
     A CeasaMinas vem informar aos seus concessionários que 
tem tomado várias iniciativas no sentido de garantir a permanên-
cia da cláusula do “rebate”, que permite o repasse de parte do 
valor da nova licitação para o antigo concessionário que transferir 
sua área.  

    Em comum acordo com a ACCEASA, 
desde14/09/2015, as licitações de concessões foram 
suspensas, após questionamento do Tribunal de Con-
tas da União (TCU), quanto à sua legalidade, por meio 
do Acórdão 2050/14. Desde então, a CeasaMinas tem 
se empenhado em resolver  tal pendência.   
 
-  Reuniu-se com o ministro do TCU, Walton Alencar Rodrigues, e, em seguida, com o ministro 
Vital do Rêgo, quando solicitou apoio para votação do processo, prevista para ocorrer no ple-
nário do Tribunal. 
 
-   Enviou oficio ao Ministério da Agricultura solicitando que a situação vivenciada pela Ceasa-
Minas fosse levada ao TCU. Nesse período, também mobilizou a Bancada Mineira de Deputa-
dos Federais na Câmara. Documento (veja trecho) assinado por 48 parlamentares manifesta 
apoio à CeasaMinas, e solicita urgência do TCU na votação do processo. 
 
-  Em nova audiência, a CeasaMinas voltou a discutir o assunto, com a presença do presiden-
te do Tribunal, ministro Aroldo Cedraz, do secretário geral de Controle Externo, Rainério Ro-

drigues Leite, do diretor Técnico-Operacional, Edilberto José da Silva, e dos deputados federais Newton 
Cardoso Jr. e Gabriel Guimarães.Na oportunidade, 
ressaltaram a importância da CeasaMinas no con-
texto do abastecimento. 
-  Defenderam que o “rebate” corresponde ao gati-
lho, utilizado pelo governo federal nos atuais con-
tratos de concessão, como forma de segurança dos 
empreendimentos.  
-  Os participantes lembraram ainda que o modelo 
do CCU atual foi construído em concordância com 
o TCU, Ministérios Públicos Federal e Estadual, 
ACCeasa e CeasaMinas, gerando o Termo de Ajus-
tamento de Conduta (TAC) de 2007, que possibili-
tou a regularização de 100% dos contratos da esta-
tal. 
-  Diante dos fatos apresentados, o Presidente do 
TCU, Ministro Aroldo Cedraz, tomou conhecimento 
do processo, se dispondo a agendar encontro com 
a participação do relator do processo.  

CeasaMinas agiliza 
votação sobre modelo de contrato no TCU 

Diretor Técnico-Operacional, Edilberto Silva, dep. 
Gabriel Guimarães; presidente do TCU, Aldo Cedraz; 
e dep. Newton Cardoso JR   
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 01/12  

22/09 

Trecho do documento enviado pela bancada mineira de deputados 
federais ao  presidente do Tribunal de Contas da União (TCU) 
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Confira diversas melhorias  
realizadas no MLP nos últimos anos 

Reforma do banheiro  
próximo ao Pavilhão 5 

Ampliação do telhado  
no setor A 

Troca de toda  
platibanda do MLP 

Reforma da sede  
da Aphcemg 

Restauração completa  
da rede elétrica 

Substituição das  
lâmpadas por LED 

Transferência da Central do 
Produtor para o MLP 

Melhorias na Pousada 
do Produtor 

Sede da Coophemg 

Anteriormente, a Central estava localizada no Pavilhão Shopping, distante do local de trabalho dos produ-
tores rurais. Agora, ela fica anexa ao plantão do MLP. Essa facilidade de acesso e a diminuição da buro-
cracia fazem com que os produtores possam comercializar seus produtos com mais tranqüilidade. 

As lâmpadas de LED não emitem raios ultravioletas, infravermelhos e transmitem menos calor. Com a tro-
ca, além de melhorar o ambiente de trabalho do produtor e preservar suas mercadorias, foi possível redu-
zir a emissão de 600 toneladas de gás carbônico (CO2) na atmosfera por ano. 

As melhorias do local incluem aquisição de computadores com acesso à internet para os usuários, instala-
ção de novos ventiladores, substituição de armários e colchões, além de uma área de convivência exter-
na. Houve a antecipação do horário de funcionamento, de 18h para 16h, a pedido dos próprios produtores. 


