
RESUMO DO PLENÁRIO - 30.03.2021 

EXPEDIENTE ÚNICO 

DEPUTADO CARLOS BORDALO (PT) 

O deputado disse que os governadores que estão na luta contra a pandemia do coronavírus 

estão sendo ameaçados de morte por meio de notícias falsas (fake news), possivelmente 

os ataques vêm dos apoiadores de Bolsonaro. Pediu providências do Supremo Tribunal 

Federal. 

DEPUTADO DELEGADO TONI CUNHA (PTB) 

Disse que o deputado Carlos Bordalo deve avaliar melhor a atuação da Secretaria Estadual 

de Saúde em tempos de pandemia, no que se refere à distribuição das doses de vacinas, 

liberadas pelo Governo Federal, afirmando que a quantidade que o Governo Federal 

entrega não corresponde à quantidade de doses aplicadas. Solicitou que a Alepa realize 

uma audiência pública para analisar melhor essa situação com presença do titular da 

Sespa. 

DEPUTADA CILENE COUTO (PSDB) 

Falou do empenho do Governo Estadual para vacinar a população do Estado. Afirmou 

que a vacinação das pessoas seria maior se não houvesse falha na entrega das doses por 

parte do Governo Federal. Foi solidária com as famílias que perderam parentes para 

COVID 19. 

DEPUTADO DIRCEU TEN CATEN (PT) 

Fez um pedido de socorro ao Governo do Estado atender a população de Jacareacanga 

que está com dificuldade para atender os pacientes com COVID por causa da falta de 

oxigênio. O município de Anajás tem dado apoio para os infectados de 

Jacareacanga.  Pediu, por meio de moção, que os carteiros sejam incluídos no Plano 

Estadual de Vacinação, já que eles estão diretamente em contato com a população. 

DEPUTADO RAIMUNDO SANTOS (PATRIOTA) 

Pediu que Deus abençoe e dê paz para todas as pessoas que estão com uma pessoa 

hospitalizada ou para quem perdeu um ente querido infectado pelo coronavírus. Disse que 

a vacina é o instrumento mais eficaz para enfrentar a pandemia. Ressaltou o esforço do 

Governo do Estado pelo enfrentamento diante da pandemia do coronavírus. 

DEPUTADO MARTINHO CARMONA (MDB) 

Disse que a Igreja do Evangelho Quadrangular vacinou 1780 pessoas, na semana passada, 

em Icoaraci. Afirmou que 10 igrejas estão vacinando as pessoas como forma de cumprir 

a missão da igreja. Além disso, a igreja está distribuindo sopa para os moradores de rua e 

pessoas que estão desempregadas em função da pandemia. 

DEPUTADO ORLANDO LOBATO (PMN) 

O deputado solicitou, por meio de moção, que o Governo do Estado faça a distribuição 

gratuita de 20 milhões de máscaras. As pessoas de baixa renda terão prioridade para 



receber a máscara, por ela ser um instrumento de evitar a contaminação. Pediu que o 

Governo Estadual forneça oxigênio para Anajás. 

DEPUTADA MARINOR BRITO (PSOL) 

Criticou o Governo Federal pelas violência e morte no meio rural. Segundo a parlamentar, 

as maiores vítimas são os trabalhadores rurais, indígenas e lideranças rurais. Afirmou que 

essa violência é fomentada pelo crime organizado que deve ser combatido pelo Governo 

Estadual. 

HORÁRIO DE LIDERANÇA 

DEPUTADO CARLOS BORDALO (PT) 

Disse que em setembro será realizada a Semana do Transtorno Afetivo Bipolar como 

forma de conscientizar a população para essa doença que tem crescido nesse período de 

pandemia. Falou que a sociedade deve discutir o assunto que gera muita discriminação 

para os portadores dessa doença. 

DEPUTADO ZÉ MARIA TAPAJÓS 

Parabenizou a Prefeitura de Santarém pelo empenho de vacinar sua população. Afirmou 

que a Secretaria Municipal está indo em qualquer lugar para que todos sejam vacinados, 

sejam os moradores da cidade ou rurais. Disse que a vacinação tem diminuído o registro 

de novos casos. 

DEPUTADO TONI CUNHA (PTB) 

Pediu que o Secretário Estadual de Saúde venha à Alepa para esclarecer por que o 

Governo do Estado recebeu 1 milhão de vacinas, no entanto, só distribuiu para os 

municípios 500 mil doses. Quer saber também como o Governo do Estado está mantendo 

a distribuição de oxigênio para os municípios que enfrentam dificuldade para adquirir 

esse produto para atender os pacientes internados. 


