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EXPEDIENTE UNICO 

CARLOS BORDALO (PT) 

O deputado iniciou falando sobre os municípios com a população mais infectada do país, 

sendo 3 aqui no Pará: Breves, Castanhal e Belém. Falou que precisa ser decretado fechamento 

total desses municípios para que o Estado, junto com o município, possa operar dentro de 

cada um, para que diminua o número de contaminação.  

CILENE COUTO (PSDB) 

A parlamentar deixou registrado que ontem chegaram 11 respiradores no hospital Santa Rosa, 

dessa forma, ampliando os leitos de UTI para atender a população do Baixo Tocantins. Falou 

também sobre a Policlínica Itinerante que já passou por vários municípios e ratificou seu 

pedido para atender o Marajó como um todo.  

FABIO FREITAS (REPUBLICANOS) 

O deputado falou sobre a retomada da economia e a questão de geração em emprego e renda, 

e disse já ter se antecipado em falar com o Governador e o Secretário da Sedeme a respeito de 

um Projeto de Lei que irá protocolar para a prorrogação dos impostos. Falou também sobre a 

tomada de algumas atitudes nos municípios, pois para algumas pessoas parece que o vírus não 

existe, dessa forma, não tomando os devidos cuidados. 

JAQUES NEVES (PSC) 

O parlamentar parabenizou o Presidente Dr. Daniel Santos pela importante reunião realizada 

ontem com a Sespa, onde algumas dúvidas foram tiradas, explicações foram dadas e mostrado 

o trabalho que já foi feito em prol do combate a pandemia do Coronavírus. Falou da 

necessidade que não só o parlamento aponta, mas que a população paraense necessita, é que 

esta pandemia deixe um legado, que é a estrutura nos hospitais, disse que mais de 80% dos 

municípios a estrutura hospitalar é muito baixa, que não tem nem raio x. Disse que ontem 

solicitou ao Secretario Alberto Beltrame uma uniformização dos tratamentos, condutas e 

cuidados do combate à Covid-19. 

MARINOR BRITO (PSOL) 

A deputada falou da alegria que teve ontem diante da aprovação do Projeto de Lei que garante 

uma ajuda emergencial ao setor da cultura, falou que são mais de 5 milhões de brasileiros, que 

em função da pandemia, ficaram sem a possibilidade de qualquer renda. Relatou que foram 26 

deputados autores do projeto e fez um destaque ao Deputado Edmilson Rodrigues, que tem 

uma trajetória que muito a orgulha. Falou que agora é hora de despachar da Assembleia 

Legislativa a Lei do Sistema Estadual de Cultura, que também vai criar um fundo, um conselho, 

um plano estadual e que vai possibilitar de forma mais democrática a participação do setor 

cultural do Estado do Pará.  



ANGELO FERRARI (PTB) 

O deputado falou sobre o tratamento da Covid-19, sobre os remédios que são encaminhados 

para os municípios. Disse que várias pessoas fizeram o tratamento com a cloroquina e que 

tiveram a melhora, disse não entender por que esse remédio pode tratar a malária sem efeito 

colateral e para a Covid-19 tem, falou que enquanto não tiver uma vacina para esse vírus, as 

pessoas precisam se tratar de alguma maneira. Parabenizou o Governo do Estado pelo 

trabalho que vem fazendo nesse combate. 

ORLANDO LOBATO (PMN)   

O parlamentar falou da grande responsabilidade do parlamento em estar contribuindo com a 

sociedade paraense no momento em que foram propostas medidas para auxiliar o governo 

nesse combate à pandemia. Disse também que é preciso se preparar para o momento 

seguinte e destacou que estavam com um julgamento de uma ADPF, que se refere no ano de 

2015 quando o Governo Federal baixou a portaria nº 192, suspendendo os defesos no Brasil 

todo, dessa forma atingindo todo o Oeste do Estado. Diante disso, foram até o Congresso 

Nacional, à Câmara e ao Senado e precisavam aprovar um Decreto Legislativo para colocar 

embaixo a portaria do Governo. Dos 513 deputados, conseguiram 454 votos. No Senado, 

conseguiram 54 votos, assim aprovando o Decreto do Defeso e foi sancionado em dezembro 

de 2015. E por fim, na semana passada, foi julgado procedente a ação em defesa de todo setor 

pesqueiro do Brasil. 

DRA HELOISA (DEM) 

A deputada prestou conta da reunião de ontem com Secretário Alberto Beltrame, onde vários 

pleitos foram esclarecidos e outros solicitados. Entre os solicitados, pediu novamente ao Dr. 

Daniel Santos continuem os representando junto ao Secretário, pois ainda há uma grande 

preocupação com o Nordeste do Pará, com UPAS lotadas, filas de espera. Falou que ainda hoje 

vai protocolar um projeto de lei que estabelece uma indenização aos profissionais de saúde 

vítimas do Coronavírus, seja uma indenização provisória por uma incapacidade provisória, pois 

essa doença, em algumas pessoas, deixa com fibrose pulmonar, levando assim cerca de 3 

meses para uma plena recuperação, e também indenização para a família dos profissionais da 

saúde que vieram a óbito. 

