
AçãoFederal
I N F O R M A T I V O

Divulgação do mandato parlamentar do Deputado Federal Domingos Sávio - Novembro/Dezembro 2016

O relator da CPI da Lei Rouanet, 
deputado federal Domingos Sávio, 
apresenta as principais ações 
executadas e os temas debatidos na 
Câmara dos Deputados nos últimos 
meses. Conheça a seguir algumas 
atividades do parlamentar em 2016.
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Sempre compreendi que uma 
das maiores responsabilidades de um 
homem público é prestar contas da 
sua atividade parlamentar. Ao receber 
da população um mandato, somos ser-
vidores de toda a população, indepen-
dentemente de serem nossos eleitores 
ou não. Dessa forma, é fundamental 
que façamos nossa parte para que os 
cidadãos acompanhem o trabalho que 
realizamos no decorrer desse ano, per-
mitindo a sua participação e acompa-
nhamento das nossas ações.

Vivemos um momento em 
que a política, num plano geral, tem 
recebido o descrédito da maioria da 
população. Esse fato é derivado dos 
inúmeros maus exemplos nos recor-
rentes casos de Corrupção que, aos 
poucos, vem sendo desmascarados 
através da ação do Poder Judiciário, 
Ministério Público e Polícia Federal. 
Tenho contribuído efetivamente no 
combate à corrupção como Relator da 
CPI da Lei Rouanet, na qual estamos 
apurando possíveis irregularidades na 
aprovação de projetos, na fiscalização 
da lei e no uso dos recursos captados. 
No final de junho, a Polícia Federal 
deflagrou a Operação Boca Livre, a 
fim de apurar desvios de verbas fe-
derais por meio da Lei Rouanet. Em 
tempos assim, portanto, a obrigação 

de prestar contas fica ainda mais im-
portante.

Ao longo dos meus mais de 
30 anos de vida pública, sempre atuei 
visando a fazer da política um instru-
mento para melhorar a vida das pes-
soas. Na atividade parlamentar, em 
especial, isso significa trabalhar re-
presentando a população, dando voz 
aos seus anseios e necessidades no 
Congresso Nacional. Significa ainda 
ser o elo entre as pessoas e o Governo, 
viabilizando recursos públicos que 
melhorem a qualidade de vida.

Essa vem sendo nossa ro-
tina nos últimos anos em Brasília. 
Constantemente, estamos presentes 
na tribuna do Congresso Nacional, re-
presentando os anseios da população 
e defendendo seus interesses com res-
ponsabilidade, coragem e coerência. 
Foi assim em diversos momentos do 
trabalho do Legislativo. Dentre eles 
o processo de impedimento da pre-
sidente da República, durante o qual 
sempre expus com seriedade o nosso 
posicionamento em favor do tema.

Em tempos de crise e de-
semprego, o País soma mais de 11 
milhões de desempregados, e parti-
cipei de um importante evento em 
Genebra, na Suíça: a 105ª Conferência 
Internacional do Trabalho. Realizada 

pela Organização Internacional do 
Trabalho (OIT), representando o 
Brasil na missão oficial pela Câmara 
dos Deputados. O assunto é atual e 
pertinente: o aumento do desemprego 
significa que o comércio vende menos 
e a indústria reduz a produtividade. A 
conta do prejuízo é o país deixando de 
movimentar, em média, R$ 12 bilhões 
por mês.

Participando ativamente do 
trabalho do Plenário e das Comissões, 
contribuímos para o processo legisla-
tivo em diversos projetos importantes, 
cumprindo o dever de legislar. 

E independente de todo esse 
esforço, continuamos o trabalho per-
manente de viabilizar recursos públi-
cos aos municípios mineiros. Ao longo 
desses anos, garantimos investimen-
tos na Saúde, Educação, Segurança 
Pública, e em diversas outras áreas, e 
com isso conseguimos atender os an-
seios da população. Nosso trabalho é 
dedicado a isso. Sabemos que a luta 
é diária, mas com determinação, foco 
e principalmente, dando voz ao cida-
dão de bem, acreditamos que ainda 
podemos contribuir muito para o nos-
so País. Nossos desafios serão ainda 
maiores no próximo ano, mas a cami-
nhada é contínua. Conto mais uma vez 
com você nesta jornada. Boa leitura!

