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07 DE JUNHO DE 2022 

PEQUENO EXPEDIENTE 

DEPUTADO CARLOS BORDALO (PT) 

O deputado falou que está propondo um programa de moratória para 
instaurar processos resolutivos na questão de conflitos agrários no Pará e 

que o programa terá o nome de TerPazRural. 
Destacou que ficou surpreso com o anúncio da Equatorial, informando que 

há quatro anos instalou o acesso de energia em regiões remotas. Disse 
que vai sugerir à Aneel a instalação de energia solar nessas regiões para 

contemplar os estabelecimentos comerciais, como as empresas de 
beneficiamento de açaí, entre outras, com proposta de pagamento de 

aditivo pelas empresas pleiteantes para contribuir com o desenvolvimento 
em áreas remotas. 

DEPUTADO FÁBIO FREITAS (REPUBLICANOS) 

O parlamentar relatou que visitou o Detran e pediu apoio para os 

mototaxistas paraenses. Informou que o Governo Estadual já 
proporcionou mais de 10 mil cursos de qualificação, mais de 3 mil 

mototaxistas compraram motos pelo Banpará e mais de 45 mil motoboys, 
entregadores de delivery e mototaxistas receberam auxílio de R$ 500,00 

do Renda Pará. Disse que está buscando junto ao governo e Detran para 
que haja aumento do crédito cidadão para R$ 20 mil reais. 

DEPUTADO DIRCEU TEN CATEN (PT) 

O deputado Dirceu Ten Caten lembrou que vem lutando pelo 
desenvolvimento de Conceição do Araguaia e que o município necessita 
de um Centro de Hemodiálise para salvar mais vidas. Disse que com apoio 

da bancada federal petista conseguiu recursos para o laboratório da Uepa 
e infraestrutura do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do 

Pará – IFPA, na região. 

HORÁRIO DE LIDERANÇA 

DEPUTADO FÁBIO FREITAS (REPUBLICANOS) 

O parlamentar comentou que 5,5 milhões de hectares já foram reduzidos 

em territórios do Estado. Para ele, o mercado global está sendo fortalecido 
pelo pela política climática e o Pará está vivendo um novo tempo como 

protagonista nessa área. 

DEPUTADO TONI CUNHA (PSC) 
 



O deputado parabenizou os excedentes de policiais que foram convocados 

pelo Estado. Ele relatou a visita que fez em Serra Pelada e comentou a 
situação da exploração ilegal de ouro na região e o descaso com a 

população local. Disse que as áreas minerárias estão sendo exploradas 
por várias empresas de fora e sem controle algum por parte do estado. 

Alertou que a Polícia Federal precisa apurar o desvio de ouro na região e 
que muitas vezes está atrelado a esquemas de políticos. 

DEPUTADO JUNIOR HAGE (PP) 

 

Junior Hage parabenizou a convocação dos excedentes da Polícia Militar 
e disse que defende o chamamento desses profissionais para reforçar a 

segurança. Agradeceu o apoio do presidente da Alepa, deputado Chicão 
que através de emenda garantiu condições à Expedição Oeste da 

Defensoria Pública, com serviços de documentação, assessoria jurídica à 
população da região. 

DEPUTADA MARINOR BRITO (PSOL) 

A deputada mostrou indignação com o desaparecimento do jornalista 
inglês Dom Phillips e o indigenista Bruno no Amazonas. Ela falou que é 

preciso enfrentar o debate e que o caso do sumiço tem que ser investigado 
e comentou que jornalistas têm sido alvos de ataques e de agressões e 
precisam ser respeitados. 

Elogiou a iniciativa da ONU Mulheres que junto com a prefeitura de Belém 
estão trabalhando para promover dignidade às mulheres e reduzir a 

vulnerabilidade social da população feminina. 

GRANDE EXPEDIENTE 

DEPUTADO TONI CUNHA (PSC) 

 

O parlamentar criticou a ação policial contra vereadores de Tucuruí e do 
profissional de radiografia Leandro Maramaldo, que foram alvos de busca 

e apreensão e que chegaram a ser presos na operação. Para o deputado, 
a ação tem motivação política por criticarem à gestão municipal pela 

ausência de obras, reformas e melhorias na Maternidade Infantil e da 
Unidade Básica de Saúde. Ele anunciou que a Polícia Federal já está 

investigando o caso. 

DEPUTADA MARINOR BRITO (PSOL) 
 

A deputada destacou a inclusão sobre os direitos do LGBTQI+ no Censo 

do IBGE para promover políticas para a comunidade. E ainda chamou a 
atenção de um projeto de lei em discussão na Câmara Federal que trata 

do despejo de famílias. Para ela, a proposta não pode ser aprovada no 
Senado, porque muitos poderão ter seus direitos de moradia ameaçados. 



Ela convocou os parlamentares para enviarem moções aos deputados 

federais e senadores para fazerem pressão contrária à medida. 
Marinor cobrou segurança aos ribeirinhos, quilombolas e extrativistas do 

Xingu, que recentemente foram presos por manifestarem contra à invasão 
de terras. Também pediu que a Vara Agrária de Altamira possa garantir 

os direitos para prevenir conflitos e garantir o uso legal da terra. 

DEPUTADO CARLOS BORDALO (PT) 
 

Ressaltou o PL de sua autoria sobre moratória para os despejos. Ele disse 
que mais de 30 mil pessoas estão correndo o risco de serem removidas 
no Pará. A proposta da Moratória do Despejo será um compromisso do 

Governo do Estado para promover políticas de reforma agrária, combater 
os conflitos no campo, garantir segurança jurídica e o desenvolvimento 

rural paraense. 

 


