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PROJETO “CONTATE UM PARLAMENTAR” 

Edital ANAFE-MG n.  01/2021 
 

Considerando a Reforma Administrativa em curso (PEC n. 32/2020) e os prejuízos que 

ensejará aos membros e servidores da AGU, bem como a todo o serviço público 

brasileiro caso aprovada da forma como se encontra; 

Considerando a rapidez com que a PEC tramita na Câmara e a necessidade se despachar 

com os Deputados Federais com vistas à apresentação: (i) de material específico sobre 

a AGU, (ii) da posição da ANAFE sobre a Reforma, (iii) das propostas de emenda 

elaboradas pela associação; e (iv) de pedido de apoio; 

Considerando o contexto da pandemia da Covid-19, o que inviabiliza a visitação de 

forma física aos gabinetes dos parlamentares em Brasília, dificultando o contato com os 

Parlamentares e demandando o agendamento de reuniões virtuais com os mesmos; 

Considerando que Minas Gerais conta com 53 Deputados Federais e apenas 02 

representantes estaduais associativos, os quais estão encontrando dificuldades para a 

realização do agendamento célere das reuniões; 

Considerando que cada emenda minutada pela ANAFE precisa contar com o apoio de 

171 Deputados Federais; 

Considerando a importância e urgência da matéria; 

 

A Representação da Anafe em Minas Gerais, com o objetivo de viabilizar e intensificar 

os contatos parlamentares referentes à Reforma Administrativa, decide instituir o 

projeto “Contate um Parlamentar”, nos seguintes termos:  

 

Art. 1º. Todo e qualquer Advogado Público Federal ou servidor da AGU, associado à 

ANAFE ou não, que contatar um Deputado Federal mineiro não contatado 

anteriormente e promover um efetivo encontro virtual/presencial da associação com 

este fará jus a um brinde, dentre os seguintes: 

 

1 

Carregador Original Portátil 10.000 Mah Pineng 
Power Bank Silim compatível com Smartphone da 
ASUS Zefone 

2 
Bateria externa 10000 Mah usb tipo C prata 
Samsung EBP11000CSPGBR Prata 

3 Fone ouvido on Ear Bluetooth Tune 500 - Preto 

4 Caneca térmica de cerveja Stanley - Matte Black 
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5 Copo Térmico Stanley 

6 
Kindle 10ª Geração  com iluminação imbutida Cor 
branca 

7 Kindle 10ª Geração  com iluminação imbutida Cor 
Preta 

8 
Echo Dot (3ª Geração) Smart Speaker com Alexa - 
Cor Preta 

9 
Echo Dot (3ª Geração) Smart Speaker com Alexa - 
Cor Preta 

10 
Echo Dot (3ª Geração) Smart Speaker com Alexa - 
Cor Preta 

11 
Fone de ouvito bluetooth  GT1 pro earbuds haylou 
preto 

  

Art. 2º A entrega do brinde será efetivada em até 60 dias após a concretização da 

reunião (requisito essencial), não fazendo jus ao brinde o participante que apenas 

efetivar um simples agendamento. 

Art. 3º A bonificação se dará a cada reunião virtual efetivada, podendo um mesmo 

participante ser presenteado mais de uma vez. 

Parágrafo único: Há o limite de um brinde por reunião com o mesmo Deputado, isto é, 

caso o deputado seja acionado mais de uma vez ou haja a necessidade de novo contato 

com o mesmo parlamentar, a bonificação ficará restrita ao participante que promover a 

primeira reunião. 

Art. 4º O premiado escolherá entre os brindes disponíveis no dia da consulta, sendo que 

a reposição dos mesmos somente ocorrerá após a distribuição de todos os itens.  

Art. 5º Os Representantes titulares e suplentes da ANAFE em MG não farão jus ao 

recebimento do brinde. 

Art. 6º O presente projeto vigorará da presente data até a finalização da tramitação da 

PEC 32/2020 na Câmara dos Deputados ou até o encerramento do mandato dos atuais 

Representantes Estaduais da ANAFE em MG. 

 

Belo Horizonte/MG, 15 de junho de 2021. 

 

    Galdino José Dias Filho                                                   Luiza Alves Chaves 

Representante Estadual - MG                                     Representante Estadual - MG 


