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No primeiro semestre, a caravana do Partido dos 
Mineiros passou por oito cidades do Estado. Desde o dia 
9 de maio, quando o PMDB-MG iniciou a sua série de 
encontros regionais em Caratinga, o partido já esteve em 
Uberaba, Juiz de Fora, Montes Claros, Ouro Preto, Pará de 
Minas, Passos e Guanhães. No mês de agosto, foi a vez de 
Patos de Minas e Lavras receberem importantes nomes da 
sigla no Estado. 

A mobilização de peemedebistas tem sido grande 
para os encontros regionais. Em Patos de Minas, terra 
natal do vice-governador Antônio Andrade, 1200 pessoas 
prestigiaram o evento realizado no dia 8 de agosto. Além 
disso, 41 cidades do Noroeste de Minas e Alto Paranaíba foram 
representadas no evento. Em Lavras, no dia 15 de agosto, o 
encontro contou com a presença de 500 peemedebistas de  
35 municípios da região. 

NOS ENCONTROS REGIONAIS
CASA CHEIA 



Durante os eventos, o partido tem realizado 
filiações e empossado núcleos da legenda nos 
munícipios. Em Patos de Minas, por exemplo, o 
vereador David Balla passará a comandar o PMDB 
Jovem.

O objetivo do partido com os encontros regionais é 
de fortalecer a sua base e eleger um número expressivo de 
prefeitos, vice-prefeitos e vereadores nas eleições do ano que 
vem. Para isso, a legenda realiza várias filiações por todo o 
Estado, qualificando seu quadro político. 

Importantes nomes do PMDB-MG compareceram aos 
eventos, 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 partido.

O vice-governador e presidente do PMDB-MG, Antônio 
Andrade, afirmou que a união dos peemedebistas contribui 
para o bom desempenho do partido no Estado. “O Encontro 
Regional em Patos de Minas mostrou a união do PMDB em 
Minas Gerais. Tivemos representantes de vários municípios 
do Alto Paranaíba e Noroeste de Minas. Esse é o momento de 
apresentarmos propostas e ouvirmos as reivindicações dos 
peemedebistas. Definitivamente, temos o compromisso de 
transformar o Estado”, afirmou.

O presidente da ALMG, Adalclever Lopes, também 
enfatizou a unidade do PMDB-MG e a sua contribuição para 
o equilíbrio do Estado. “Recebemos o Estado com um déficit 
de 7 bilhões de reais. Porém, já estamos arrumando a casa. 
Na Assembleia, já aprovamos projetos importantes, como o 
orçamento estadual. Além disso, o Governo de Minas retomou 
52 obras que estavam paradas. Minas vem se equilibrando 
graças à unidade e ao trabalho do PMDB”.

FILIAÇÕESDEPOIMENTOS

Silas Brasileiro
(deputado federal)

Silas Costa Pereira
(prefeito de Lavras)

Sávio Souza Cruz 
(secretário de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento 

Sustentável de Minas Gerais)

Se somos fortes em Minas Gerais é porque trabalhamos 
a nossa base. Os movimentos estão acontecendo em 
todo o Estado através dos Encontros Regionais. E essa 
força se deve, principalmente, ao vice-governador 
Antônio Andrade, que é um homem do interior, que não 
tem faltado a nenhum município de Minas Gerais”. 

A satisfação é grande por ter me filiado ao PMDB-
MG e ter me juntado a companheiros como o vice-
governador e o presidente da ALMG. Lavras só tem a 
crescer com a presença do partido”. 

O PMDB é o partido que renova a sua condição de depositário da 
esperança do povo brasileiro. Se nós mantemos essa condição é porque 
não abandonamos os nossos valores conquistados desde a fundação 
do partido. O compromisso com a liberdade, com a democracia e 
com o Estado de Direito permeiam a nossa atuação até os dias de 
hoje. Mais uma vez, em um momento de crise, estamos garantindo a 
estabilidade e sendo o equilíbrio da democracia”. 
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Foi assinado um termo de coope-
ração técnica entre as Secretarias de 
Desenvolvimento Regional, Política 
Urbana e Gestão Metropolitana (Sedru), 
de Desenvolvimento Econômico (Sede) 
e o Consórcio Intermunicipal para o 
Desenvolvimento Ambiental Sustentável do 
Norte de Minas (CODANORTE), para a execução 
de projetos de Parceiras Público-Privadas 
(PPPs), de modo especial para gestão de 
resíduos sólidos. A cerimônia foi realizada em 
Montes Claros, no dia 17 de agosto, e contou 
com a presença dos Secretários da Sedru, 
Tadeu Martins Leite, e da Sede, Altamir Rôso, 
ambos do PMDB. 

