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e presidente da Assembleia Legislativa

 PMDB elege vice-governador de MG

As eleições de 2014 mostraram que o maior 
partido do Brasil também é forte em Minas 
Gerais. O PMDB-MG elegeu, no dia 05 de 
outubro, o seu presidente estadual Antônio 
Andrade como vice-governador de MG, ao 
lado do governador Fernando Pimentel. A 
legenda também obteve importantes vitórias 
nas eleições proporcionais, compondo 
expressivas bancadas na Assembleia 
Legislativa de Minas Gerais (ALMG) e na 
Câmara Federal. Ao todo, foram dez deputados 
estaduais e seis federais eleitos. 

Outra conquista de destaque foi a escolha 
do deputado estadual Adalclever Lopes para 
comandar a ALMG. O peemedebista foi eleito 
presidente da Casa no dia 1º de fevereiro 
e estará à frente do legislativo mineiro 
durante o biênio 2015-2017 da 18ª Legislatura. 
Também merece destaque o fato de o PMDB 
ter sido o partido a eleger o maior número 
de governadores nas últimas eleições, 
alcançando um total de sete.



Reeleito com 58.180 votos, Adalclever Lopes assume o seu quarto 
mandato na ALMG. Sempre atuante na casa, foi vice-líder do PMDB, 
presidiu a Comissão de Transporte, foi membro das Comissões de 
Fiscalização Financeira e Orçamentária e de Ética e Decoro Parla-
mentar. Eleito por aclamação, se tornou presidente da Assembleia 
para o biênio 2015-2017.

Com 53.708 votos alcançados em Minas Gerais, o deputado estadual Ivair Nogueira 
conquistou a reeleição e vai cumprir o sexto mandato consecutivo na Assembleia 
Legislativa. Engenheiro civil e advogado, foi vice-presidente da Casa na última Le-
gislatura. Já foi vice-prefeito e prefeito de Betim, além te ter ocupado o cargo de 
secretário de Estado de Esporte.

Em seu quinto mandato parlamentar, deputado federal (1999-2003 e 2003-2007) e 
vereador por Belo Horizonte (2009-2012), Cabo Júlio assume pela segunda vez uma 
cadeira na Assembleia Legislativa. Reeleito com 44.367 votos, é membro efetivo da 
Comissão de Segurança Pública e de Administração Pública da atual legislatura e 
vice-líder do Governo na ALMG. É advogado e militar reformado.

Celise Laviola ocupará pela primeira vez uma cadeira na Assembleia Legislativa de 
Minas Gerais. Filha do ex-deputado José Laviola Matos e cunhada do também ex-
deputado José Henrique, foi eleita com 57.476 votos. A parlamentar é graduada em 
história, filosofia e direito, tendo se especializado em direito público. Suas regiões de 
atuação são Zona da Mata, Vale do Rio Doce e Vale do Mucuri.

O PMDB-MG conseguiu eleger dezesseis deputados, 
sendo seis federais e dez estaduais. Dentre os que 
continuarão defendendo os interesses de Minas em 
Brasília estão Mauro Lopes, Leonardo Quintão e o ex-
ministro da Saúde Saraiva Felipe. Outros três vão para 
seus primeiros mandados: Newton Cardoso Jr, Rodrigo 
Pacheco e Laudívio Carvalho. Na segunda suplência 
da coligação, o peemedebista Silas Brasileiro também 
assumiu uma vaga na Câmara. Ele entrou no lugar 
de Miguel Correa, que se tornou secretário estadual de 
Ciência, Tecnologia e Ensino Superior.  

Representarão o partido na Assembleia Legislativa  
dez parlamentares. Foram reeleitos Sávio Souza Cruz, 
Adalclever Lopes, Ivair Nogueira, Cabo Júlio, Tadeu 

Martins Leite, Vanderlei Miranda e Leonídio Bouças. Já 
Celise Laviola, Iran Barbosa e João Magalhães vão para 
seus primeiros mandados como deputados estaduais. 

No Governo

Dois deputados estaduais do PMDB se afastaram da 
Assembleia para comandar secretarias de Estado. Sávio 
Souza Cruz e Tadeu Martins Leite assumiram as pastas 
de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável 
(Semad), e de Desenvolvimento Regional, Política Urbana 
e Gestão Metropolitana (Sedru), respectivamente. Por 
outro lado, dois peemedebistas tomaram posse como 
suplentes: Tony Carlos e João Alberto.

Bancadas

Deputados  Estaduais 

Iran Barbosa assume, em 2015, seu primeiro mandato na Assembleia de Minas, 
após ser eleito com 46.312 votos. Foi vereador de Belo Horizonte e estava em seu 
segundo mandato. Em 2008, foi o parlamentar eleito mais jovem da história da 
Capital, com 24 anos. Foi membro efetivo da Comissão de Administração Pública da 
Câmara Municipal de Belo Horizonte.
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João Magalhães assume seu primeiro mandato como deputado estadual. Eleito 
com 79.375 votos, atua agora como presidente e membro efetivo das comissões de 
Administração Pública e Segurança Pública, respectivamente. Como deputado fe-
deral, desde 1996 exerceu cinco mandatos consecutivos, com atuação de destaque,  
presidindo diversas comissões permanentes.