2016: um ano de 
grandes desafios
e superação

EDITORIAL
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O deputado federal Domingos 

Sávio é o relator da CPI que vai in-

vestigar, na Câmara, possíveis irregu-

laridades na concessão de benefícios 

fiscais previstos na Lei Rouanet. O re-

lator revela que não é de agora que já 

se debate a necessidade de um aprimo-

ramento da Lei Rouanet, e não apenas 

porque houve denúncias de irregulari-

dades, mas é uma lei importante, que 

deve alcançar o seu objetivo. 

 Segundo Domingos Sávio, 

umas das missões do Parlamento é 

fiscalizar e zelar para que o dinheiro 

público seja bem aplicado e a CPI se 

torna um instrumento para estabele-

cer e investigar as irregularidades, os 

desvios e eventuais ilícitos, estabe-

lecendo os mecanismos de punições 

previstos em lei. Segundo ele, uma 

oportunidade de estabelecer regras de 

controle e transparência para que a Lei 

Rouanet cumpra sua missão e, de fato, 

atenda ao interesse público nacional 

de levar cultura e aprimorar a lei ao 

torná-la mais democrática, abrangen-

te e descentralizada. “A Lei Rouanet 

veio tendo distorções ao longo desses 

25 anos. Para a Cultura, é uma lei 

fundamental que tem que ser preser-

vada e aprimorada. Vamos usar essa 

CPI para investigar e a partir dela, 

evidenciar a importância de se aper-

feiçoar a lei”, informou o relator. 

 Aprimoramento 
 Deputado Domingos Sávio 

revelou que o mais importante será 
que, a partir do alerta da CPI, será pos-
sível estabelecer mecanismos de fis-
calização preventivos e permanentes 
para coibir brechas possíveis na atual 
Lei. “A lei não pode ser usada apenas 
para privilégio de quem já é famoso, 
concentrada nas mãos de poucos”. 

De acordo com o relator, o foco 
é aprofundar a investigação das de-
núncias já existentes, fazer a punição 
dos culpados, tentar recuperar dinhei-
ro público que tenha sido desviado, 
mas especialmente, que a CPI sirva de 
trampolim para aprimoramento. 

Mais Cultura 
Quando foi deputado estadual, 

em Minas Gerais, Domingos Sávio 
teve a oportunidade de trabalhar a Lei 
Estadual de Inventivo à Cultura, em 
2006, com o objetivo de torna-lá mais 
democrática e acessível no Estado. O 
deputado também foi o autor que criou 
o Fundo Estadual de Cultura - FEC, 
que possibilita aplicação de recursos 
estaduais para incentivos em projetos. 
O FEC representa um importante ins-
trumento de apoio à cultura de Minas 
Gerais. Seu principal objetivo é esti-
mular o desenvolvimento cultural nas 
diversas regiões do Estado, com foco 
prioritário para o interior.

 Comissão
 O deputado Alberto Fraga 

(DEM-DF) foi eleito presidente da 

Comissão Parlamentar de Inquérito 

- CPI que vai investigar fraudes con-

tra a Lei Rouanet. O parlamentar é 

autor do requerimento de criação da 

comissão, junto com o deputado Sós-

tenes Cavalcante (DEM-RJ), que par-

ticipará do colegiado como titular. O 

Deputado Domingos Sávio é relator. 

A CPI da Lei Rouanet é composta por 

30 deputados titulares e outros 30 su-

plentes, e vai funcionar por 120 dias, 

prazo que pode ser estendido por mais 

60 dias. 

