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PATRUS ANANIAS
Deputado Federal

O povo brasileiro vive hoje momentos difíceis.

Ainda sob o impacto da pandemia, somos reféns de um 
desgoverno que não tem nenhum apreço pela vida e pela 
democracia, que entrega o patrimônio público, corta verbas 
para a Saúde e a Educação, destrói as políticas sociais de 
amparo aos mais pobres e os direitos dos trabalhadores, 
desmata, persegue indígenas e rasga a Constituição.

Inflação, aumento assustador da fome e da miséria, 
desemprego, preços dos alimentos e dos combustíveis nas 
alturas! Economia falida, desmatamento, violência, dor. Por 
tudo isso fomos às ruas gritar Fora Bolsonaro!

Cenário desolador para o qual temos duas alternativas: 
cruzar os braços e deixar tudo como está ou arregaçar as 
mangas para mudar, planejar, reconstruir.

Não há outra alternativa: é pela Política que vamos mudar, 
com representação, votando em políticos éticos compro-
metidos com o bem comum, mas também com a participa-
ção de todos nos espaços de trocas.

Não há receita pronta e não há salvadores da pátria. Há 
projetos em disputa neste país. Precisamos unir forças para 
derrotar Bolsonaro, o bolsonarismo e seus apoiadores, a 
Bancada do Centrão e seu orçamento paralelo. Mas é preciso 
fazer mais: é preciso barrar o capitalismo, o neoliberalismo, a 
opção pelo lucro em detrimento da vida, da igualdade social 
e da preservação do meio ambiente. 

Seguimos firmes no compromisso com a vida, com a justiça 
social e com a democracia, trabalhando pelas brasileiras e 
brasileiros e pelo Brasil, no Congresso Nacional. 

Juntos para reconstruir o Brasil
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Ministro do combate
à fome e à miséria

 Trajetória de Patrus 
 floresce em 
 Belo Horizonte 

Antes de ser o ministro do Desenvolvimento Social e Combate à Fome do 
governo Lula (2004 a 2010), responsável por ações que reduziram a 
miséria e a pobreza no país e tirou o Brasil do Mapa da Fome da ONU, em 
2014, Patrus Ananias realizou uma gestão inovadora e histórica, quando 
governou a capital mineira de 1993 a 1996. 
Vindo da cidade de Bocaiuva, no Norte de Minas, em 1972, Patrus 
Ananias já contava com uma trajetória política sólida, iniciada ainda na 
adolescência, quando despertou para os problemas sociais do povo 
sofrido de sua região. Em Bocaiuva, atuou no movimento estudantil, 
sendo presidente do Diretório Estudantil em plena ditadura militar. 
Em Belo Horizonte, cursou Direito na UFMG e, após formado, atuou como 
advogado do então Sindicato dos Assistentes Sociais, o primeiro de uma 
série, que incluiu também o dos jornalistas, professores, engenheiros, 
além de atuar como professor de Direito na PUC Minas. Em 1980, junta-se 
aos trabalhadores, intelectuais e movimentos cristãos para fundar o 
Partido dos Trabalhadores.
Vereador por BH, foi relator da Lei Orgânica do Município. Nas eleições de 
1992, fez uma campanha histórica e ao vencer as eleições, iniciou uma 
gestão na Prefeitura marcou época.

Esta experiência de gestão levou Patrus Ananias a se tornar, 
anos depois, o ministro do Bolsa Família e do combate à 
fome, quando implantou políticas e ações integradas, como 
o Programa de Aquisição de Alimentos da Agricultura 
Familiar, os Centros de Referência da Assistência Social, os 
Restaurantes Populares, as Cozinhas Comunitárias, os 
Bancos de Alimentos; e a consolidação do Benefício da 
Prestação Continuada. Com isso, cumpria-se a promessa 
do presidente Lula de garantir três refeições diárias a cada 
brasileiro. O Bolsa Família tornou-se referência internacio-
nal. Antes de assumir o ministério, Patrus Ananias tinha sido 
eleito deputado federal.

Com Patrus Ananias, a cidade foi palco de avanços sociais 
sem precedentes, que marcaram as gestões futuras, em 
todas as áreas: na saúde, com a reforma psiquiátrica e a 
consolidação do SUS; na cultura, com o Festival 
Internacional de Teatro (FIT) e o Festival de Arte Negra 
(FAN); no urbanismo e meio ambiente, transporte, 
educação, criança e adolescentes, dentre outras. 

Na par t icipação social,  implantou o Orçamento 
Participativo, no qual as comunidades definiam as obras 
mais importantes de cada região, em grandes plenárias 
com líderes comunitários, trabalhadores, representantes 
sindicais, representantes das igrejas e de conselhos 
setoriais. De 1993 a 1996 foram aprovadas 427 obras em 
três anos na saúde, educação, saneamento, pavimentação, 
drenagem e urbanização em dezenas de vilas e favelas. 

Na segurança alimentar e abastecimento, implantou os 
Restaurantes Populares e projetos como o Comboio do 
Trabalhador, Cestão Popular, Direto da Roça, Abastecer, 
Campanha da Safra e Feira Modelo. Muitas dessas ações 
eram integradas com a Assistência Social, Educação e 
Saúde e posteriormente foram replicadas em nível nacional. 

 Amor a BH 



 Atuação parlamentar 
 ética em defesa da vida, 
 da democracia  
 e da justiça social  

Para combater o golpe e o desmonte geral do Estado iniciado no 
Governo Temer, em 2017 o deputado Patrus Ananias lançou, pela 
primeira vez, a Frente Parlamentar Mista em Defesa da Soberania 
Nacional, que contou com a participação de 201 deputados federais e 
18 senadores de diversos partidos.