Médico e professor, Leonídio Bouças iniciou sua vida pública elegendo-se vereador 
em Uberlândia no ano de 1988. Em 1992, ingressou no Poder Executivo como vice
-prefeito de Uberlândia. Em 1994, se tornou deputado estadual por Minas Gerais, 
sendo o mais votado do Triângulo Mineiro. Este ano assume o seu quarto mandato 
na Assembleia Legislativa, tendo obtido 43.301 votos.

Jornalista e radialista, Tony Carlos assumiu o cargo de deputado estadual como 
suplente para cumprir o seu segundo mandato, tendo recebido 39.359 votos. Foi ve-
reador no município de Uberaba por 25 anos, chegando a assumir a presidência da 
Câmara. Atualmente, é presidente do diretório do PMDB da cidade.

Vanderlei Miranda tem sido um dos parlamentares mais presentes nas sessões or-
dinárias e extraordinárias da Assembleia Legislativa, mantendo-se sempre fiel aos 
princípios da fé cristã. Atualmente, é líder da maioria na Casa. Em 2014, foi reeleito 
para o seu terceiro mandato, com 45.774 votos.

Atual secretário de Estado de Desenvolvimento Regional, Política Urba-
na e Gestão Metropolitana, Tadeu Martins Leite foi eleito em 2010 como 
o deputado estadual mais jovem da história de Minas Gerais. Em 2014, 
foi reeleito com 47.535 votos para seu segundo mandato na Casa, aonde 
prestou relevantes serviços nas áreas da saúde, educação, cultura, infra-
estrutura, esporte e lazer.

A convite do Governador Fernando Pimentel, Sávio Souza Cruz 
assumiu a Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento 
Sustentável após ter sido reeleito deputado estadual, com 58.655 votos, 
para o seu quinto mandato. Na Assembleia Legislativa, sempre se 
destacou pela defesa do meio ambiente, dos direitos dos servidores 
públicos e dos aposentados.

Advogado, João Alberto foi presidente estadual e nacional da juventude do PMDB e 
presidente do Conselho Estadual da Juventude. Atualmente, é membro da direção 
do partido em MG. Foi secretário-adjunto da Secretaria de Desenvolvimento Regio-
nal e Políticas Urbanas, diretor-presidente da Ceasa Minas e Secretário Nacional 
de Produção e Agroenergia do Ministério de Agricultura, Pecuária e Abastecimento. 
Assumiu este ano uma cadeira na ALMG como suplente, após obter 36.028 votos.
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Leonardo Quintão exercerá seu terceiro mandato como deputado federal. São mais 
de 13 anos na vida pública, que teve início em 2001, quando foi eleito vereador de 
Belo Horizonte. Sua atuação também foi destaque na Assembleia Legislativa, aonde 
legislou entre 2003 e 2007.

Mineiro de Caratinga, Mauro Lopes está em seu sexto mandato na Câmara Fede-
ral. Na última legislatura, foi presidente da Comissão de Desenvolvimento Urbano e 
membro titular do Conselho de Ética e Decoro Parlamentar. Filiado ao PMDB desde 
1995, é Secretário Geral do partido. Já ocupou os cargos de secretário de Estado de 
Segurança Pública e diretor geral da Polícia Rodoviária Federal.

Newton Cardoso Jr ocupa uma cadeira na Câmara dos Deputados pela primeira 
vez. Recém-chegado ao Congresso, já foi convidado a integrar a Frente Parlamentar 
da Agropecuária. A defesa dos direitos da juventude, bem como a valorização dos 
profissionais da saúde, educação e segurança são prioridades para o parlamentar. 

Eleito para exercer o seu sexto mandato na Câmara dos Deputados, Saraiva Felipe 
obteve 111.317 votos no último pleito. Médico e professor universitário, possui tam-
bém vasta história política. Atualmente, é vice-presidente do PMDB-MG e já ocupou 
o cargo de ministro da Saúde.

Com expressivos 92.743 votos obtidos em 667 municípios, o advogado Rodrigo  
Pacheco também vai representar Minas Gerais, na Câmara dos Deputados, em-
punhando a bandeira do PMDB. Conselheiro federal da Ordem dos Advogados do 
Brasil (OAB), Rodrigo Pacheco vai dedicar seu mandato à discussão e apresentação 
de projetos voltados para as áreas da educação, saúde, segurança pública e que pro-
movam a recuperação financeira do Estado e dos municípios.

Silas Brasileiro assumiu a suplência na Câmara dos Deputados após obter 55.767 
votos nas urnas, exercendo seu sexto mandato como deputado federal. Ex-prefeito 
de Patrocínio e ex-secretário executivo do Ministério da Agricultura, também foi Se-
cretário de Estado da Agricultura de Minas Gerais e é o atual presidente do Conselho 
Nacional do Café.

Jornalista e radialista, Laudivio Carvalho iniciou sua carreira como locutor e repór-
ter nos anos 70, na região norte de Minas. Se especializou como repórter de polícia 
e esteve à frente do programa Itatiaia Patrulha. Em 2014, foi eleito deputado federal 
com 78.762 votos, estreando na política.

Deputados  Federais
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