/domingossaviomgwww.domingossavio.com.br /depdomingossavio

FIQUE POR DENTRO DAS NOTÍCIAS DO 
DEPUTADO FEDERAL DOMINGOS SÁVIO

Domingos Sávio é o Relator 
da CPI da Lei Rouanet

Parlamentar afirma que é necessário eliminar os ilícitos e aprimorar benesses

“A lei não 
pode ser usada 
apenas para 
privilégio 
de quem já 
é famoso, 
concentrada 
nas mãos de 
poucos”
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Deputado busca abertura de diálogo com executivo federal e consegue avanços

Defesa dos interesses de Minas junto 
a Ministros do governo Temer

Ministro da Saúde visita 
Minas Gerais a convite do 
deputado Domingos Sávio

O Ministro da Saúde, Ricardo Barros, esteve em Belo Horizonte, 

Ibirité e Divinópolis, em visita a hospitais e reuniões com prefeitos e ges-

tores de saúde. O convite foi feito pelo deputado federal Domingos Sávio, 

que esteve em Brasília, buscando recursos e soluções para os dois hospitais 

de Divinópolis, o São João de Deus e o Hospital Público e demais órgãos da 

área da saúde da região. No dia 18 de outubro, o Ministro retornou à capital 

mineira para liberar recursos na ordem de R$ 119 milhões. 

O Ministro começou sua visita no Hospital da Baleia e o Hospital do 

Barreiro, em Belo Horizonte e, posteriormente, no Hospital e Maternidade 

Regional de Ibirité. Em Divinópolis, Ricardo Barros acompanhou o depu-

tado Domingos Sávio em uma visita às obras do Hospital Público, que está 

com 95% das obras prontas. O deputado externou sua preocupação sobre os 

equipamentos e manutenção para que o hospital funcione imediatamente ao 

término das obras. Pediu apoio ao Ministro a fim de que o Governo Federal 

invista nos equipamentos e que o Ministério da Educação acate a proposta 

de Hospital-Escola. No Hospital São João de Deus, Domingos Sávio cobrou 

uma postura diferente do novo governo, com medidas propositivas, para que 

as instituições filantrópicas possam continuar atendendo pelo SUS. 

Recursos 
Em outubro, o Ministro anunciou para os municípios de Divinópolis, 

Formiga, Lagoa da Prata e Santo Antônio do Monte a destinação anual 

de R$1,2 milhão para cada município, beneficiando suas UPAs. Já em 

Divinópolis, o Hospital São João de Deus - HSJD receberá o montante de 

R$2.795.724,80 para os leitos de UTI e serão destinados R$1.042.772,88 

para o Plano de Ação Regional da Rede Cegonha. Em Formiga, o Hospital 

São Luís receberá R$422.161,92 para a Rede Cegonha. 

SAMU Centro-Oeste
Durante o evento, o deputado federal Domingos Sávio conversou 

com o ministro Ricardo Barros e entregou um dossiê da atual situação em 

que se encontra o SAMU: estruturado, com pessoas contratadas e treinadas, 

com sede em todas as bases descentralizadas e as prefeituras de 54 cidades 

atendendo aos requisitos necessários. Na oportunidade, o deputado pleiteou 

R$1 milhão/mês para custeio do SAMU.

O deputado federal reuniu-se com o 

Ministro da Casa Civil, Eliseu Padilha, discu-

tindo demandas relativas aos municípios mi-

neiros e assuntos relacionados ao Congresso 

Nacional. Na pauta das discussões estava a liberação de recursos de emendas parlamentares 

para atender aos municípios de atuação de Domingos Sávio.

Eliseu Padilha
Ministro da Casa Civil

Deputado Domingos Sávio e demais 

parlamentares da Frente Parlamentar Mista 

da Suinocultura estiveram com o Ministro da 

Agricultura, Blairo Maggi, solicitando algumas 

medidas de apoio aos suinocultores. Dentre elas, a isenção de PIS/Cofins para importação de 

milho, a prorrogação dos custeios pecuários para os suinocultores e uma linha de crédito para 

retenção de matrizes. O ministro comprometeu-se em estudar e adotar medidas para ajudar no 

desenvolvimento do setor. 