Em 2018, Patrus Ananias é eleito deputado federal pela terceira vez, 
com as bandeiras de construção de uma sociedade mais justa, 
fraterna e que contribua para que todas as pessoas possam viver com 
dignidade e goze de seus direitos fundamentais.

Em defesa do Estado Democrático de Direito, da Soberania do País e de 
uma educação de qualidade e acessível a todos, Patrus Ananias, no 
primeiro ano de seu mandato, assume novos compromissos. Tornou-
se titular na Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania (CCJ), 
porta de entrada de proposições na Câmara Federal.

Participou também como suplente da Comissão de Educação, que 
discute temas referentes ao ensino, aos aspectos estruturais e 
institucionais; Comissão de Legislação Participativa, que busca 
promover uma aproximação entre Câmara e a sociedade civil; e a 
Comissão de Direitos Humanos e Minorias, que trabalha investigando 
casos de violação dos direitos humanos, além de zelar pelos assuntos 
referentes às minorias étnicas e sociais. Foi vice-líder do PT (2018) e 
vice-líder da Oposição a partir de 2019 e titular na Comissão 
Parlamentar de Inquérito – Rompimento da Barragem de Brumadinho.  

Ministro do 
Desenvolvimento 
Agrário

Em 2014, após ser novamente eleito deputado federal, 
Patrus Ananias é convidado pela presidenta Dilma para 
assumir o Ministério do Desenvolvimento Agrário, onde 
implantou programas de apoio à agricultura familiar, à 
agroecologia, ao cooperativismo e em defesa da função 
social da propriedade, por meio da reforma agrária. Após o 
golpe que afastou a presidente constitucional, reassumiu o 
mandato de deputado federal.
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   Direito à vida: 
   o primeiro 
   direito humano 

Em parceria com a bancada do PT, o deputado federal Patrus 
Ananias assinou várias proposições para impedir a escalada do 
desmonte do SUS e ao mesmo tempo fortalecer os serviços 
prestados pela rede pública de saúde. Foram as trabalhadoras e 
os trabalhadores da rede de saúde pública que deram a melhor 
resposta no enfrentamento da pandemia.

Além das dezenas de projetos de lei, requerimentos e emendas 
de resistência ao governo da morte, e ainda em defesa de 
populações socialmente vulneráveis, Patrus Ananias denunciou 
a perversidade e buscou derrubar a Emenda Constitucional 
95/2016, que congelou os investimentos em políticas públicas 
sociais, inclusive saúde pública, por 20 anos. 

Povos tradicionais
O PL 1142 - medidas emergenciais de enfrentamento à pandemia 
do coronavírus entre indígenas, quilombolas, pescadores 
artesanais e outras comunidades tradicionais - foi sancionado 
parcialmente pelo presidente Jair Bolsonaro em julho de 2020, 
dando origem à Lei 14.021/2020. Aprovado pelo Congresso, três 
meses antes, a proposta foi apresentada por partidos de 
oposição, e o deputado Patrus Ananias é coautor. A resposta ao 
descaso do governo em relação às medidas sanitárias de 
prevenção e proteção a essa população foi a derrubada dos 
vetos, em agosto do mesmo ano.

Valorização dos profissionais

Patrus Ananias integra a Frente Parlamentar em Defesa das 30 
Horas da Enfermagem, que também luta pelo piso salarial da 
categoria. O Projeto de Lei 2564/2020, que aguarda o parecer do 
relator na Comissão de Trabalho, de Administração e Serviço 
Público (CTASP) da Câmara dos Deputados, fixa o piso salarial de 
R$ 7.315,00 para enfermeiros, R$ 5.120,00 para técnicos e R$ 
3.6657,00 para auxiliares e parteiras, correspondentes a uma 
jornada de 30 horas.



MEIO AMBIENTE e AGRICULTURA

 Em defesa do 
 interesse coletivo, 
 Patrus é resistência 
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O deputado federal Patrus Ananias atua em 
defesa dos atingidos pelas barragens e em 
busca de transparência e controle sobre projetos 
de mineração em Minas que visam o lucro acima 
de tudo, para evitar que crimes como o de 
Brumadinho e Mariana voltem a acontecer.

O deputado votou contra o projeto de lei 3729/04, 
que praticamente acaba com o licenciamento 
ambiental, medida que pode liberar projetos de 
mineração que ameaçam o meio ambiente e as 
comunidades. O projeto foi aprovado pelos 
deputados bolsonaristas e do Centrão. 

Patrus Ananias participou também da CPI de 
Brumadinho, que responsabilizou a direção da 
Vale pela tragédia criminosa. Até hoje os 
responsáveis não foram punidos. 

O deputado atuou ainda no apoio à luta das 
Comunidades Geraizeiras, vítimas do complexo 
minerário da Sul Americana de Metais no Norte de 
Minas Gerais. O projeto inclui a implantação de 
lavra de minério a céu aberto e a segunda maior 

barragem de resíduos do mundo e vai impactar 
os municípios de Grão Mogol, Josenópolis, Padre 
Carvalho, Fruta de Leite e Salinas, dentre outros. 

Por transparência no processo de instalação da 
Herculano Mineração, no Serro (MG), o deputado 
Patrus Ananias encaminhou Requerimento de 
Informação ao ministro de Minas e Energia, para 
que a população tenha acesso ao processo. 
Outro projeto, da Ônix Mineradora, que também 
impacta o meio ambiente e o patrimônio do 
município, está sendo acompanhado pelo 
mandato. 

