) 

Ele esteve neste final de semana em Juriti, na Comunidade do Café Torrado, que está sendo 
prejudicada pela afetada pelo Mineração Alcoa, que prometeu a construção de um centro de 
formação profissionalizante para atender essa comunidade, mas que até o momento não deu 
início à obra. 

   

DEPUTADO JUNIOR HAGE (PP) 

O deputado falou sobre a atuação do Governo do Estado na Calha Norte. O Governo tem 
executado obras de infraestrutura, asfalto e educação nos 9 municípios que compõem essa 
região. 

 

DEPUTADO CARLOS BORDALO (PT) 

O deputado falou sobre mais um corte que o Governo Federal fez na educação. Dessa vez, foram 
tirados 14,5% verbas destinadas às universidade e aos institutos federais vinculados ao MEC. Na 
UFPA, esse bloqueio equivale a perda de 28 milhões investidos na pesquisa. Além disso, o 
parlamentar criticou a PEC 206/2019 que quer privatizar as universidades federais. Ressaltou 
que o Governo Federal não investe na educação pública porque pretende privatizá-la. 

  

 