Blairo Maggi 
Ministro da Agricultura

Com o Ministro da Educação, 

Mendonça Filho, o parlamentar pediu o 

apoio e liberação de recursos para diversas 

Universidades Federais de Minas, Cefets e 

Institutos Federais. Solicitou também recursos para educação em diversos municípios, além da 

viabilização de repasse orçamentário para compra de doze ônibus do transporte escolar oriundo 

de emenda de bancada. O Ministro, sempre parceiro na Câmara Federal, foi muito atencioso e se 

comprometeu a dar toda atenção com a devida prioridade que cada caso merece. 

Mendonça Filho 
Ministro da Educação

O encontro com o Ministro do 

Trabalho, Deputado Ronaldo Nogueira e 

colegas deputados da Frente Parlamentar 

em Defesa do Comércio e Serviços, foi 

uma oportunidade de discutir e encontrar 

alternativas que podem incrementar o comércio, serviços e ainda gerar mais empregos.

Ronaldo Nogueira 
Ministro do Trabalho

O deputado federal Domingos Sávio se reuniu com diversos ministros e o próprio presidente Michel Temer para discutir assuntos de inte-
resse de Minas Gerais. O parlamentar tucano levantou bandeiras que estavam sendo postergadas pelo governo do PT, além de defender grandes 
setores econômicos importantes para Minas. Em todos os encontros, ele pediu a liberação de recursos que estavam sendo contingenciados pelo 
governo Dilma Rousseff.
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Deputado busca abertura de diálogo com executivo federal e consegue avanços

Defesa dos interesses de Minas junto 
a Ministros do governo Temer

O deputado federal Domingos Sávio se reuniu com diversos ministros e o próprio presidente Michel Temer para discutir assuntos de inte-
resse de Minas Gerais. O parlamentar tucano levantou bandeiras que estavam sendo postergadas pelo governo do PT, além de defender grandes 
setores econômicos importantes para Minas. Em todos os encontros, ele pediu a liberação de recursos que estavam sendo contingenciados pelo 
governo Dilma Rousseff.

Ministro das cidades 
visita centro-oeste de 
Minas, entrega obras e 

anuncia recursos 
Visita foi realizada atendendo a um 
pedido do deputado Domingos Sávio 

O Ministro Bruno Araújo (PSDB/PE), correligionário do depu-
tado Domingos Sávio , esteve em na região centro-oeste e anunciou que 
agilizará as emendas que estavam travadas no Ministério das Cidades. 
Durante a visita, Domingos Sávio pediu a liberação de mais recursos, 
já empenhados e aprovados, do PAC Saneamento de infraestrutura de 
pavimentação e rede de esgoto. 

Em Bom Despacho foram inauguradas 356 Unidades Habitacio-
nais do Residencial Dona Branca, um importante passo para habitação 
na cidade. Foi destacada a atuação do prefeito Fernando Cabral por uma 
gestão eficiente e com responsabilidade. Em Pitangui, o prefeito Mar-
cílio, que também é do PSDB, entregou para Bruno Araújo um agra-
decimento por seu empenho na liberação de recursos para as cidades 
mineiras. Em Onça do Pitangui foi entregue a Ciclovia “Tamires Amân-
cio”, do prefeito Geraldo Tachinha, que será de grande importância para 
o esporte e a juventude da cidade. Nesta ocasião, o Ministro lembrou 
que a importância da obra não é medida por sua magnitude financeira 
ou mesmo proporção, mas sim, pelo impacto que ela gera na sociedade. 

Em seguida, o prefeito Antônio Júlio da cidade de Pará de Minas, 
concretizou a inauguração da Unidade Básica de Saúde do bairro Capa-
nema. Uma importante obra de saúde que agregará muito a uma região 
composta por mais de 1200 casas populares. Por fim, em Divinópolis, 
Domingos Sávio e Bruno Araújo visitaram o residencial Portal Arboret-
to, construído pelo programa “Minha Casa, Minha Vida” - faixa 2, além 
de participarem da apresentação de mais dois residenciais, totalizando 
600 unidades. O parlamentar cobrou do Ministro Bruno Araújo a libe-
ração de investimentos para a cidade e ele se comprometeu em atender 
dentro do planejamento da pasta. 