O mandato atuou também a favor do município 
de Caldas (MG), que corre o risco de se transfor-
mar no lixão nuclear do país. A partir da denúncia 
do vereador Paulo Tygel (PT), o deputado enviou 
Requerimento de Informação ao ministro de 
Minas e Energia sobre o envio de 1.150 toneladas 
de lixo radioativo de Interlagos (SP) para Caldas. 
A cidade já enfrenta há anos graves problemas 
pelo armazenamento de lixo radioativo.

Ao longo de 2021, o deputado federal Patrus Ananias atuou na 
Câmara do Deputados em inciativas voltadas a proteger a vida e a 
saúde das brasileiras e brasileiros, especialmente os mais pobres, 
os desempregados, os trabalhadores sem-terra, os indígenas, 
quilombolas e as pessoas em situações de rua. 

Coerente com sua trajetória, manteve a defesa da democracia, do 
Estado Democrático de Direito, das empresas públicas, alvos dos 
ataques e retrocessos impostos pelo desgoverno Bolsonaro. 
Patrus Ananias é secretário-geral da Frente Parlamentar Mista em 
Defesa da Soberania e defendeu em todas as ações a soberania 
nacional e a soberania popular. 

O Pacote do Veneno (PL 6299/2002) apresentado por Bolsonaro 
flexibiliza e agiliza a liberação de agrotóxicos e retira o poder de veto da 
Anvisa e do Ibama sobre o uso de novos agrotóxicos, passando o poder 
regulador ao Ministério da Agricultura, controlado pelo agronegócio.

Com a bancada do Partido dos Trabalhadores, Patrus Ananias votou 
contra o Pacote do Veneno, aprovado pela base governista, que ignorou 
os alertas de mais de 300 organizações da sociedade civil, ligadas ao 
meio ambiente e à agroecologia.

Em defesa dos agricultores familiares que sofreram prejuízos na 
pandemia, Patrus Ananias apresentou o PL 823/2021, com a Bancada do 
PT, que beneficia 4 milhões de famílias. A Lei Assis Carvalho II foi 
aprovada pela Câmara e Senado e vetada por Bolsonaro, mas o veto foi 
derrubado pelo Congresso. Ela permite renegociar operações de crédito 
feitas por agricultores e cooperativas; concede auxílio de R$ 2.500 por 
família e garante à mulher agricultora a transferência de R$ 3.000 por 
unidade familiar, dentre outras medidas. A luta agora é pela regulamen-
tação e implementação da lei, proteladas por este desgoverno.

Toda força para agricultura
familiar

Defesa do Meio Ambiente

O deputado Patrus Ananias é veemente defensor dos povos indígenas. 
Na Comissão de Constituição e Justiça, votou não ao PL 490. O projeto 
possibilita a anulação das demarcações de terras indígenas já 
oficializadas e permite a exploração desses territórios pelo agronegó-
cio, mineradores, garimpeiros e madeireiras, dentre outros. 

Compromisso com os indígenas

 Mineradoras têm dívida 
 histórica com os mineiros 



Patrus Ananias atua para impedir a entrega do patrimônio 
público promovida por Bolsonaro, que ganhou força com o 
apoio dos parlamentares do Centrão e a distribuição de 16 
bilhões em emendas do orçamento secreto. 

O deputado votou contra a privatização da Eletrobras e de 
suas subsidiárias, dentre elas, Furnas (MG), aprovada 
pelo Centrão, porque a empresa pública tem importância 
estratégica para a economia e o desenvolvimento do país, 
assim como a Petrobras, os Correios, a CeasaMinas, a 
Caixa Econômica e o Banco do Brasil.

Por considerar sério risco à soberania nacional, com 
parlamentares do PT, Patrus Ananias ainda recorreu ao 
TCU para impedir a privatização da Eletrobras, apontando 
irregularidades no processo. Com a bancada do PT, 
assinou ação junto ao STF para impedir a entrega da 
Eletrobras e, neste sentido, ainda apresentou 32 
emendas à Medida Provisória 1031, a MP do Apagão. 

O deputado Patrus Ananias votou contra o Projeto de Lei 
591/21, que autoriza a privatização dos Correios e juntou-
se aos trabalhadores da CeasaMinas e aos sindicatos 
para alertar a população sobre mais esta entrega do 
patrimônio público, denunciando o processo ao Tribunal 
de Contas da União (TCU) .

O patrimônio público
do Brasil é dos brasileiros!
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Apoio aos servidores
contra a PEC 32

Ao longo de 2021, Patrus Ananias apresentou 471 propostas 
legislativas, individualmente ou em conjunto com a Bancada do 
Partido dos Trabalhadores, que perfazem um total de 1.451 nos 
três anos da atual legislatura, iniciada em 2019. 

Sempre na defesa do interesse coletivo e na cobrança de 
transparência de dados do governo, Patrus enviou 45 requeri-
mentos de informações a ministros, também assinados com 
parlamentares do PT, muitos dos quais deram base a ações 
junto ao STF em defesa do interesse público. 

Entre os requerimentos apresentados destacam-se solicitação 
de informações para fiscalizar a execução do Programa Bolsa 
Família; a atuação do governo na compra e desenvolvimento de 
vacinas contra a Covid-19; a política de preços dos combustí-
veis aplicada pela Petrobras; desativação em todo país de 
agências e postos de atendimento do Banco do Brasil, com 
vistas à privatização, dentre outros.

