De olho na ALMG

Qui, 13 de Fevereiro de 2020 20:20 -

Emenda que estende reajuste a todo funcionalismo será apresentada em Plenário; veja lista de
e-mails dos deputados e ajudem a pressionar pela isonomia de tratamento
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Barrada na Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária (FFO) da Assembleia
Legislativa de Minas Gerais, a emenda que amplia a todos os servidores estaduais o reajuste
que o governo Zema pretende dar à segurança pública deverá voltar a pauta em Plenário. Por
5 votos a 2, os membros da Comissão rejeitaram a proposta em sessão fechada ao público
nesta quinta-feira (13/02). Do lado de fora, servidores públicos faziam protesto contra a
diferença de tratamento entre categorias e momentos de tensão aconteceram. O Sindicato
Único dos Trabalhadores da Saúde (Sind-Saúde) acompanha a votação e conclama os
deputados que não cometam essa injustiça com os trabalhadores da saúde.
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dep.agostinho.patrus.filho@almg.gov.br
; deputados
dep.alencar.silveira.junior@almg.gov.br
;medida,
dep.ana.p
dep.andre.quintao@almg.gov.br
dep.antonio.carlos.arantes@almg.gov.br
dep.arlen.santiago@almg.gov.br
dep.barto@almg.gov.br
dep.beatriz.cerqueira@almg.gov.br
dep.betao@almg.gov.br
;;;aula.siqueira@almg.gov.br
dep.betinho.pinto.coelho@almg.gov.br
dep.bosco@almg.gov.br
dep.braulio.braz@almg.gov.br
dep.bruno.engler@almg.gov.br
dep.carlos.henrique@almg.gov.br
dep.carlos.pimenta@almg.gov.br
dep.cassio.soares@almg.gov.br
dep.celise.laviola@almg.gov.br
dep.charlessantos@almg.gov.br
dep.cleitinho.azevedo@almg.gov.br
dep.coronel.henrique@almg.gov.br
dep.coronel.sandro@almg.gov.br
dep.cristiano.silveira@almg.gov.br
;;dep.celinho.sintrocel@almg.gov.br
dep.dalmo.ribeiro.silva@almg.gov.br
dep.delegada.sheila@almg.gov.br
dep.delegado.heli.grilo@almg.gov.br
dep.doorgal.andrada@almg.gov.br
dep.douglas.melo@almg.gov.br
dep.doutor.jean.freire@almg.gov.br
dep.doutor.paulo@almg.gov.br
dep.duarte.bechir@almg.gov.br
dep.elismar.prado@almg.gov.br
dep.fabio.avelar@almg.gov.br
dep.fernando.pacheco@almg.gov.br
dep.gil.pereira@almg.gov.br
dep.glaycon.franco@almg.gov.br
dep.guilherme.dacunha@almg.gov.br
;;dep.doutor.wilson.batista@almg.gov.br
dep.gustavo.mitre@almg.gov.br
dep.gustavo.santana@almg.gov.br
dep.gustavo.valadares@almg.gov.br
dep.hely.tarquinio@almg.gov.br
dep.inacio.franco@almg.gov.br
dep.ione.pinheiro@almg.gov.br
dep.joao.magalhaes@almg.gov.br
; dep.joao.vitor.xavier@almg.gov.br ; dep.laura.serrano@a
lmg.gov.br
; dep.lea
ndro.genaro@almg.gov.br
dep.leninha@almg.gov.br
dep.leo.portela@almg.gov.br
dep.leonidio.boucas@almg.gov.br
;;dep.joao.leite@almg.gov.br
dep.luiz.humberto@almg.gov.br
dep.marilia.campos@almg.gov.br
dep.mario.henrique.caixa@almg.gov.br
dep.marquinho.lemos@almg.gov.br
dep.mauro.tramonte@almg.gov.br
dep.neilando.pimenta@almg.gov.br
dep.noraldino.junior@almg.gov.br
dep.osvaldo.lopes@almg.gov.br
dep.professor.cleiton@almg.gov.br
dep.professor.irineu@almg.gov.br
dep.professorwendelmesquita@almg.gov.br
dep.raul.belem@almg.gov.br
dep.rafael.martins@almg.gov.br
dep.roberto.andrade@almg.gov.br
;;dep.virgilio.guimaraes@almg.gov.br
dep.sargento.rodrigues@almg.gov.br
dep.savio.souza.cruz@almg.gov.br
dep.tadeu.martins.leite@almg.gov.br
dep.thiago.cota@almg.gov.br
dep.tito.torres@almg.gov.br
;dep.rosangela.reis@almg.gov.br
dep.ulysses.gomes@almg.gov.br
; dep.ze.guilherme@almg.gov.br ; dep.ze.reis@almg.gov
.br
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