Acompanhado de lideranças de 

Coronel Fabriciano-MG, o deputado federal 

Domingos Sávio esteve em audiência com o 

presidente dos Correios, Guilherme Campos 

Júnior pedindo a contratação de mais carteiros para a cidade, visto que as correspondências 

estão sendo entregues com atraso por falta de pessoal para trabalhar. Também estiveram com 

o Desembargador Presidente do Tribunal Regional Federal, Hilton José Gomes de Queiroz, 

solicitando a nomeação de juízes para a Subseção Judiciária de Ipatinga, que atende todo Vale do 

Aço. Com a licença da única juíza titular, os serviços do judiciário estão paralisados, prejudicando 

principalmente os segurados do INSS. 

Guilherme Campos
Presidente dos Correios

O deputado federal Domingos Sávio, 

representantes da Associação Brasileira 

da Indústria Têxtil e de Confecções (ABIT) 

e empresários do setor têxtil e de confecções 

reuniram-se com o Ministro da Indústria, Comércio Exterior e Serviços, Marcos Pereira para 

debater a necessidade de políticas públicas que fortaleçam a cadeia produtiva do setor têxtil e da 

indústria do vestuário. Na oportunidade, o deputado alertou sobre os riscos que este setor vem 

correndo com a concorrência dos produtos principalmente originários da China. Somente no setor 

de vestuário, identifica-se mais de 20 subsídios que são oferecidos pelo governo chinês e que 

colocam o produto importado da China numa condição desigual e injusta para concorrer com a 

produção brasileira. 

Marcos Pereira
Ministro da Indústria, Comércio 
Exterior e Serviços

O deputado federal Domingos Sávio 

esteve reunido com o Ministro da Justiça 

e Cidadania, Alexandre de Moraes, para 

defender o aprimoramento da legislação sobre 

Adoção no Brasil. O propósito é simplificar e agilizar os procedimentos que, hoje, acabam sendo 

um obstáculo, impedindo que milhares de crianças e adolescentes possam ter direito a uma 

família que as tratem com amor, respeito e dignidade. O órgão abriu debate público sobre os 

procedimentos de adoção e estratégias voltadas à efetivação do direito à convivência familiar e 

comunitária de crianças e adolescentes. O objetivo é agregar contribuições da sociedade para 

compor o anteprojeto de lei que será entregue ao Congresso Nacional para aprimorar o Estatuto 

da Criança e do Adolescente (ECA).

Alexandre Moraes 
Ministro da Justiça e Cidadania
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Domingos Sávio quer criação de comissão especial 
para analisar propostas na área de segurança pública

Deputado cobra solução para endividamento 
das Santas Casas e Hospitais Filantrópicos

Autor de diversos projetos na 
área de segurança pública, o deputado 
federal Domingos Sávio (PSDB-MG) 
deverá solicitar ao novo presidente da 
Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia 
(DEM-RJ), a criação de uma comis-
são especial para analisar propostas 
voltadas ao setor. Um dos projetos 
de destaque do tucano é a proposta 
de emenda à Constituição que prevê 
a criação do Sistema Nacional de 
Segurança Pública, que estabele-
ce a cooperação entre os órgãos de 
segurança pública, além de determi-
nar percentuais mínimos para serem 

aplicados pela União, estados e muni-
cípios na área. Para o parlamentar, é 
importante aprimorar a comunicação 
entre os órgãos de segurança e, dessa 
forma, evitar que os mesmos crimino-
sos atuem em lugares diferentes.

