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PEQUENO EXPEDIENTE
DEPUTADO CARLOS BORDALO (PT)
O deputado Carlos Bordalo (PT) ocupou a tribuna para elogiar as decisões do Governador do
Estado, Helder Barbalho, e dos prefeitos da Região Metropolitana de Belém que impõem
restrições à população do Estado. Dentre as decisões estão toque de recolher, aglomeração em
grupo com apenas 10 pessoas e restrição à pratica esportiva diante do aumento de novos casos
e mortes em função do COVID 19.
DEPUTADO DELEGADO TONI CUNHA (PTB)
Reclamou que a população de Marabá, desabrigada em função das fortes chuvas do inverno
amazônico, está muito mal acomodada nos abrigos destinados pela prefeitura para passar esse
período chuvoso. Acredita que essa situação se perdura todos os anos, porque a prefeitura não
construiu locais dignos para acomodar essas pessoas que moram em área de risco.
HORÁRIO DE LIDERANÇA
DEPUTADO CARLOS BORDALO (PT)
O parlamentar petista foi à tribuna para fazer três denúncias: (1) disse que pacientes com COVID
19, de Limoeiro do Ajuru, estão sendo levados para receber atendimento médico em um carro
de boi, já que não há ambulância no município. Solicitou que essa situação seja investigada pelo
Ministério Público do Estado; (2) chamou a atenção para um idoso que foi abandonado pela
família em frente ao Condomínio Jardim Espanha, em Ananindeua e finalizou seu discurso (3)
afirmando que Didi Tembé foi executado com um tiro na cabeça, nesta terça-feira, em Capitão
Poço. O indígena trabalhava como guarda municipal em Ourém.
DEPUTADO ALEX SANTIAGO (PL)
Disse que está muito preocupado com o aumento de casos de COVID 19 na região sul e sudeste
do Estado. Foi solidário com os familiares que perderam parentes nessa pandemia. Fez elogios
a todos os profissionais de saúde que atuam nessas regiões no combate ao
coronavírus. Solicitou que o Governo do Estado disponha de mais leitos de UTI para atender os
pacientes infectados.
DEPUTADO DELEGADO TONI CUNHA (PTB)
Disse que apesar de incentivar as práticas esportivas no Estado, acredita que o Governo do
Estado deveria adiar a reforma do Estádio Mangueirão. A verba destinada e a essa reforma,
deveria ser empregada no combate da pandemia do coronavírus, alegando que em Marabá não
existe leito de UTI no Hospital Regional para atender os infectados pelo vírus.
DEPUTADO RAIMUNDO SANTOS (PATRIOTA)
O representante do Patriota na Alepa, disse que está muito preocupado com a situação da
pandemia no Brasil e no mundo diante do aumento diário dos casos de infectados e de mortes.
Ressaltou que a população deve se conscientizar e se proteger usando máscara, álcool gel e
fazendo o distanciamento social, pois, se não fizer tudo isso, de nada adianta o empenho das
autoridades públicas no enfrentamento da pandemia.

DEPUTADA CILENE COUTO (PSDB)
Disse que o Governo do Estado já recebeu esta madrugada mais de 67 mil doses de vacina para
vacinar a população. Afirmou que a distribuição das doses será feita a partir de hoje pela
Secretaria de Segurança Pública e da Secretaria de Saúde do Estado. Disse também que o
Governo do Estado colocou à disposição de Castanhal 20 leitos de UTI para atender pacientes
de COVID 19. Ressaltou ainda que o Governo do Estado precisa de cumprir as obras que estavam
previstas para acontecer antes da pandemia, citando a reforma do Estádio Mangueirão, que terá
um investimento de 150 mil reais. Essa obra vai gerar emprego e renda, especialmente para a
população que está desempregada em função da pandemia do COVID.
DEPUTADO MIRO SANOVA (PDT)
Reclamou que até hoje o Ministério de Minas e Energia não recebeu a bancada paraense e o
governador Helder Barbalho para discutir a inclusão do Pará na redução da tarifa de energia
elétrica. Pediu aos seus pares que se mobilizem para que essa reunião seja realizada em Brasília
o mais rápido possível, já que a população de baixa renda será a mais prejudicada com essa
exclusão do Pará.
GRANDE EXPEDIENTE
DEPUTADO CARLOS BORDALO (PT)
Reconheceu que apesar da situação econômica do país ser delicada, falou que as obras do
Estado devem ter continuidade como a reforma do Estádio Mangueirão, que vai gerar emprego
nesses tempos de pandemia. Disse que a sociedade precisa contribuir para vencer a pandemia
do COVID. A população não deve realizar festas clandestina para que o vírus não se prolifere.
Elogiou o Governo do Estado pelas medidas mais rigorosas para enfrentar a pandemia do
coronavírus a partir desta semana.
DEPUTADO JAQUES NEVES (PSC)
Fez um apelo à população para que fique em casa, evite aglomeração, não realize festas
clandestinas, use álcool gel e máscara para que esse vírus não se prolifere ainda mais. Disse que
se a população não colocar essas medidas em prática, a situação vai piorar a cada dia,
aumentando, portanto, o aumento de casos e de mortes, já que de nada vai adiantar o Governo
do Estado e as prefeituras tomarem medidas austeras, se a população não colabora. Pediu que
a Polícia prenda quem estiver desacatando as leis estaduais que combatem a pandemia.

