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DEPUTADO JAQUES NEVES (PSC) 

O parlamentar disse que o Governo Federal deve comprar doses de todos os 
laboratórios que fabricam a vacina contra COVID 19, para que a população 
brasileira seja imunizada o mais rápido possível, evitando desta forma novas 
infecções, internações e mortes. Para ele, a Fiocruz não tem condições de 
fabricar tantas vacinas nesse momento em que a pandemia está descontrolada 
no país. 

 

DEPUTADO FÁBIO FREITAS (REPUBLICANO) 

Solicitou por meio de ofício encaminhado à Secretaria Estadual de Saúde que 
inclua os diabéticos, profissionais da educação e moradores de rua como 
prioridade no calendário de vacinação contra a COVID 19. Agradeceu todas as 
pessoas que oraram por ele enquanto estava internado por causa do 
coronavírus. 

 

DEPUTADA MARINOR BRITO (PSOL) 

Também agradeceu todas as preces feitas pela recuperação de sua saúde. A 
parlamentar ficou internada porque foi infectada pelo coronavírus. Fez duras 
críticas ao Ministério do Meio Ambiente em função dos constantes 
desmatamentos na Região Amazônica. 

 

DEPUTADO MIRO SANOVA (PDT) 

Através de moção, pediu ao Governo do Estado que inclua em seu calendário 
de vacinação contra a COVID-19 as pessoas com deficiência física, síndrome 
de Down e autismo. Solicitou que a Alepa coloque em breve na pauta de 
discussão o projeto que proíbe a venda de sacolas plásticas biodegradáveis 
nos supermercados do Pará. 

 



DEPUTADO HILTON AGUIAR (DEM) 

Mais uma vez criticou as ações do IBAMA, alegando que esse órgão ambiental 
tem prejudicado os setores florestal e madeireiro no Estado do Pará, permitindo 
o aumento do desemprego nestes setores. Parabenizou o Governo do Estado 
por lutar junto ao Ibama para resolver essa situação. 

 

DEPUTADA CILENE COUTO – LÍDER DO GOVERNO 

Informou que nesta semana, o Governo do Estado assinou o contrato com o 
Fundo Soberano Russo para adquirir três milhões de doses da vacina russa. 
Disse também que esta semana vai receber do Ministério da Saúde três 
milhões de doses da vacina contra coronavírus para distribuir aos municípios 
paraenses, para que imunizem pessoas a partir de 60 anos. 

 

DEPUTADO RAIMUNDO SANTOS (PATRIOTA) 

Foi à tribuna somente para prestar uma homenagem ao ex-deputado e jurista 
paraense Zeno Veloso, que faleceu na semana passada. Para o parlamentar, o 
Pará perdeu um grande político e jurista, que muito contribui para a leis do 
Estado, especialmente quando Zeno Veloso exerceu a função de Relator Geral 
da Constituinte. Solicitou à Mesa Diretora um minuto de silêncio para 
homenagear o ex-deputado estadual. 

 

DEPUTADO ELIEL FAUSTINO (DEM) 

Solicitou que o ex-deputado Zeno Veloso seja agraciado com Medalha de 
Honra ao Mérito Post-Mortem pela Alepa. Parabenizou o Governo do Estado 
por conceder ajuda financeira aos micros empresários nesse momento difícil da 
pandemia do coronavírus que tem prejudicado esses trabalhadores. 

 