1.451 
proposições

legislativas de

2019 a 2021

  Proposições legislativas  

A Reforma Administrativa, aprovada pela base governista, fere 
os direitos das servidoras e servidores públicos e implementa 
o Estado mínimo, que impactará diretamente na prestação dos 
serviços públicos como saúde, educação e segurança.

Patrus votou contra a PEC 32 por ser inconstitucional, ao ferir 
os direitos dos servidores e os princípios fundamentais da 
Constituição e promover o desmonte das políticas públicas. 
Com parlamentares do PT, o deputado federal apresentou 
requerimentos que exigiram realização de audiência pública 
para ouvir a sociedade sobre a PEC 32, e a convocação do 
ministro da Economia.

A PEC 32 é o desmonte
dos serviços públicos

_____________________

_____________________
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As cenas de pessoas disputando restos de ossos e carnes nos 
supermercados no Rio de Janeiro, no ano passado, correram o país 
e escancaram uma realidade cada vez mais presente nestes 
tempos do desgoverno Bolsonaro: a volta da fome, da miséria e da 
pobreza extrema. 

Os dados da Rede Brasileira de Pesquisa em Soberania e Segurança 
Alimentar e Nutricional apontam que 20 milhões de brasileiros 
passam fome no país; além de outros 120 milhões em situação de 
insegurança alimentar, isto é, têm o que comer hoje, mas não 
sabem se terão amanhã ou depois. 

Isso significa que mais da metade da população está sofrendo com 
a fome e a falta de alimentação adequada no país. O Brasil está de 
volta ao Mapa da Fome da ONU, lugar que tinha deixado em 2014, 
após uma década de investimentos intensos na área social.

Esse retorno da fome no país tem a ver com uma opção do 
desgoverno Bolsonaro, que acirrou os cortes orçamentários 
iniciados no golpe de 2016 e destruiu e descontinuou programas 
exitosos, como o Bolsa Família e o Programa de Aquisição de 
Alimentos da Agricultura Familiar (PAA), além da asfixia de toda a 
rede de proteção social. 

Um mês depois de completar 18 anos de vida, o desgoverno Bolsonaro 
extingiu o Programa Bolsa Família, colocando em seu lugar o Auxílio 
Brasil, um programa eleitoreiro, provisório, sem garantia de continuidade 
e desvinculado das políticas sociais, já tão fragilizadas neste governo. 

Ao contrário do Auxílio Brasil, o Bolsa Família priorizava a integração com 
outros programas nas áreas de Assistência Social, como o Programa de 
Erradicação do Trabalho Infantil, o PETI, com o atendimento nos Centros 
de Referência da Assistência Social (Cras) e com medidas para emanci-
pação das famílias.

Integrava-se também à segurança alimentar, com os bancos de 
alimentos, restaurantes populares, cozinhas comunitárias e o Programa 
de Aquisição de Alimentos (PAA), que também está sendo desmontado 
pelo Auxílio Brasil; com a Educação e a Saúde, por meio das condicionali-
dades de frequência escolar e a necessidade de acompanhamento 
regular da saúde, em parceria com os entes federados.

Hoje, vemos a tentativa de destruir a relação do Bolsa Família com a rede 
de proteção social construída no país. A parceria com as prefeituras para 
a gestão do Cadastro Único para Programas Sociais (CadÚnico) é 
colocada em segundo plano, ignorando que este é a porta de entrada 
para os beneficiários no Sistema Único de Assistência Social (Suas).

Integração das 

políticas públicas

 Com Bolsonaro, 
 país vive volta 
 da fome 
 e da miséria 

No plenário da Câmara, ato em comemoração
aos 18 anos do Programa Bolsa Família

Foto: ©Gabriel Paiva



Redução da mortalidade infantil
Redução de 16% da mortalidade infantil (estudo publicado em 
setembro/2021 na revista científica PLOS Medicine). O efeito foi ainda 
mais significativo para famílias com mães negras e nos municípios 
mais pobres, onde a redução chegou a 26% e 28%, respectivamente.

Emancipação das famílias
70% dos beneficiários do Bolsa Família estiveram no mercado de 
trabalho durante os governos de Lula e do PT. Além disso, 1,7 milhão 
de famílias deixaram o programa voluntariamente e 1 milhão não se 
recadastrou (por provável melhora de vida).

Impacto econômico 
Estudo do IPEA mostra que, em 2010, cada R$1 investido no Bolsa 
Família gerava R$ 1,78 para a economia.

Empoderamento feminino
O Bolsa Família revolucionou a vida das mulheres chefes de família. 
Elas foram titulares de 93% dos cartões do programa e representaram 
67% das matrículas no Pronatec Brasil Sem Miséria, 71% das opera-
ções de microcrédito e 87% das famílias beneficiárias do Bolsa Verde. 

Redução da desigualdade 
Redução de 14,8% na desigualdade regional (IPEA/2013), devido ao 
maior número de beneficiários nas regiões Norte e Nordeste, as mais 
pobres do país.

Saída do Mapa da Fome 
Melhora dos indicadores de insegurança alimentar e saída do país do 
Mapa da Fome. 87% dos beneficiários relataram gastar o benefício 
com a compra de alimentos e mais de 70% responderam que 
aumentou a quantidade e a variedade de alimentos consumidos 
(IBASE/ 2007).

Resultados do Bolsa
Família e da integração
das políticas sociais
Fonte: Instituto Lula e imprensa
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A defesa do mandato do deputado federal Patrus Ananias é a de 
que um programa exitoso como o Bolsa Família, reconhecido e 
copiado no mundo todo, deveria ser aprimorado e não destruído.

