
RESUMO DO PLENÁRIO - 23.02.2021 

PEQUENO EXPEDIENTE 

DEPUTADO CARLOS BORDALO (PT) 

O deputado falou sobre a votação de seu projeto que visa garantir medidas de proteção às 
mulheres que são vítimas de assédio indesejado em bares, em restaurantes e em casas noturnas 
no Pará. Aproveitou o momento para pedir apoio aos seus pares para discutir a saúde mental 
em sessão especial, a ser realizada em março, no Auditório João Batista. 

DEPUTADO JAQUES NEVES (PSC) 

Solicitou à Comissão de Saúde da ALEPA que realize uma sessão especial para discutir os desafios 
da vacinação contra COVID 19, no Pará.  Afirmou que é muito pequeno o percentual da 
população vacinada no Estado, embora haja empenho do Governo do Estado. Parabenizou o 
governador Helder Barbalho pelo aumento salarial que concedeu aos praças da Polícia Militar e 
do Corpo de Bombeiros do Estado. 

HORÁRIO DE LIDERANÇA 

DEPUTADO CARLOS BORDALO (PT) 

Lembrou seus pares que irá apresentar, nesta quinta-feira, 25.02, o relatório da diligência que 
fez em Capitão Poço por causa da morte da liderança indígena este ano. De acordo com o 
parlamentar, mais índios poderiam morrer, mas isso não aconteceu porque eles fugiram do local 
onde houve a morte da liderança indígena. 

DEPUTADO DOUTORA HELOISA (DEM) 

Foi à tribuna para registrar sua indignação contra os motoristas de aplicativos que atuam em 
Parauapebas e Marabá. Esses motoristas dizem que a corrida pode ser paga com Xerecard. Para 
a deputada, isso é uma ofensa à mulher. A parlamentar vai pedir providência ao Poder Judiciário 
do Estado. 

GRANDE EXPEDIENTE 

DEPUTADO RAIMUNDO SANTOS (PATRIOTA) 

Lamentou o aumento dos casos de COVID no Estado do Pará, apesar do empenho do Governo 
do Estado, em obter mais doses junto ao Governo federal. Disse que se solidariza com as famílias 
que perderam parentes para o coronavírus. 

DEPUTADO ADRIANO COELHO (PDT) 

Solicitou que a Prefeitura de Belém em parceria com o Governo do Estado faça a limpeza do 
canal do bairro do Curió-Utinga para evitar alagamentos nesse período do inverno amazônico, 
que coloca a população desse bairro risco de perder eletrodoméstico. 

DEPUTADO CARLOS BORDALO (PT) 

Parabenizou a Secretaria de Saneamento de Belém pela limpeza dos canais nesse período 
chuvoso na capital paraense. A intenção da SESAN com essa medida é evitar transtorno para os 
moradores dessas áreas, onde há canais. Afirmou que não houve esse cuidado na gestão 
municipal anterior, e que em função disso, os moradores tiveram muitos prejuízos, pois 



perderam eletrodomésticos ou tiveram que fazer reformas em suas casas por causa de 
alagamentos. 

DEPUTADO MIRO SANOVA (PDT) 

Mais uma vez, o parlamentar foi à tribuna para dizer que os deputados estaduais, federais, 
senadores e governador do Estado se mobilizem para incluir o Estado do Pará na redução da 
tarifa de energia elétrica, fato não previsto na Medida Provisória, assinada este mês. Disse que 
a bancada do Pará deve marcar uma audiência com o Ministério de Minas e Energia para discutir 
essa situação que está prejudicando a população do Estado. 

O deputado disse que é contra que os consumidores paguem pelo uso de sacolas plásticas 
biodegradáveis fornecidas pelos supermercados no Estado desde que o uso de sacolas plásticas 
foram proibidas no Pará. Defende que essas sacolas biodegradáveis devem ser fornecidas aos 
consumidores sem nenhum custo. 

DEPUTADA DOUTORA HELOISA (DEM) 

A deputada disse que para que as prefeituras recebam mais doses de vacina contra o COVID 19, 
elas devem informar quantas doses já foram aplicadas, e a partir dessa atualização no sistema 
do SUS, novas doses serão liberadas pelo Ministério da Saúde. À medida que a população se 
vacina, o vírus deixa de circular, evitando internações e mortes no Estado, ressaltou a 
parlamentar. 

 


