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EXPEDIENTE ÚNICO 

DEPUTADO CARLOS BORDALO (PT) 

A greve nacional dos funcionários dos Correios e Telégrafos recebe total apoio da bancada dos 

Partidos dos Trabalhadores em todo o Brasil, essa foi a mensagem que o deputado Carlos 

Bordalo trouxe aos seus pares nesta manhã. O parlamentar afirmou que qualquer tentativa do 

Governo Federal de privatizar os Correios terá resistência por parte do PT. 

DEPUTADA MARINOR BRITO (PSOL) 

A deputada disse que além da privatização dos Correios, o Governo Federal também acena para 

privatizar a Caixa Econômica Federal, o Banco do Brasil e a Petrobrás, contribuindo ainda mais 

para crise econômica e desemprego. 

DEPUTADO MARTINHO CARMONA (MDB) 

O deputado disse que as máscaras da oposição estão caindo ao se referir à resistência que os 

partidos de esquerda fazem ao Governo Jair Bolsonaro. Disse que os comunistas só espalham 

ódio e que não conseguem ver que o Governo está fazendo um bom trabalho no país. 

HORÁRIO DE LIDERANÇA 

DEPUTADO CARLOS BORDALO (PT) 

O deputado apresentou um projeto que determina que as agências bancárias do Estado coloque 

à disposição dos idosos e das pessoas com deficiência um funcionário exclusivo para atender 

essas pessoas que têm dificuldade para lidar com as novas tecnologias usadas nas transações 

bancárias. 

DEPUTADA MARINOR BRITO (PSOL) 

Afirmou em que breve, junto com a bancada do PT, pretende realizar uma Sessão Especial para 

discutir o retorno às aulas, calendário escolar, construção de novas escolas e o fortalecimento 

da educação no campo. Para isso, serão convidados representantes da SEDUC, OAB, MPE, 

SINTEP. Outro assunto tratado pela parlamentar do PSOL foi o possível corte de 7 bilhões de 

reais destinado à saúde que o Governo Federal pretende fazer. A parlamentar disse que isso não 

é coisa de um governo que se diz cristão. Um governo que prima pela família, jamais permitiria 

as mortes de  mais de 100 mil pessoas. 

DEPUTADO FÁBIO FOGUEIRAS (PSB) 

A convocação dos concursados da Seduc e a extinção do Estado de calamidade pública no Estado 

foram os assuntos tratados pelo deputado Fábio Freitas com seus pares. 


