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pass pelo ~ngresso, me us1-
ve a proposta de reforma da 
Previdência. É nesta instância 
que os deputados avaliam se o 
projeto é constitucional ou 
não. 

Havia uma perspectiva áe 
que a CCJ fosse instalada hoje. 
No entanto, Maia disse que 
ainda precisa conversar com o 
PT para fechar o desenho das 
comissões permanentes da 
Casa. A CCJ será presidida pelo 
PSL e o partido ainda discute 

lideres. · 
Maia afinnou que não acre

dit~ que insta IH a CCJ apôs o 
Carn;;val atrase a tramitação 
da Previdéncia. • Será só mais 
uma sessábi', <!Otlfentou. 

Ele disse também que isso 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI INOCt!NCIO, AVISO OE LICITAÇÃO - Preglo 
Presencial para Registro dt P.-.ços nº 0612019. do tipo menor p,eço itém, objeto: 
Registro de preço, pare futura e evontua1 a contratação de empre.sa para locação 
de máquinH pesadas, para atender as neceaakjadH da Prefeitura Municipal de 
Frei lnoc6ncio. Abertura preYlst~ para 14/0312019. ás 13h:00mln. à Rua Santo 
Marta, 141, centro. Inrorma90es pelo Tel.(33)3284-2686. José Geraldo de Manos 
Blcalho - Prefeito Municipal. 

PUBLICAÇÃO NA IMPRENSA OFICIAL 
RATIFICAÇÃO - IMP 4 Instituto Munlçlpal de Previdência dos Servidores Piiblloos de 
Mantena .. MG, ratifica o ProcessoAdmlnlWetlvo de 01:spensa de licitação n°. 03/2019 
visando a prestaçllo dOuerviçoe referente ao COMPRE.V, para atender a, necessidades 
do lMP. Prestador dos Sflf\tiçog:ATUALPREV LTOA ME. com o valor; RS 14.400,00 (qua
lorze mil e quatrooentos reais), sendo a despesa é custa da seguinte dotaç.lo: 
04 009 ooo 122 .06001.33903900- Outros Set\lÍQOS de Terc:eiroe - Pessoa Juridlca. 

- • u Isponm111aaoe oe norano. 

OFERECE: 
Salário compatível com o cargo, excelente ambiente 
de trabalho, plano de saúde, plano odontológico, 
vale transporte, alimentação, seguro de vida, dentre 
outros. 

IMPORTANTE: 
Aos interessados, gentileza entregar o currículo 
na recepção da Unlmed GV, Rua Dom Pedro li, 435 
- Centro - Unímed até o dia 04/03 (Segunda - feira). 
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" DIARIO DO RIO DOCE 

A vereadora quer que a adm 
necessárias para ( 

teve como relator o desembargador f 
Tribunal de Justiça do Estado de Min; 

A partir do resultado de julgamen 
do e conquistado junto ao TJMG. si 
terão como parâmetro no julgamen 
Câmara Criminal do TJMG. 

A obediência à jurisprudência , 
anglp-saxônica do Direito, como os si 
é menos frequente em países que seg· 
si\, Espanha etc. A conquista de Fabri 
e representa uma conquista importi!J 
nal e o ensino do Direito na noss; 


