RESUMO DO PLENÁRIO - 03.02.2021
PEQUENO EXPEDIENTE
DEPUTADO CARLOS BORDALO (PT)
Disse que o novo presidente da Assembleia Legislativa do Estado, deputado Chicão, pode contar
com seu apoio na condução dos trabalhos legislativos na Alepa. O parlamentar petista falou sobre
o lançamento hoje da Campanha Nacional Vacina para Todos e Todas, de iniciativa do Partido
dos Trabalhadores. Ele afirmou que a principal função da campanha é estimular a vacinação para
evitar mais contaminações e mortes em todo o país. Parabenizou o governador Hélder Barbalho
e o prefeito Edmilson Rodrigues porque estão empenhados no combate ao coronavírus.
DEPUTADO JOSÉ MARIA TAPAJÓS (PL)
O deputado agradeceu aos seus eleitores pelos votos que recebeu e como forma de retribuição
cumprirá seu mandato atendendo às necessidades da população do Oeste do Pará e que para isso
espera contar com total apoio de seu partido.
DEPUTADA CILENE COUTO (PSDB)
A deputada disse que o município de Salvaterra se desenvolveu bastante na área de infraestrutura,
educação e turismo na gestão do governador Helder Barbalho. Citou a inauguração da Escola
Estadual Ademar Nunes Vasconcelos, as pavimentações de vias e a inauguração do muro de
arrimo da Praia Grande.
DEPUTADO ANGELO FERRARI (PTB)
Participou da comitiva do Governo do Estado que esteve na região da Calha Norte para incentivar
o combate à pandemia do coronavírus. Parabenizou o povo de Oriximiná pela conquista da Usina
de Oxigênio, que muito tem contribuído para saúde pública daquele município. A obra recebeu
um investimento de mais de 1 milhão.
GRANDE EXPEDIENTE
DEPUTADA NILCE PINHEIRO
Parabenizou o novo presidente eleito da Alepa, deputado Chicão, dizendo que está satisfeita por
exercer o cargo de primeira secretária na Mesa Diretoria. Parabenizou todas as mulheres que
compõem a Mesa Diretora, afirmando que o sexo feminino está bem representado na Alepa, seja
como membros na Mesa Diretora, seja na Procuradoria Especial da Mulheres, que é composta
por 10 deputadas. Elas não deixaram de trabalhar pelas mulheres no período da pandemia e do
recesso parlamentar. Falou da inauguração da primeira Secretaria de Políticas Públicas das
Mulheres, em Ananindeua.
DEPUTADO JOSÉ MARIA TAPAJÓS
Ressaltou que todos os municípios da Região da Calha Norte têm contribuído para combater o
coronavírus, afirmando que o Estado agiu imediatamente assim que foi acionado por essas
prefeituras e que por conta disso não houve maiores registros de casos e mortes nessa região.
DEPUTADO CARLOS BORDALO (PT)
Começou seu discurso parabenizando os dois novos deputados da Alepa: deputado Adriano
Coelho e José Maria Tapajós, afirmando que os parlamentares podem contar com o apoio dele
para que todos possam trabalhar pela união do Legislativo. Pediu para que o Parlamento crie
políticas públicas para desenvolver a Política Nacional da Saúde Mental. Finalizou sua fala
lembrando que o educador Paulo Freire se estivesse vivo, faria 100 anos, em setembro. Como

reconhecimento da importância de Paulo Freire, patrono da educação brasileira, será realizada
uma sessão especial e uma exposição aqui na Alepa, bem como um seminário, no Teatro Maria
Sylvia Nunes, nos meses de maio e setembro deste ano. Toda essa programação está prevista no
requerimento que o deputado apresentou hoje à Mesa Diretora.
DEPUTADA DOUTORA HELOISA (DEM)
A deputada solicitou que as prefeituras do Estado do Pará façam os registros das pessoas que já
foram vacinadas contra o coronavírus. Esse registro deve ser feito à noite quando o Sistema Único
de Saúde (SUS) está menos congestionado. Fazendo isso, as prefeituras receberão novas doses da
vacina para proteger suas populações. Parabenizou o presidente da Alepa por determinar que as
sessões ordinárias sejam presenciais durante o período da pandemia, alegando que o trabalho
legislativo não pode parar. Estão livres dessa situação, os parlamentares com mais de 60 anos e
de risco.

