
RESUMO DO PELNÁRIO - 06.04.2021 
 
EXPEDIENTE ÚNICO 
 
DEPUTADO TONI CUNHA 
Fez uma avaliação da  pandemia da COVID 19 na região sul e sudeste do 
Estado, dando ênfase para o município de Marabá. O deputado pediu que o 
Governo do Estado disponha de mais leitos clínicos e de UTI para atender os 
pacientes infectados pelo coronavirus. 
 
DEPUTADA MARINOR BRITO 
Quer saber o que o Governo do Estado tem feito para impedir a prática de 
tortura nos presídios paraenses, como foi denunciado no Fantástico, no final 
desta semana. Disse também que nesse momento crítico da pandemia, não há 
possibilidade de retorno das aulas nas redes pública e privada no Pará. 
 
DEPUTADO MARTINHO CARMONA  
Disse que a igreja tem cumprido o seu papel durante a pandemia ao receber os 
fiéis que vão em busca de conforto espiritual. Parabenizou as igrejas que 
abriram suas portas para vacinar a população contra o coronavirus. 
 
DEPUTADA CILENE COUTO 
A Líder do Governo na Alepa informou que o Governo do Estado, por meio da 
Sespa, entregou mais leitos clínicos e de UTI para a região sul e sudeste do 
Estado: 24 leitos clínicos e 20 UTI em Marabá, e 28 leitos de UTI, em 
Paraupebas. Disse que na próxima quinta-feira, 11 horas, o titular da Sespa vai 
participar de uma reunião remota, aqui na Alepa, para discutir  o Plano 
Estadual de Vacinação e outros assuntos relacionados à COVID 19, com a 
finalidade de esclarecer todas as dúvidas dos deputados. 
 
DEPUTADO RAIMUNDO SANTOS 
Disse que está muito preocupado com o aumento de mortes no mundo em 
função da pandemia. Ressaltou que a cada dia, aumenta, no Brasil, o número 
de vítimas fatais. Disse que os governos federal, estadual e municipal devem 
se unir para diminuir os casos de morte. Prestou homenagem aos servidores 
da Alepa que morreram por causa dessa pandemia.  
 
DEPUTADO JAQUES NEVES 
Alertou seus pares de que o Brasil pode chegar a mais de 500 mil mortes até 
julho. Disse que as pessoas precisam de mudar seus discursos. Não 
precisamos mais perder tempo procurando os culpados por esse caos, mas 
sim buscar alternativas para salvar vidas para que os casos infectados e 
mortos não aumentem mais a cada dia. Não adianta fazer lockdown se as 
pessoas não cumprem as regras da OMS que determina lavagem das mãos, 
uso de álcool gel e máscara. Pediu que o Governo Estadual intensifique o 
trabalho da polícia militar no combate ao coronavirus, impedindo que as 
pessoas fiquem circulando pelas ruas sem necessidade. 
 
HORÁRIO DE LIDERANÇA 
 



DEPUTADO CARLOS BORDALO (PT) 
Afirmou que vai lutar pela implantação do museu da estrada de ferro Belém 
Bragança. Para isso, vai conversar com os moradores dos municípios onde 
passava o trem. O museu vai permitir troca de saber e experiências para essas 
populações e para o público em geral. 
 
DEPUTADA CILENE COUTO 
Informou aos seus pares que apresentou uma moção ao governo do estado 
para que construa uma agência do Banpará no município de Bagre a pedido 
daquela população. Ressaltou que nos dois últimos anos, o Governo estadual 
vem entregando aos municípios paraenses agências e postos de serviços do 
Banco. 
 
DEPUTADA MARINOR BRITO 
Disse que tanto as escolas privadas como as públicas municipais e estaduais 
devem manter suas aulas apenas remotamente, pois no momento, a pandemia 
está em seu estado crítico no Pará. Alertou que tanto os alunos como os 
professores devem ser protegidos principalmente pelo setor empresarial da 
educação. 
 
DEPUTADO RAIMUNDO SANTOS 
Solicitou através de moção que o Governo do Estado inclua em seu Plano 
Estadual de Vacinação, os deficientes físicos,  os portadores de síndrome de 
Down, os autistas e as vítimas de paralisia cerebral, pois são pacientes de 
risco. Prestou solidariedade à família do músico e motorista de Uber, João 
Batista Macedo, que morreu na semana passada no Guamá durante um 
confronto entre policiais e bandidos. 
 
DEPUTADO JUNIOR HAGE 
Foi à tribuna para exigir respeito ao cargo que exerce. O parlamentar disse que 
esperou por um mês uma resposta do secretário estadual de obras, Rui Cabral, 
sobre a qualidade de um serviço em uma estrada em Castanhal, mas não 
obteve. A solução foi pedir ajuda ao Governador do Estado, Helder Barbalho, 
que prometeu resolver o problema. O deputado disse que não é comum ele 
agir desta forma, mas a população estava pedindo a melhoria do serviço e que 
ele foi eleito justamente para auxiliar seus representados.  
 