“Hoje a coisa é tão vergo-
nhosa que se uma pessoa é indiciada 
e condenada no Paraná, por exem-
plo, a Polícia do Paraná tem um 
prontuário enorme lá, tem uma ficha, 
uma folha corrida com vários crimes 
de um determinado bandido; se ele 
[bandido] aparece lá no Maranhão, 
ninguém sabe dos crimes que ele 

cometeu. E ele começa a transitar ali 
como se fosse um cidadão de bem e 
logo estará cometendo crimes”, dis-
se o parlamentar.

Caso a comissão seja apro-
vada pelo presidente da Casa, Do-
mingos Sávio pretende ainda debater 
mudanças importantes na legislação. 
O deputado ressalta a importância em 
endurecer as leis e agilizar a punição 
de criminosos.

“Eu vou defender com o pre-
sidente da Câmara que ele monte 
uma comissão especial para analisar 
medidas para melhorar a segurança 

pública no Brasil. Essa comissão 

especial precisará abordar os te-

mas que precisam ser mudados na 

lei como, por exemplo, aprimorar o 

Código de Processo Penal para que 

a gente não tenha tanta morosida-

de para colocar um bandido na ca-

deia”, afirmou o tucano.

Pela proposta, o Governo Fe-

deral terá de aplicar pelo menos 5% 

de seu orçamento em segurança públi-

ca, sendo 60% desse valor distribuído 

entre os demais entes da federação de 

forma proporcional à sua população.

O deputado federal Domin-
gos Sávio cobrou recursos e políticas 
públicas eficientes para equalizar a si-
tuação financeira das Santas Casas e 
Hospitais Filantrópicos de todo o país. 
O pedido ocorreu durante a reunião da 
Frente Parlamentar de apoio às Santas 
Casas, Hospitais e Entidades Filan-
trópicas, da qual faz parte. Segundo 
o parlamentar, é necessária uma ação 
séria com a participação do ministro 
da Saúde, Ricardo Barros e o da Fa-
zenda, Henrique Meirelles, para que 
haja uma decisão da equipe econômi-
ca para que estas instituições possam 
continuar atendendo pelo Sistema 
Único de Saúde -SUS.

Domingos Sávio alerta que as 
santas casas e hospitais estão fechando 
leitos, indo à falência, sendo tratadas 

como incompetentes e deixando de 
atender setores prioritários. “Essas 
instituições são as únicas a ofertar 
algum atendimento via SUS pelo Bra-
sil afora. Precisamos, não apenas de 
sobrevida para solucionar os grandes 
gargalos, mas uma perspectiva de 
melhoria. Não podemos simplesmente 
apagar incêndios, porque muitas ve-
zes o socorro não chega e o que per-
demos são vidas”, explicou.

As tabelas SUS desatualiza-
das, o não cumprimento por parte 
das autoridades governamentais das 
suas obrigações, as UTIs funcionando 
sem credenciamento por negativa do 
governo e o não repasse de recursos 
do governo federal, aumentaram, cada 
vez mais, as dívidas e a população está 
em uma situação de desassistência. 

“Não é insensibilidade, os gestores 
estão apavorados. É preciso ter finan-
ciamento do governo a longo prazo, 
com juros negativos”, explicou.

Domingos Sávio ponderou 
que espera do presidente interino, 
Michel Temer, uma postura diferente 
e propositiva, com medidas sólidas e 
acessíveis para acabar com a situação 
enfrentada pelas entidades de saúde. 
O parlamentar explica que durante 
o governo do PT foi prometido que 
o BNDS abriria uma linha de finan-
ciamento com juros subsidiados para 
hospitais filantrópicos. No entanto, o 
PT mandou recursos para Cuba, Ve-
nezuela e outras ditaduras na África, 
abandonando os hospitais. “Acredito 
que é hora de uma nova postura do 
presidente Michel Temer. É preciso 

abandonar este discurso mentiroso do 
passado e ajudar, de verdade, as san-
tas casas e hospitais filantrópicos”, 
alertou. 