ELIEL FAUSTINO (DEM) 

O deputado propôs que voltem as sessões presenciais, pois a Alepa quis copiar o Senado com 

questões de alguns tempos, só que o sistema do Senado é para matérias não polemicas e 

ligadas à pandemia e na Alepa está sendo feita uma banalização da sessão remota, onde já 

foram colocados diversos projetos do governo e disse que não vai aceitar que um ato da mesa 

possa suplantar o regimento interno. Falou também que esse instrumento que está sendo 

utilizado diminui a fala da minoria que é oposição ao governo e não concorda que seja feito 

dessa maneira, porque não há legalidade no ato da mesa. 

THIAGO ARAUJO (CID23) 



O parlamentar reiterou o que o Dep. Eliel Faustino falou, por entender que a Emenda da 

Constituição, proposta pelo Dep. Raimundo Santos, estava normatizando os mecanismos de  

utilização da sessão remota para a finalidade de matérias que tratavam preferencialmente ao 

combate ao Coronavírus, e disse que se nesse momento está sendo utilizado, no seu 

entendimento individual, de uma falha do regimento ou da norma que foi proposta para 

diminuir o tempo de debate dos deputados, e fez um apelo da mesma forma que o Dep. Eliel 

Faustino para que modifique e seja feito mediante acordo. Thiago acha fundamental voltar as 

sessões presenciais, limitando o número de pessoas e preservando a vida dos servidores do 

grupo de risco. 

LIDERANÇAS 

CARLOS BORDALO (PT) 

O deputado saldou o parlamento brasileiro com a aprovação da Lei de Emergência Cultural e 

parabenizou alguns membros da bancada federal do Pará, que se empenharam por essa luta, 

que foi nacional, que, sem dúvida, é um alento para esse seguimento tão importante para o 

Brasil. Solicitou agilidade para apreciação de um requerimento que apresentou hoje, que 

requer que seus projetos sejam trazidos imediatamente ao plenário da Alepa, pelo tempo de 

tramitação que já estão e que não receberam a devida atenção processual regimental. Um é o 

projeto de lei n° 16 que dispõe sobre a Política Estadual de Direitos para as Pessoas Atingidas 

por Barragem no Estado do Pará, e o outro é o projeto nº 417/2019, que requer uma 

instituição de uma política estadual de audiovisual. 

FABIO FREITAS (REPUBLICANOS) 

O deputado falou sobre um projeto da frente parlamentar sobre abuso sexual em criança e 

adolescente, pediu que se fosse possível entrar na pauta na semana que vem. Falou que foi 

feito um relatório junto com Tribunal de Justiça do Estado, Policia Civil, Unicef falando a 

respeito da frente parlamentar contra o abuso sexual de criança e adolescente, e parabenizou 

o projeto de resolução que todos os deputados votaram na semana passada da Comissão 

Permanente da Proteção a infância e adolescência. Disse que isso é muito importante porque 

o cenário do Estado precisa ser mudado, que infelizmente já passou em vários jornais. 

ORLANDO LOBATO (PMN) 

O deputado continuou a falar sobre o defeso, falou da importância social e econômica dessa 

vitória no STF em que tiveram um único voto contrário. Falou que o efeito prático sobre isso é 

de possibilitar no final do ano uma injeção em torno de 600 milhões de reais na economia do 

Estado e parabenizou a todos que fizeram parte dessa luta. 

THIAGO ARAUJO (CID23) 

O parlamentar cobrou do Dep. Iram Lima que se tenha uma reunião da Comissão de 

Acompanhamento do Decreto de Calamidade Pública, disse que no seu entendimento essa 

Comissão tem sido omissa no processo de fiscalização e de trabalhar no momento de 

pandemia, falou que o Pará tem sido crescente no número de óbitos e de contaminados, e 

essa comissão é fundamental para fazer sua função que é de fiscalizar. 



MARINOR BRITO (PSOL) 

A deputada propôs que na próxima sessão volte com regimento funcionando e que o decreto 

da mesa não seja mais considerado, pois o tempo é muito curto para discutir vários temas. 

Falou do momento difícil que o Brasil vem passando, e o Presidente Bolsonaro invés de cuidar 

do povo brasileiro, de salvar vidas, faz ataques e tentativas de golpes sucessivos na 

democracia. Falou que o Governo do Estado precisa estar atento, disse que o desmatamento 

no ano de 2019 chegou a 99% e no ano de 2020, em 4 meses, já chegou a 54%, então é preciso 

reforçar os órgãos fiscalizadores ambientais do Estado. 

TEXTO 

LUANA LOBATO. 

  

 

 