Por isso, o deputado apresentou 17 emendas à MP do Auxílio 
Brasil para salvar o Bolsa Família que pretendiam corrigir a 
proposta do governo, como a inclusão automática das famílias 
que comprovarem a elegibilidade para o recebimento dos 
benefícios; atualização do Programa Bolsa Família; manuten-
ção dos Centros de Referência da Assistência Social (CRAS), 
como porta de entrada para o acesso aos benefícios; proteção 
dos beneficiados do assédio do sistema financeiro; manuten-
ção do Cadastro Único como base de referência para inscrição, 
com a seleção e monitoramento das famílias beneficiárias do 
programa, dentre outras. 

Apesar de todos os esforços e da mobilização social junto ao 
Congresso Nacional em defesa do Bolsa Família, o desgoverno 
Bolsonaro não voltou atrás. E para não deixar milhões de 
brasileiros na miséria, a bancada do PT votou favoravelmente 
ao texto-base da Medida Provisória 1061/21, que cria o Auxílio 
Brasil, aprovado pela Câmara dos Deputados.

Ainda hoje, milhões de brasileiras e brasileiros encaram a 
miséria de frente e o desmonte dessas políticas públicas 
historicamente consolidadas e fundamentais para o combate à 
fome e às desigualdades sociais no país é mais um ataque 
perverso do desgoverno Bolsonaro a toda a população.

Contra a destruição
do Bolsa Família



Junto com o vereador Pedro Patrus (BH), membro do Diretório 
Estadual do PT-MG, e o vereador Conrado (PT-Santos Dumont), 
Patrus Ananias visitou o Hospital Misericórdia de Santos Dumont, 
instituição indicada para receber emenda parlamentar no valor de 
R$ 200 mil. 

 Santos Dumont 

PÉ NA ESTRADA8

 Nos tempos 
 difíceis devemos 
 ter esperança! 

De maio a dezembro de 2021, Patrus Ananias visitou algumas das 
regiões com as quais mantém laços afetivos e políticos. Em cada 
local, o mandato reuniu lideranças políticas, sindicais, comunitári-
as e eclesiais, apoiadores e militantes.

Os encontros com antigos e novos companheiros de luta por um 
país mais justo e democrático foram momentos oportunos para 
debater o cenário nacional e regional e ainda conhecer de perto os 
resultados dos investimentos do mandato nas políticas públicas 
sociais, via emendas parlamentares. Destacamos alguns pontos da 
extensa agenda de trabalho pelo interior de Minas Gerais.

Em sua cidade natal, Bocaiuva, Patrus Ananias comemorou o início do 
funcionamento do tanque de oxigênio do Hospital Regional Dr. Gil Alves, 
equipamento que salvou vidas durante a pandemia. O equipamento foi 
adquirido via emenda parlamentar do mandato no valor de R$ 147 mil. 
Na foto, com os vereadores Juninho de Sentinela e Jeferson Carlay.

 Bocaiuva 

Acompanhado pela vereadora Iara Pimentel, o deputado visitou o 
Terreiro de Umbanda Caboclo Tupinambá, em Montes Claros, beneficia-
do por emenda do mandato.

 Montes Claros 

Em encontro em Barbacena, o vereador Professor Filipe (PT) 
classificou como fundamentais as emendas do Patrus para o 
enfrentamento à Covid-19 no município. Desde 2017, o mandato já 
destinou R$ 1 milhão e 55 mil para a saúde pública de Barbacena.

 Barbacena 

A agenda em Juiz de Fora incluiu reunião com a prefeita Margarida 
Salomão, visita técnica ao Museu Mariano Procópio, que recebeu 
emenda no valor de R$ 100 mil (2017) e encontros no Jardim Botânico 
com representantes da UFJF e com prefeitos e lideranças da região.

 Juiz de Fora 

Em Muriaé, Patrus Ananias se reuniu com Geovane Lacerda, Jair e 
Joel Abreu, políticos, apoiadores e militantes do PT, além de 
representantes dos municípios de Miradouro e Eugenópolis, entre 
eles Teresa Gomes e Wando Campbell. Desde 2017, o município 
recebeu recursos de R$ 1 milhão e 100 mil. E em 2022 foram indicadas 
emendas no valor de R$ 350 mil, todas investidas na saúde.

 Muriaé 
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Nessas duas cidades, Patrus percorreu as feiras livres, espaços 
de circulação de produtos da agricultura familiar e de cultura. Em 
Araçuaí, estava acompanhado pelo vereador Danilo Borges (PT). 

Reunião com lideranças políticas, sindicais e comunitárias, 
educadores e estudantes em Berilo sobre a reforma administrativa 
(PEC 32) e a entrega do patrimônio brasileiro nas privatizações, 
tema abordado também em entrevista à TV Vale, em Diamantina. 

 Diamantina e Berilo 

O deputado esteve na Escola Família Agrícola de Virgem da Lapa e na 
EFA Renascer, em Jequitinhonha. O mandato destinou emendas 
para as unidades, que possibilitaram acesso à internet, via 
instalação de antena.

 Virgem da Lapa e Jequitinhonha 

 Jequitinhonha 
 e Araçuaí 

Na cidade, Patrus visitou o Hospital Márcio Cunha, que foi beneficiado 
com R$ 400 mil, recursos de emenda do mandato destinados a 
próteses em pacientes oncológicos que perderam a capacidade de fala.

 Ipatinga 

 Teófilo Otoni 

Trabalhadoras e trabalhadores da Assistência Social de Teófilo Otoni 
se mobilizaram em torno dos desafios para a área e as incertezas que 
a Rede de Proteção Social enfrentam com os frequentes cortes 
orçamentários e o fim do Bolsa Família.