Assessoria de Imprensa PSDB

Deputado pediu políticas públicas para instituições que atendem pelo SUS

Domingos Sávio foi o condecorado com 

a Medalha do Mérito Rural na catego-

ria Política. É a mais alta condecora-

ção do setor em Minas e é destinada a 

reconhecer instituições e pessoas que 

tenham prestado serviços relevantes 

ao meio rural. Para o deputado, que é 

médico veterinário e iniciou sua vida 

pública como presidente de Sindicato 

Rural e de Cooperativas, o reconheci-

mento tem um significado especial.
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Deputado Federal Domingos Sávio encabeça grandes discussões em defesa do setor

Destaque na Comissão de Minas e Energia

Por sua atuação firme na Co-
missão de Minas e Energia, somente 
no primeiro semestre, o deputado 
federal Domingos Sávio encabeçou 
grandes discussões como a venda 
da Liquigás, que de acordo com 
o tucano, os valores pelos quais a 
companhia está sendo negociada es-
tão aquém do que deveriam. Além 

disso, trabalhou em conquistas posi-
tivas para o setor de Hidrelétricas e 
Ferroligas.

Domingos Sávio presidiu 
a Comissão da MP 706/2015, que 
dispõe sobre as concessões de ge-
ração, transmissão e distribuição 
de energia elétrica e conseguiu 
aprovar a medida, que garante a 

continuidade e o funcionamento de 
diversas hidrelétricas que precisam 
de um maior prazo para se adequar 
a legislação de 2009 e 2013. A Me-
dida Provisória estabelece o prazo 
de até 210 dias para usinas gerado-
ras de energia elétrica atenderem às 
exigências da lei com o objetivo de 
renovar suas concessões.

Uma audiência pública na 
Comissão de Minas e Energia da Câ-
mara sobre a venda da Liquigás foi 
solicitada pelo deputado federal e os 
valores pelos quais a companhia está 
sendo negociada, que segundo ele, 
estão aquém do que deveriam. Se-
gundo o parlamentar, há informações 
veiculadas na imprensa mostrando 
que os valores cogitados estariam 
entre 1,2 e 1,5 bilhão de reais, sendo 
que o faturamento anual da empresa 
é de 1,4 bilhão somente com a ven-
da de botijões de uso residencial. 
“Parece-me injustificável a venda de 
uma empresa por valores tão baixos, 
sendo que em menos de um ano ela, 
por si, se paga. Isso sem contar o de-
semprego em massa que ocorrerá”, 
esclareceu.

A Liquigás é uma empresa 
pública altamente rentável que traz 

benefícios para a população, ao con-
trolar o valor final do preço do pro-
duto e inibir a cartelização da venda 
do fluído tão usual na preparação de 
alimentos. Domingos Sávio deseja 
a realização de novas reuniões e, se 

possível, mais audiências públicas 
envolvendo os principais dirigentes 
da Petrobras, parlamentares, entida-
des trabalhistas e a sociedade, para 
aprofundar o debate sobre a proposta 
de privatização.

Setor de Ferroliga 

Domingos Sávio con-
seguiu incluir ao texto o artigo 
6 que traz grandes benefícios 
para o setor siderúrgico, e em 
especial a indústria de ferro-
liga de Minas Gerais. O setor 
de ferroliga e silício está na 6ª 
posição na balança comercial, 
responde por mais de 7% das 
exportações nacionais e gera 
mais de 100 mil empregos di-
retos e indiretos. “Esta MP vai 
garantir ao setor o fornecimen-
to de energia a preços previsí-
veis e competitivos, de modo a 
preservar a atividade econômi-
ca e a geração de emprego e 
renda nas regiões. Vamos recu-
perar o setor que, com a crise, 
está demitindo funcionários e 
deixando de produzir”, expli-
cou o parlamentar.

DIAP 
Departamento Intersindical 

de Assessoria Parlamentar

A pesquisa do Departamento 

Intersindical de Assessoria Par-

lamentar - Diap apontou que 

Domingos Sávio está, mais uma 

vez, entre os parlamentares 

mais influentes do Congresso. 

