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Concede  a  Comenda  Dante  de  Oliveira  ao
Ilustríssimo Senhor Antonio Anastasia.

        A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MATO  GROSSO, com base no que dispõe o Art. 26,
inciso  XXVIII, da Constituição Estadual, resolve:

        Art. 1º Conceder a Comenda Dante de Oliveira ao Ilustríssimo Senhor Antonio Augusto Junho Anastasia.

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

JUSTIFICATIVA

Antonio Augusto Junho Anastasia é um político, professor e advogado brasileiro, atual ministro do Tribunal
de Contas da União (TCU). Foi Vice-governador e Governador de Minas Gerais, bem como Senador pelo
mesmo estado, tendo sido eleito pelo Partido da Social Democracia Brasileira (PSDB). Foi, também, Ministro
do Trabalho durante o governo Fernando Henrique Cardoso. 

Anastasia, filho de Dante Anastasia e Ilka Junho Anastasia, recebeu influência de sua família para chegar na
trajetória do serviço público – sua mãe é professora aposentada, sua avó materna foi professora, o avô
materno foi fiscal de Rendas do Estado, e as irmãs são, como ele, professoras universitárias. Sua família
materna é nativa de São Gonçalo do Sapucaí, no Sul do Estado de Minas Gerais, onde seus avós passaram
a vida e os pais se conheceram. O casal decidiu morar na capital, que se tornou a cidade natal de Antônio
Anastasia e suas duas irmãs, Carla e Fátima Anastasia.

Graduado em Direito pela Faculdade de Direito da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG) em 1983,
recebeu o Prêmio Barão do Rio Branco, que condecorou Antonio como aluno destaque de sua turma.
Também na UFMG, obteve o título de Mestre em Direito Administrativo, defendendo uma dissertação sobre o
Regime Jurídico Único, que versava sobre os servidores na Administração Pública. Além disso, também foi
professor de Direito Administrativo da Faculdade de Direito Milton Campos. Em 1993, prestou concurso
público para o cargo de professor da Faculdade de Direito da UFMG, e, aprovado, passou a lecionar Direito
Administrativo na universidade, até licenciar-se em 2006.
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Durante a carreira, Antonio exerceu os cargos públicos de Secretário-Adjunto de Planejamento e
Coordenação Geral, Secretário Estadual de Cultura, Secretário Estadual de Recursos Humanos e
Administração, e Presidente da Fundação João Pinheiro (1985), todos na administração pública do estado de
Minas Gerais durante o governo Hélio Garcia (1991-1994).

Anastasia é torcedor e conselheiro Grande Benemérito do Clube Atlético Mineiro, e foi contemplado com o
Galo De Prata no ano de 2004. Além disso, o político também ocupa a Cátedra nº 4 da Academia Nacional
de Economia (ANE).

Em 1988. após a promulgação da Constituição federal brasileira, as Assembleias estaduais se tornaram
também constituintes. Neste meio, Antonio Anastasia atuou como Assessor do Relator da IV Assembleia
Constituinte do Estado de Minas Gerais, Deputado Bonifácio Mourão. De 1995 a 1999, Anastasia passou
pelo governo federal, assumindo o cargo de secretário-executivo do Ministério do Trabalho. 

O político foi convidado para compor a chapa de reeleição como vice-governador de Minas Gerais em
2006, na chapa de Aécio Neves, que governou o Estado de 2003 a 2006, reelegendo-se até 2010. Com a
renúncia de Aécio Neves em março de 2010, Anastasia assumiu o governo até o final do mandato. Logo
após, foi reeleito nas eleições de 2010 em primeiro turno com 6,2 milhões de votos (62,72%). Permaneceu
no cargo de governador até 4 de abril de 2014, quando renunciou para coordenar o Plano de Governo de
Aécio Neves para Presidência da República e se colocar à disposição para candidatura ao Senado Federal.
Diante disso, foi eleito senador em 5 de outubro de 2014 com 56,73% dos votos válidos, assumindo o cargo
em 1º de fevereiro de 2015.

Em 14 de dezembro de 2021, Anastasia derrotou Kátia Abreu e Fernando Bezerra na disputa pela vaga
destinada a indicação do Senado Federal para o cargo de ministro do Tribunal de Contas da União, aberta
pela saída de Raimundo Carreiro após este ser escolhido para o cargo de embaixador do Brasil em Portugal.
A vaga de Anastasia no Senado foi ocupada por seu primeiro suplente, Alexandre Silveira.

Destarte, por todas as razões apresentadas, por suas qualidades pessoais e reconhecida capacidade
profissional, por todos os relevantes serviços prestados é que proponho a concessão da COMENDA DANTE
DE OLIVEIRA, que indiscutivelmente merece todas as honras e respeito, contando com a aprovação dos
nobres Pares.

 

Edifício Dante Martins de Oliveira
Plenário das Deliberações “Deputado Renê Barbour” em 15 de Fevereiro de 2022

 

Wilson Santos
Deputado Estadual
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