Acompanhado pela secretária de Assistência Social e Habitação de 
Teófilo Otoni, Maria Helena Salim, Patrus Ananias foi recebido pelo 
prefeito Daniel Sucupira (PT) e equipe. Como parceiro histórico da 
cidade, o mandato destinou R$ 3 milhões 296 mil para essas áreas. 

Ainda em Teófilo Otoni, Patrus visitou o Restaurante Popular e o Núcleo 
Integrado de Pesquisa do Campus do Mucuri (NIPE) da Universidade 
Federal dos Vales do Jequitinhonha e Mucuri (UFVJM), que contou com 
emenda no valor de R$ 150 mil para reforma no prédio e permitiu 
melhorar a estrutura instalada para receber dois novos laboratórios.

 Nova Era 

Ao lado do prefeito de Nova Era, Txai, e do vereador Matheus Leão, na 
Rádio Comunitária Filhos da Terra, o deputado renovou as esperanças 
nas novas lideranças do campo democrático. O município recebeu 
emendas do mandato no valor de R$ 100 mil, investidas na saúde.

Em João Monlevade, cidade administrada por Laércio Ribeiro (PT), 
Patrus participou do lançamento do Orçamento Participativo 
Escolar (OPE) e se reuniu com lideranças.

 João Monlevade 

No Vale do Rio Doce, em reunião com lideranças da região de 
Governador Valadares, os temas foram a destruição do Bolsa Família 
e dos programas de incentivo à agricultura familiar e a necessidade 
de cuidar da bacia hidrográfica do Rio Doce, colocada como 
demanda urgente.

 Governador Valadares 

 Leopoldina 

Encontro com o vereador Edvaldo Franquido (PT-Leopoldina), o 
secretário municipal de Obras de Laranjal, Pedro Simões; apoiadores 
e militantes do PT de Leopoldina. Em um segundo momento, debate 
com representantes de Recreio, Cataguases, Palma, Piraúba e São 
João Nepomuceno, além do secretário-geral do PT-MG, Carlos Magno. 



De 2019 a 2022, o mandato investiu R$ 72 milhões e 439 mil reais em 
emendas, com os recursos concentrados em saúde pública, 
especialmente a partir de 2020, início da pandemia do coronaví-
rus. A saúde recebeu 52,3% dos recursos das emendas em 2019; 
em 2020 respondeu por 56,7% dos valores e 53,8% em 2021. Já em 
2022, serão 57,8%, sendo 55,4% a média nos quatro anos.

Outras áreas prioritárias para o mandato também foram beneficia-
das no período: Educação (9,5%), Assistência Social (7,4%), 
Desenvolvimento Regional (5%), Direitos Humanos (5,4%), 
Infraestrutura de Transporte, Turismo e Comunicação (4,3%), 
Segurança Alimentar/Agricultura Familiar/ Urbana/Agroecologia 
(6,4%), Cultura (3,9%) e Economia Solidária (2,7%).

Muitos dos programas, projetos e ações desenvolvidas convergem 
em geração de renda, acesso à agua, fomento à diversidade 
cultural, direitos de povos tradicionais, fomento à agricultura rural 

e urbana a partir práticas agroecológicas, pesquisa, extensão e 
geração de conhecimento, formação política e técnica de 
populações socialmente vulneráveis, investimentos em transpor-
te e turismo, segurança alimentar e proteção da rede social nos 
territórios Norte, Sudoeste e Sul, Triângulo Mineiro, Noroeste, Zona 
da Mata, Região Metropolitana de Belo Horizonte, Central Mineira, 
Campo das Vertentes, Oeste de Minas e Vales do Mucuri, 
Jequitinhonha e Rio Doce.

Em um esforço de ampliar a abrangência e dessa forma beneficiar 
cada vez mais um número crescente de mineiras e mineiros, no 
primeiro ano do mandato (2019), as emendas dos mandatos foram 
destinadas para 24 municípios, subiu para 27 em 2020 e dobrou 
em 2021, ano em que alcançou 57 municípios. Em 2022, as 
emendas chegaram a 88 municípios. Ao longo dos quatro anos, 
105 municípios foram beneficiados com investimentos.
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 Investimento 
 com ética e 
 transparência 

$
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Saúde

Assistência Social

Direitos Humanos 

Economia Solidária

Educação

Cultura

Desenvolvimento
Regional

Agricultura Familiar
Agricultura Urbana
Agroecologia
Segurança Alimentar

Infraestrutura
Transporte
Turismo
Internet

TOTAL 

Área
Total investido

(2019 a 2022)

R$ 40.158.380,99

R$ 5.384.565,00

R$ 3.915.000,00

R$ 1.962.750,00

R$ 6.860.739,15

R$ 2.809.300,00

R$ 3.618.933,01

R$ 4.650.000,00

R$ 3.080.000,00

*Emendas indicadas, aguardando empenho e liberação.