Este é o terceiro ano consecu-

tivo que o deputado mineiro se 

destaca por sua atuação parla-

mentar. Em 2014, o deputado 

mineiro ficou entre os 12 novos 

parlamentares mais atuantes e 

influentes do país. Em 2015, Do-

mingos manteve a boa atuação 

e ficou entre os cinco deputados 

mineiros com maior influência. 

Domingos Sávio propõe discussão 
sobre possível venda da Liquigás

Domingos Sávio em debate na CME

Os valores cogitados para a venda 
estariam entre 1,2 e 1,5 bilhão de reais, 

sendo que o faturamento anual da 
empresa é de 1,4 bilhão somente com a 

venda de botijões de uso residencial
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Campanha 10 medidas contra a 
corrupção ganha força popular

Domingos Sávio participou da Comissão Especial da Câmara que analisou projeto proposto pelo MPF
Proposta pelo Ministério Pú-

blico Federal – MPF, a campanha 
“10 Medidas Contra a Corrupção” é 
uma iniciativa sem qualquer vínculo 
político-partidário e foi abraçada pela 
sociedade que, por meio de voluntá-
rios em todo o país, coletou mais de 
dois milhões de assinaturas em apoio 
à campanha para que as propostas pu-
dessem ser apresentadas ao Congresso 
Nacional em forma de projeto de Lei 
de iniciativa popular. 

Nomeado integrante da Co-
missão Especial que analisou o projeto 
anticorrupção, o deputado federal Do-
mingos Sávio destaca que a corrupção 
terá fim somente com uma lei rigorosa. 
“É preciso de fato uma lei dura contra 
a corrupção, que possa fazer com que 

todos os brasileiros voltem a confiar 
nas estruturas públicas, a respeitá-
-las, e principalmente, fazer com que 
o dinheiro público seja devidamente 
aplicado em benefício dos cidadãos”, 
destaca. 

O Projeto de Lei (PL) 
4850/2016 sobre as “10 Medidas Con-
tra a Corrupção” tinha 67 artigos na 
proposta original que pretendiam: cri-
minalizar o caixa 2 de campanhas polí-
ticas; reduzir o número de recursos nos 
processos; transformar a corrupção em 
crime hediondo e facilitar a recupera-
ção de dinheiro obtido com corrupção, 
entre outras medidas.

Domingos Sávio afirma que 
as leis precisam ser objetivas e duras 
– mas constitucionais, protegendo o 

povo contra maus governantes, contra 
maus políticos e que punam de maneira 
firme aqueles que desrespeitam a con-
fiança do povo.

A Comissão Especial recebeu 
sugestões, emendas e posteriormente, 
o relator, deputado federal Onyx Lo-
renzoni, apresentou uma substitutiva 
com 176 artigos que foi aprovada por 
unanimidade - com exceção de dois 
destaques do PT. Em seguida, o projeto 
segue para o Plenário da Câmara, onde 
deve ser votado. Se aprovado, será en-
caminhado para o Senado. “Vou lutar 
pela aprovação sem anistia de caixa 2 
ou qualquer outro crime. E defendo o 
voto aberto para que toda sociedade 
possa acompanhar com transparência 
o voto de cada deputado”, destaca. 

1
Prevenção à corrupção, 
transparência e proteção 
à fonte de informação.

APOIE 
ESSA IDEIA

2
Criminalização do 
enriquecimento ilícito de 
agentes públicos

3
Aumento das penas e 
crime hediondo para a 
corrupção de altos valores

4 Eficiência dos recursos no 
processo penal

5
Celeridade nas ações 
de improbidade 
administrativa

6 Reforma no sistema de 
prescrição penal

7 Ajustes nas nulidades 
penais

8
Responsabilização dos 
partidos políticos e 
criminalização do caixa 2

9
Prisão preventiva para 
assegurar a devolução do 
dinheiro desviado

10 Recuperação do lucro 
derivado do crime
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