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Em plenário, a 21ª sessão da 
Assembleia Legislativa do Pará 
(Alepa), na manhã de ontem, 
pareceu tranquila, resultando 
apenas na aprovação da conces-
são do título de utilidade pública 
à Associação Social, Cultural, 
Esportiva Clube dos 50, do mu-
nicípio de Ourilândia do Norte, 
no sudeste paraense; bem como 
na aprovação, em segundo tur-
no, da proposição que cria o Dia 
Estadual do Adventista, faltan-
do para esse último projeto de 
lei nova sessão para a redação 
final da matéria; longe da pau-
ta oficial, porém, os ânimos se 
acirraram entre deputados que 
integram e não integram a Co-

missão Parlamentar de Inquéri-
to (CPI), criada em 20 de março, 
passado, para investigar os da-
nos ambientais e sociais gerados 
pela empresa Hydro na região 
de Barcarena, região do Baixo 
Tocantins.

Do púlpito, o deputado Car-
los Bordalo (PT), questionou a 
ida de representantes de empre-
sas, inclusive, da Hydro Alunor-
te à Alepa, prevista para a tarde 
de ontem, após a sessão ordiná-
ria, conforme disse ter conheci-
mento. Ele ameaçou inclusive 
entregar seu cargo de membro 
da CPI caso o encontro se con-
firmasse. “A questão é delicada 
porque a Alepa constituiu uma 

CPI. Não considero adequado 
que empresas que estão sendo 
investigadas numa CPI da Casa 
sejam recebidas por represen-
tações do parlamento fora das 
atividades da Comissão’’, assi-
nalou Bordalo, reputando o fato 
como sinal de crédito e de apoio 
da Alepa à própria iniciativa de 
investigar os fatos.

Ele reiterou que a CPI mar-
cou para o dia 7 de maio, próxi-
mo, a apresentação da empresa 
de consultoria contratada pelo 
Hydro Alunorte que contestou 
os laudos das duas instituições 
científicas, com sede em Belém, 
a Universidade Federal do Pará e 
o Instituto Evandro Chagas.

O presidente da CPI, deputa-
do Neil Duarte (PSD), afirmou 
que estava ciente da vinda da 
comitiva de Barcarena, mas rei-
terou que nenhum membro da 
CPI participaria do encontro. 
“Se eles precisam conversar so-
bre a retirada do embargo, eles 
têm de fazer isso com o Tribunal 
de Justiça e o Ministério Público, 
poderes à frente do embargo’’.

A notícia sobre a vinda da co-
mitiva de lideranças de Barcare-
na na tarde de ontem a Belém, 
partiu do deputado Sidney Rosa 
(PSB). Ele garantiu que infor-
mou a todos os parlamentares e 
contava com suas presenças na 
reunião.

Visita de comitiva gera polêmica
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