
 

 

RELATÓRIO DE VIAGEM 

Belo Horizente-MG, 21 de março de 2016 

 

Trata-se da Comissão Especial destinada a estudar e apresentar 

propostas com relação ao financiamento da atividade sindical.  

Em reunião ordinária realizada no dia 14 de outubro de 2015, foi 

aprovado requerimento nº 02, de 2015, do Deputado Bebeto (PPS/BA) com o 

objetivo de realizar Seminário Estadual no Estado do Pará, com o objetivo de 

debater com a sociedade paraense as formas de financiamento da atividade 

sindical no Brasil.  

O referido seminário foi autorizado pelo Presidente da Câmara dos 

Deputados em decisão exarada no processo 2016/102.604. 

Às quatorze horas e cinquenta e um, iniciou-se o Seminário Estadual 

na Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais, sob a presidência do  

Deputado Federal Bebeto (PSB/BA). Estiveram presentes ao evento cerca de 100 

espectadores. Acompanhou a Comissão o servidor DAVI RIBEIRO DE OLIVEIRA 

JÚNIOR, Consultor Legislativo designado para assessor o Relator.  

O Deputado Bebeto, Relator da Comissão Especial nesta Casa, 

presidindo o Seminário Estadual, deu início ao evento saudando os presentes e 

fez uma explanação sobre o plano de trabalho e o objetivo do seminário regional 

que estava sendo realizado naquele momento. 

Em seguida, passou a palavra na ordem para os seguintes oradores 

pelo tempo de cinco minutos: 

1) Sr. Davi Eliude, Nova Central Sindical de Trabalhadores; 

2) Sr. Denilson Martins, União Geral dos Trabalhadores-MG/ 

Sindicato dos Policiais Civis de Minas Gerais (Sindpol/MG); 

3) Sr. Sérgio Luliz Leite, Primeiro Secretário da Força Sindical, 

Presidente da Fed.Trab.Ind. Químicas Farm Est. São Paulo; 

4) Sr. Antônio da Costa Miranda – Confederação Nacional dos 

Trabalhadores em Transportes Terrestres; 



 

 

5) Sr. Edgar Ferreira de Souza – Presidente da Federação Nacional 

dos Taxistas e Transportadores Autônomos de Passageiros  

6) Sr. Vandeir Messias Alves – Presidente da Força Sindical-MG; 

 

Após a explanação dos componentes da mesa, foi franqueado o 

debate ao participantes do seminário que podiam falar por até dois minutos. Em 

virtude da necessidade de retorno a Brasíilia, só foi possível ouvir o Sr. Amon – 

Confederação Nacional de Trabalhadores no Comércio.  

Os participantes foram estimulados a enviar sugestões e 

colaborações por intermédio de mensagens eletrônicos no endereço mantido pela 

Comissão Especial para esta finalidade. 

Por fim, após rápida sinopse dos pontos de vista apresentados no 

evento e dos futuros encaminhamentos, o Deputado Bebeto agradeceu a presença 

de todos, o apoio dos servidores da Assembleia Legislativa do Estado de Minas 

Gerais e declarou encerrada a reunião às dezesseis horas e vinte e cinco minutos, 

hora local.  

 

Atividades realizadas: 

 

 Dia 21/03 (segunda) 

 08h00min - Chegada do servidor ao aeroporto de Brasília 

 10h15min – Chegada ao Estado de Minas Gerais. 

 13h:00m – deslocamento para a Assembleia Legislativa e início da 
organização do evento. 

 14h51min – Início do Seminário Estadual  

 16h25min – Fim do Seminário Estadual  

 17h:15min – Chegada ao aeroporto de Belo Horizonte 

 20h:05min – Chegada ao aeroporto de Brasília.  

 

 



 

 

Brasília – DF, 22 de março de 2016. 

 

Atenciosamente, 

Davi Ribeiro de Oliveira Júnior 

Consultor Legislativo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


