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PMDB-MG continua série de 
encontros regionais pelo Estado

O PMDB-MG segue com sua série de encontros 
regionais no Estado. O partido realizou, no 
mês de junho, eventos em Montes Claros, Ouro 
Preto e Pará de Minas.  A sigla tem convocado os 
correligionários para fortalecer sua base visando às 
eleições municipais do ano que vem. Atualmente, 
a legenda possui grande representatividade em 
Minas Gerais, mas quer aumentar ainda mais os 
seus quadros no Estado. 

Nomes importantes do partido prestigiaram os 
encontros regionais, como o vice-governador 
e presidente do PMDB-MG, Antônio Andrade, o 
presidente da Assembleia Legislativa de Minas 
Gerais (ALMG), deputado estadual Adalclever 
Lopes, além de secretários de Estado, deputados 
estaduais, federais, prefeitos, vice-prefeitos, 
vereadores, lideranças políticas e representantes 
dos núcleos Afro, Jovem e Mulher do PMDB-MG.
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Os encontros vêm contando com a 
presença de peemedebistas de todo o 
Estado. Montes Claros reuniu cerca de 800 
pessoas, Ouro Preto contou com 400 e Pará 
de Minas com 600. 
Antônio Andrade manifestou o 
desejo do partido de aumentar a sua 
representatividade em Minas Gerais. 
“Nos orgulhamos muito de ter o partido 
forte em toda Minas Gerais. Queremos 
ter candidatura própria em todos os 
municípios do Estado, elegendo o maior 
número de prefeitos, vice-prefeitos e 
vereadores nas eleições do ano que vem”.
Adalclever Lopes salientou a união do 
partido. “Graças à força e a unidade do 
PMDB-MG somos governo em Minas e 
sou o presidente da ALMG com o apoio de 
todos os deputados”. 
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O secretário de Desenvolvimento Regional, Política 
Urbana e Gestão Metropolitana, Tadeu Leite, frisou 
a importância dos encontros regionais. “São poucos 
partidos que conseguem reunir tantos militantes e 
lideranças políticas como o PMDB”.
O Secretário de Meio Ambiente e Desenvolvimento 

Sustentável, Sávio Souza Cruz, reforçou o 
compromisso do PMDB com o povo mineiro. “Em 
Minas Gerais, o partido ficou 12 anos na oposição 
até assumir o governo para construir um projeto 
coerente com a sua história e com os seus valores.”
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Durante os encontros regionais, 
o PMDB-MG realiza novas 
filiações e qualifica o seu quadro 
político para o pleito de 2016. 
Em Ouro Preto, Júlio Pimenta, 
pré-candidato à prefeitura do 
município, assinou a ficha de 
filiação. Ele agradeceu a confiança 
de todos os peemedebistas. 
“Estou muito feliz por entrar 
neste partido tão importante. 
Em nome dos recém-filiados 
de Ouro Preto, agradeço a todos 
valorosos membros do PMDB que 
aceitaram nosso ingresso. É um 
dia importante para todos nós, 
porque renovamos a crença e a 
fé em dias melhores para nossa 
cidade”, concluiu. 

Filiações

PMDB inaugura nova sede em Montes Claros

Maior partido do Brasil e de Minas 
Gerais, o PMDB também é a 
maior legenda de Montes Claros. 
Ao todo, são 1.273 filiados, além 
do vice-prefeito e três vereadores 
na Câmara Municipal. Por isso, 
a sigla investiu na criação de 
um novo espaço com estrutura 
para abrigar os núcleos do PMDB 

Mulher, Jovem e Regional. A 
inauguração antecedeu ao 
encontro regional realizado no 
dia 13 de junho na cidade do 
Norte de Minas e contou com 
a presença do vice-governador 
e presidente do PMDB-MG, 
Antônio Andrade, do presidente 
da Assembleia Legislativa 

de Minas Gerais (ALMG), 
Adalclever Lopes, do secretário 
de Desenvolvimento Regional, 
Política Urbana e Gestão 
Metropolitana e presidente 
do PMDB em Montes Claros, 
Tadeu Leite, além de deputados 
federais, estaduais e lideranças 
políticas da região. 
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Homenagem
No encontro realizado em Pará de Minas, um pemedebista histórico foi homenageado. Alevino Vilaça 
da Cruz, mais conhecido como “Guarujá” foi um dos fundadores do PMDB no município. 

Antônio Júlio  
(Prefeito de Pará de Minas e presidente 
da Associação Mineira dos Municípios)

O PMDB-MG está resgatando o debate político por 
meio dos encontros regionais. Será através do debate 
que vamos fazer as reformas políticas necessárias”. “

Idelfonso Saúde   
(Vereador-PMDB de Montes Claros) 

Os encontros regionais são muito importantes 
para o PMDB. Neles, os peemedebistas podem 
trazer suas ideias e ter suas reivindicações 
atendidas”.  “

Julvan Rezende  
(Prefeito-PMDB de Moema)

Temos confiança no vice-governador Antônio Andrade, 
no presidente da ALMG, Adalclever Lopes, no presidente 
da AMM e prefeito de Pará de Minas, Antônio Júlio.  
Eles irão viabilizar o crescimento dos municípios em 
Minas Gerais”. “
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