R$ 72.439.668,58

%

55,1

7,4

5,4

2,7

9,5

3,9

5,0

6,4

4,3

100,0

 

  

 

 

 

  

 

 

 

R$ 850.000,00

R$ 450.000,00

R$ 1.468.000,00

R$ 380.000,00

R$ 380.000,00

R$ 600.000,00

R$ 780.000,00

R$ 13.726.774,00

R$ 1.638.000,00

2019

R$ 7.180.774,00

 
 

 

  

 

 

 
 

 

  

 

 

 

R$ 1.639.943,00

R$ 1.915.000,00

R$ 700.284,00

R$ 1.871.521,44

R$ 200.000,00

R$ 850.000,00

R$ 800.000,00

-

R$ 18.452.032,43

2020

R$ 10.475.283,99

R$ 900.000,00

R$ 700.000,00

R$ 200.000,00

R$ 2.341.194,00

R$ 1.079.300,00

R$ 679.250,01

R$ 2.150.000,00

R$ 1.330.000,00

R$ 19.280.487,58

2021

R$ 10.370.719,00

R$ 1.206.622,00

R$ 450.000,00

R$ 612.466,00

R$ 1.650.000,00

R$ 1.150.000,00

R$ 1.709.683,00

R$ 1.100.000,00

R$ 970.000,00

R$ 20.980.375,00

2022*

R$ 12.131.604,00
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Alfenas: R$ 100.000,00
Alterosa: R$ 100.000,00 
Bom Jardim de MG: R$ 120.000,00
Capitólio: R$ 508.283,00
Cássia: R$ 100.000,00
Extrema: R$ 200.000,00
Ibiraci: R$ 100.000,00
Lambari: R$ 100.000,00
Passa Quatro: R$ 220.000,00
Passos: R$ 1.040.115,00
Santa Rita do Sapucaí: R$ 100.000,00
São Gonçalo do Sapucaí: R$ 349.328,00
Varginha: R$ 350.000,00

Barbacena:
R$ 899.527,00
Barroso:
R$ 274.534,00
São Tiago:
R$ 100.000,00

Bom Despacho: R$ 100.000,00
Corinto: R$ 124.119,00
Dores do Indaiá: R$ 100.000,00
Lagoa da Prata: R$ 75.000,00
Martinho Campos: R$ 100.000,00
Quartel Geral: R$ 100.000,00

Caratinga: R$ 1.079.976,00
Coronel Fabriciano: R$ 100.000,00
Guanhães: R$ 570.740,00
Inhapim: R$ 100.000,00
Ipatinga: R$ 700.000,00
Itambacuri: R$ 200.000,00
Pied. de Caratinga: R$ 200.000,00
Tarumirim: R$ 450.000,00

Araçuaí: R$ 200.000,00
Berilo: R$ 128.000,00
Coronel Murta: R$ 170.000,00
Itamarandiba: R$ 450.000,00
Itaobim: R$ 100.000,00
Jacinto: R$ 100.000,00
Jenipapo de Minas: R$ 100.000,00
Jequitinhonha: R$ 330.000,00
Monte Formoso: R$ 78.200,00
Novo Cruzeiro: R$ 100.000,00
Padre Paraíso: R$ 213.558,00
Virgem da Lapa: R$ 108.200,00

 Vale do 

 Jequinhonha 

Águas Formosas:
R$ 100.000,00
Ataléia:
R$ 200.000,00
Pavão:
R$ 616.434,00
Teófilo Otoni:
R$ 2.346.202,72

 Vale 

 do Mucuri 

Bocaiúva: R$ 4.175.998,01
Bonito de Minas: R$ 100.000,00
Cônego Marinho: R$ 100.000,00
Engenheiro Navarro: R$ 371.986,50
Francisco Dumont: R$ 100.000,00
Gameleiras: R$ 100.000,00
Grão Mogol: R$ 80.000,00
Guaraciama: R$ 230.000,00
Janaúba: R$ 100.000,00
Januária: R$ 460.000,00
Montes Claros: R$ 2.859.702,29
Olhos D´Agua: R$ 350.287,17
Pirapora: R$ 150.000,00

 Norte de Minas 

Bambuí:
R$ 100.000,00
Divinópolis:
R$ 1.200.000,00
Formiga:
R$ 179.932,00

 Oeste 

 de Minas 

 Central 

 Mineira 

 Campos das 

 Vertentes 

 Vale do 

 Rio Doce 

 Zona da Mata 

Belo Horizonte: R$ 28.924.305,00
Betim: R$ 680.774,00
Conceição M. Dentro: R$ 137.200,00
Contagem: R$ 2.730.000,00
Cordisburgo: R$ 450.000,00
Esmeraldas: R$ 100.000,00
João Monlevade: R$ 360.000,00
Lagoa Santa: R$ 132.033,00
Mário Campos: R$ 250.000,00
Nova Era: R$ 300.000,00
Nova Lima: R$ 100.000,00
Ouro Preto: R$ 350.000,00
Pedro Leopoldo: R$ 381.562,00
Prudente de Morais: R$ 150.000,00
Ribeirão das Neves: R$ 550.000,00
Sabará: R$ 300.000,00
Santana do Riacho: R$ 100.000,00
Sarzedo: R$ 200.000,00
Sete Lagoas: R$ 1.700.000,00

 RMBH 

 Mais de 70 milhões em investimentos 
 disponibilizados para todo o Estado  

Municípios 
beneficiados
(2019 a 2022)

Bias Fortes: R$ 30.000,00
Cataguases: R$ 300.000,00
Espera Feliz: R$ 424.933,00
Ewbank Câmara: R$ 200.000,00
Juiz de Fora: R$ 1.920.000,00
Laranjal: R$ 220.000,00
Leopoldina: R$ 875.711,00
Lima Duarte: R$ 100.000,00
Manhuaçu: R$ 100.000,00
Miradouro: R$ 961.242,57
Muriaé: R$ 1.350.000,00
Palma: R$ 806.785,32
Pedra Dourada: R$ 100.000,00
Piraúba: R$ 150.000,00
Recreio: R$ 320.000,00
Rio Pomba: R$ 350.000,00
Santos Dumont: R$ 500.000,00
São João Nepomuceno: R$ 250.000,00
Viçosa: R$ 500.000,00

