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DEPUTADA MARINOR BRITO (PSOL) 

A parlamentar do PSOL criticou o Governo Federal pelo pouco investimento que faz na educação ao 
se referir à aquisição de equipamentos eletrônicos para que os alunos possam estudar on line nesse 
tempo de pandemia do coronavírus. Disse que dia 10/9, será lançada a Frente Parlamentar em Defesa 
da Educação Paraense que visa a melhoria da educação no Estado. A deputada encerrou seu 
discurso dizendo que boa parte do povo paraense não tem plano de saúde e que por isso depende 
do SUS que tem prestado um serviço precário nesse período de pandemia. 

DEPUTADO MARTINHO CARMONA (MDB) 

Disse que o Dia da Independência do Brasil, comemorado dia 7 de setembro,  serviu para mostrar 
que o povo brasileiro é realmente patriota, pois a população foi às ruas para festejar as cores da 
bandeira brasileira. 

ELIEL FAUSTINO (DEM) 

Disse que o Governo Estadual precisa avaliar melhor o decreto que prevê a suspensão dos 
concursados até dezembro de 2021 para que nem o governo e nem os concursados sejam 
prejudicados. 

DEPUTADO CARLOS BORDALO (PT) 

Lamentou a morte do desembargador João José  da Silva Maroja. Disse que ele contribuiu muito para 
o judiciário paraense e que se destacou também como compositor de hino, dentre eles, o hino da 
OAB/PA. Falou também sobre o Dia Mundial de Prevenção ao Suicídio, que será comemorado em 10 
de setembro. Falou que os casos de suicídio ocorrem mais entre os jovens e que Setembro Amarelo 
deve conscientizar a sociedade para esse situação. 

FÁBIO FIGUEIRAS (PSB) 

O deputado disse que não concorda com decisão do governo que pretende convocar os concursados 
somente em dezembro 2021. Ele espera que o projeto do governo possa ser revisado para que seja 
justo com os concursados que esperam ser nomeados ainda este ano. 

DEPUTADO RAIMUNDO SANTOS (PATRIOTA) 

Informou que este final de semana passou em Santarém para participar da convenção do Patriota e 
que a população daquele município deu apoio ao partido para que possa participar das eleições 
municipais. 

HORÁRIO DE LIDERANÇA 

CARLOS BORDALO (PT) 

Parabenizou o Governo Estadual pelo lançamento do Programa Obesidade Zero,  que pretende 
realizar 40 cirurgias bariátricas ao mês. As cirurgias serão 
feitas nos hospital Jean Bittar e Galileu Galilei, que atendem pacientes encaminhados pelo SUS. Falou 
também que vai pedir que a Policia Militar e o Ministério Público Estadual apurem agressão que as 
garçonetes sofreram neste final de semana em um bar em Mosqueiro. O suspeito da agressão é um 
policial da PMPA. 

DEPUTADA MARINOR BRITO (PSOL) 



Também quer esclarecer a importunação sexual que a conselheira da OAB/PA, Viviane Saraiva, 
sofreu enquanto estava em uma academia, em Belém. Para isso, vai contar com o apoio da 
Procuradoria Especial da Mulher da Alepa. Disse que o projeto do Governo Estadual que suspende a 
convocação dos concursados até dezembro de 2021 não terá apoio do PSOL, pois está cheio de 
ilegalidade. 

 


