
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO  Nº 115/2010

Concede Título de Cidadão Espírito-Santense ao Sr. Patrus Ananias de Souza.

A ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

DECRETA:

Art. 1º Fica concedido o Título de Cidadão Espírito-Santense ao Sr. Patrus Ananias de Souza.

Art. 2º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Sala das Sessões, 12 de novembro de 2010.

GIVALDO VIEIRA
Deputado Estadual – PT

JUSTIFICATIVA
 

Patrus Ananias de Sousa nasceu em Bocaiúva/MG em 26 de Janeiro de 1952, é um advogado e político.
Formou-se  em  Direito  na  Universidade  Federal  de  Minas  Gerais  em  1976.  Iniciou  sua  vida  política  no
Centro  Acadêmico  Afonso  Pena  (CAAP),  entidade  de  representação  dos  estudantes  da  Faculdade  de
Direito da UFMG, tendo participado dos movimentos políticos e sociais dos anos 1970 que resultaram na
fundação do Partido dos Trabalhadores. 

Como  advogado  sindical  e  trabalhista  entre  1979  e  1983,  defendeu  categorias  profissionais  como
jornalistas,  assistentes  sociais,  professores  e  engenheiros.  Manteve  a  conexão  com  movimentos  sociais



prestando assessoria a associações comunitárias, pastorais e movimentos sociais. 

É  professor  licenciado  da  Pontifícia  Universidade  Católica  de  Minas  Gerais,  onde  ingressou  em  1979,
tendo  presido  o  Instituto  Jacques  Maritain.  É  também  funcionário  público  concursado  da  Assembleia
Legislativa de Minas Gerais desde 1982.

Eleito  vereador de Belo Horizonte  pelo PT em 1988 e  prefeito  da  capital  mineira  no  período  de  1993 a
1996, promoveu a agenda de desenvolvimento social, com a implantação do orçamento participativo e de
políticas  de  combate  à  fome,  à  desnutrição  e  ao  desemprego.  Sua  administração  foi  premiada  pela
Organização  das  Nações  Unidas  como  modelo  de  gestão  pública,  deixando  a  prefeitura  com  85%  de
aprovação popular.
 
Entre  1997  e  2001  retornou  às  atividades  docentes  e  acadêmicas.  Obteve  o  título  de  Mestre  em Direito
Processual  pela  Pontifícia  Universidade  Católica  de  Minas  Gerais  (PUC  Minas).  É  doutorando  em
Filosofia, Tecnologia e Sociedade pela Universidade Complutense de Madri.

 Escreve  colunas  de  opinião  publicadas  semanalmente  em  diversos  jornais  brasileiros.  É  membro  da
Academia Mineira de Letras desde 1996.

Em 2002 foi eleito deputado federal pelo PT de Minas Gerais com mais de 520 mil votos, a maior votação
do estado nesta eleição, correspondendo a 5,4% dos votos válidos. 

Na  Câmara  Federal,  assumiu  a  vice-presidência  da  Comissão  de  Constituição  e  Justiça  e  tornou-se
membro do Conselho de Ética.

Desde 2004 é titular do Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome, onde vem promovendo
a ampliação e institucionalização da rede de proteção e promoção social brasileira por meio da integração
das  áreas  de  assistência  social,  transferência  de  renda,  segurança  alimentar  e  nutricional  e  geração  de
oportunidades para a inclusão social.

Em 31 de março de 2010, deixou o Governo para concorrer às eleições, ainda sem futuro certo, podendo
correr ao cargo de senador, deputado federal ou Governador de Minas Gerais.

 No dia 7 de junho de 2010, oficializa sua candidatura a vice-governador do estado de Minas Gerais,  na
chapa  de  Hélio  Costa.  Eles  seriam  derrotados  no  pleito  pelo  então  governador  em  exercício  Antônio
Anastasia  (PSDB),  que  foi  o  vice-governador  de  Aécio  Neves,  que  deixara  o  cargo  para  concorrer  ao
Senado. 

É pelo extraordinário currículo exposto, e pelo excelente desempenho no combate à fome no Brasil, e com
reflexos no Estado é que merece desta Casa o nobre Título de Cidadão Espírito-Santense.

 