Lagoa Grande: R$ 100.000,00
Paracatu: R$ 100.000,00
Paracatu: R$ 25.000,00

 Noroeste  

 de Minas  

Ituiutaba: R$ 100.000,00
Uberaba: R$ 100.000,00

 Triângulo 

 Mineiro 

*Mais 10 viaturas policiais em 2019 e 5 em 2021

*

 Sul e 

 Sudoeste 
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Mesmo com forte oposição de deputados bolsonaristas, a Comissão 
de Educação da Câmara dos Deputados, da qual Patrus Ananias 
participa como suplente, aprovou o projeto de lei complementar que 
institui o Sistema Nacional de Educação (SNE). 
O SNE tem o objetivo de estabelecer um padrão nacional para a 
educação, fixando normas comuns de cooperação entre a União, 
estados, municípios e Distrito Federal, em regime de colaboração, 
para a oferta de ensino de qualidade em todas as escolas do país. A 
aprovação desse projeto reforça a escola como espaço democráti-
co onde aprendemos os conceitos essenciais para viver em 
sociedade. A proposta segue para apreciação das comissões de 
Finanças e Tributação.

Sistema Nacional de Educação

A escola é lugar de socialização e de troca de experiências, no qual a 
criança aprende não só conteúdos, mas também a conviver com o 
diferente. O projeto que estabelece a Educação Domiciliar no Brasil 
(PL 2401/2019) significa um retrocesso, além de ser inconstitucional. 

Enquanto tramita na Câmara, o governo usa de outros expedientes 
para empurrar o projeto na sociedade brasileira. Um deles foi a 
apresentação do Projeto de Lei 3.262/2019, que exclui o crime por 
abandono intelectual aos pais que assumirem a educação 
domiciliar dos filhos.  

Na Comissão de Constituição e Justiça da Câmara, o deputado 
federal Patrus Ananias se manifestou contra a aprovação. Na 
verdade, a descriminalização não era o ponto nuclear do projeto de 
lei, mas foco para dissimular o interesse do governo.

Lugar de criança é na escola

Expediente
Publicação produzida pela assessoria do deputado federal Patrus 
Ananias (PT/MG). Jornalista Responsável: Mônica Profeta. Redação: 
Berenice Martins, Malu Baldoni, Mônica Profeta. Projeto gráfico e 
diagramação: Mariana Fontes. Impressão: xxxxxxxxxxx. Tiragem: 
XXXXX - 1º semestre / 2022.

patrusananias13patrus_ananias

Escritório em MG: Rua Santa Luzia, 238 - Santa Efigênia
Belo Horizonte. Tel: 31 3318.1313
Gabinete em Brasília: Câmara dos Deputados
Anexo IV, gabinete 720. Tel: 61 3215.5720

@Patrus_Ananias

Contato:        dep.patrusananias@camara.leg.br

A cultura é uma das áreas mais atacadas pelo desmonte 
do governo Bolsonaro. Iniciada por Temer, a destruição 
das políticas para o setor começou com o fim do 
Ministério da Cultura e continuou com cortes e persegui-
ções nas fundações e autarquias, como a Fundação 
Palmares, o IPHAN, dentre outros. 
O deputado Patrus Ananias se juntou ao movimento 
nacional que lutou para garantir a aprovação das leis 
Paulo Gustavo (PLP 73/21) - que destina R$ 3,8 bilhões do 
Fundo Nacional de Cultura a estados e municípios – e Aldir 
Blanc 2 (PL 1518/21) - que institui uma política nacional de 
fomento à cultura com repasses anuais de R$ 3 bilhões 
da União a estados e municípios. Antes, atuou também 
pela aprovação da Lei Aldir Blanc 1 (Lei 14.017/20). 
Para Patrus Ananias, essas ações emergenciais são 
essenciais para a continuidade dos grupos e agentes 
culturais no país. Mas as políticas públicas de cultura 
precisarão ser reconstruídas em sua maioria.

  Vitória da cultura! 

 Educação: direito 
 fundamental e 
 essencial para o país 
Os desafios da Educação no país são muitos e foram aprofundados 
com a pandemia da Covid-19, que aumentou as desigualdades 
educacionais entre estudantes ricos e pobres, de áreas rurais e 
urbanas. Ao mesmo tempo, há um desmonte generalizado na área, 
promovido pelo desgoverno federal, especialmente no Ensino 
Superior, e a desvalorização salarial das trabalhadoras e trabalha-
dores é ainda ponto a ser superado em todo o país. 
Aliado ao enfrentamento aos retrocessos e cortes sistemáticos, o 
deputado federal Patrus Ananias acredita que toda a sociedade deve 
se engajar e discutir o projeto nacional para a Educação em nosso 
país, que passa pelos conteúdos curriculares desde a primeira 
infância, mas também pelo que se espera da área para a formação 
cidadã e especialmente humana das brasileiras e brasileiros. Na 
Câmara dos Deputados, o mandato do deputado atua em defesa da 
educação pública de qualidade em todas as etapas, da Educação 
Infantil ao Ensino Superior, e de políticas de Estado na área com 
financiamento adequado e melhores condições de trabalho.

Em observância à Lei nº 13.709/2018, seus dados serão 
armazenados e você poderá futuramente receber informativos do 
mandato. Caso não deseje mais receber, basta nos informar.

LGPD - Lei Geral de Proteção de Dados
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