
RESUMO DO PLENARIO - 20.04.21 

PEQUENO EXPEDIENTE 

 

DEPUTADO GUSTAVO SEFER (PSD) 

Parabenizou o Governo do Estado por ser o segundo estado que mais imunizou 

pessoas de Covid nesses últimos dias. Pediu apoio de seus pares para que seja 

aprovada a Taxa Mineral que vai beneficiar o desenvolvimento do Estado com a verba 

aplicada com a extração mineral. 

 

HORÁRIO DE LIDERANÇA 

 

DEPUTADO CARLOS BORDALO (PT) 

Informou aos seus pares que vai encaminhar ao MPE e MPF, às DPE e DPU, à Polícia 

Civil do Pará, à Polícia Militar do Pará e ao Governo do Estado, o relatório sobre 

abuso de autoridade na ação de desocupação de terras em Goianésia para que esses 

órgãos tomem as devidas providências. Disse que o delegado da Polícia Civil do Pará 

encarregado da ação deve ser afastado do cargo, pois sua ação foi de repressão aos 

ocupantes da fazenda, que legalmente pertencia a eles e não a fazendeiros. Disse que 

isso é abuso de poder que o Estado não tolera. 

 

TONI CUNHA (PTB) 

 

Afirmou que o Governo do Estado precisa de esclarecer a situação dos 19 

respiradores escondidos no Hospital Adelaide Santos. Os equipamentos foram 

adquiridos para usar no combate da pandemia do  coronavírus. Os aparelhos não 

foram utilizados pela OS que administrava o hospital. 

 

DEPUTADO JUNIOR HAGE (PDT) 

Disse que recentemente visitou alguns municípios da Calha Norte. Durante a visita, a 

população reclamou das péssimas condições da malha estrada. De acordo com o 

parlamentar, o Governo do Estado precisa de contratar empresas para fazer a 

recuperação dessas vias que prejudica o deslocamento da população e o escoamento 

da produção agrícola. 

 

DEPUTADA CILENE COUTO (PSDB) 

A exemplo do deputado Gustavo Sefer, a parlamentar, Líder do Governo na Alepa, 

parabenizou os profissionais de saúde, a Secretaria de Segurança Pública do Estado 



e a Secretaria de Saúde do Pará por conquistar o segundo lugar dos estados 

brasileiros que mais vacinou sua população com as doses enviadas pelo Governo 

Federal. Disse que os 19 respiradores encontrados no Hospital Adelaide Santos não 

tinham sido instalados porque estavam sendo avaliados tecnicamente e somente 

depois disso, seriam instalados para atender pacientes de COVID. 

 

DEPUTADO ORLANDO LOBATO (PMN) 

Informou aos seus pares que recentemente esteve com o secretário estadual de 

saúde do estado para solicitar da Sespa a instalação de uma usina de oxigênio, na 

Ilha do Marajó, para atender pacientes de Covid. 

 

GRANDE EXPEDIENTE 

 

DEPUTADO JAQUES NEVES (PSC) 

Parabenizou o Governo do Estado pela contratação de novas OS para administrar o 

Hospital Abelardo Santos e o Hospital Regional de Caetés, em Capanema. Alertou a 

população do Estado para que não deixe usar máscara, álcool em gel e faça o 

distanciamento social para evitar a propagação do coronavírus. Essas determinações 

são da Organização Mundial de Saúde. 

 

DEPUTADA MARINOR BRITO (PSOL) 

Solicitou que a Alepa convoque o secretário de saúde para que ele esclareça a 

população sobre a situação dos 19 respiradores que estavam em poder do Hospital 

Abelardo Santos, mas que não foram usados no combate da pandemia do 

coronavirus. Afirmou que os culpados por essa situação não podem ficar impunes. 

Muitas pessoas morreram, porque os respiradores não foram instalados para salvar 

vidas dos infectados. Disse que o Iterpa e a Sema fraudaram documentos para 

privilegiar o setor madeireiro. Essa situação precisa de ser investigada. 

 

DEPUTADO ADRIANO COELHO (PDT) 

Defende a o retorno das aulas afirmando que muitas crianças estão sendo 

prejudicadas tanto na área educação como na alimentar, pois com a pandemia, os 

pais não podem comprar alimento para seus filhos ja que eles tinham garantido com a 

merenda escolar.  