Segundo Tadeu Martins Leite, o Estado 
deve auxiliar os municípios na gestão dos 
resíduos sólidos. “Diante de um cenário de 
escassez de recursos e de pouca experiência 
técnica das prefeituras, o Estado tem que 
ajudar os municípios a se adequar ao Plano 
Nacional de Resíduos Sólidos e superar este 
desafio do lixo de maneira compartilhada, 
sustentável e eficaz”, afirmou. 

A Secretaria de Cultura vai 
destinar R$ 200 mil para a garantia 
da manutenção e conservação do 
Memorial Tancredo Neves, instalado 
em São João del-Rei, região central 
do Estado. Por meio de um convênio 
com a Fundação Presidente Tancredo 
Neves, o Governo de Minas garante 
o funcionamento do equipamento 
cultural, que narra a trajetória 

pessoal e política do ex-presidente.
O secretário de Cultura, 

Angelo Oswaldo (PMDB), fala sobre 
a importância do convênio e de 
outras ações para a conservação da 
história de Minas. “A valorização 
da memória de Minas Gerais é uma 
diretriz da nossa gestão. Nesse 
sentido, investimos no Memorial 
Tancredo Neves e nas casas de 

Alphonsus Guimaraens e de Juscelino 
Kubitscheck, para que os mineiros 
possam ter acesso à história de três 
personalidades da nossa cultura. 
Também reabrimos ao público o 
Museu da Cachaça, que perpassa 
o ciclo produtivo desse produto 
ícone que faz parte da identidade do 
Estado”, afirmou.

Secretaria de Cultura investe na conservação e manutenção  
do Memorial Tancredo Neves em São João del-Rei

PMDB NO GOVERNO DE MINAS
Agronegócio contribui com 33% 

das exportações mineiras

Segundo a Secre-
taria de Estado de 
Agricultura, Pecuária 
e Abastecimento de 
Minas Gerais (Seapa), 
comandada pelo peeme-
debista João Cruz, o 
agronegócio contribuiu 
com 33% da pauta 
mineira de exportações, 
no acumulado de janeiro 

a julho deste ano, tota-
lizando US$ 4,35 bilhões. 
O café continua sendo 
o principal produto da 
balança comercial do 
agronegócio mineiro, 
contribuindo com 48,7% 
da pauta exportadora. 

De acordo com João 
Cruz, além do aumento do 
volume comercializado, o 

preço dos produtos sofreu 
redução. “Houve uma 
ampliação do volume 
comercializado em 40%, 
mas o preço médio desses 
produtos (grão, farelo e 
óleo) sofreu redução no 
mercado internacional, 
devido ao crescimento da 
produção nos principais 
países produtores”, disse.

A Secretaria de Estado de Meio Ambiente e 
Desenvolvimento Sustentável (Semad) amplia as 
ações de combate ao desmatamento. Para isso, 
a parceria com a Polícia Militar de Minas Gerais 
(PMMG) permite que 1200 militares executem as 
fiscalizações em todo o Estado. Já a Polícia Civil 
de Minas Gerais (PCMG) vai agregar inteligência 
policial às operações especiais e fiscalizações de 
rotina. 

Além da fiscalização, o secretário da 
Semad, Sávio Souza Cruz (PMDB), aposta na 
conscientização como forma de prevenção 
ao desmatamento. “No desmatamento, em 
particular, a educação pode ser mais eficaz que a 
fiscalização, sendo capaz, não raro, de converter 
em recuperadores antigos desmatadores”, explica.

Semad reforça 
ações de combate 
ao desmatamento

Governo do Estado vai auxiliar 
municípios no tratamento do lixo
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João Cruz (secretário de Estado de Agricultura, 
Pecuária e Abastecimento de Minas Gerais)

Sávio Souza Cruz  (secretário 
de Estado de Meio Ambiente e 
Desenvolvimento Sustentável)

Tadeu Martins Leite (secretário de Estado de Desenvolvi-
mento Regional, Política Urbana e Gestão Metropolitana)

Altamir Rôso (secretário de Estado 
de Desenvolvimento Econômico)

Angelo Oswaldo (secretário 
de Estado de Cultura)
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Após encerrar o primeiro 
semestre de 2015 com balanço 
positivo, a ALMG se prepara para 
os trabalhos que realizará entre 
agosto e dezembro. A Casa continua 
firme no propósito de cada vez mais 
se manter próxima ao cidadão.

Neste semestre, serão 
ampliados os Fóruns Regionais de 
Governo, realizados pelo Governo 
do Estado em parceria com a ALMG. 
A Casa vai continuar na promoção 
do “Seminário Legislativo Águas 
de Minas III – Os Desafios da 
Crise Hídrica e a Construção da 
Sustentabilidade” que tiveram 
início em abril e seguem até outubro. 
Entre os objetivos deste seminário, 
estão: avaliar a implementação das 
leis nacional e estadual das águas, 

colher sugestões para aprimorar 
as políticas públicas nessa área e 
estimular a educação ambiental.

O presidente da ALMG, 
deputado Adalclever Lopes 
(PMDB), acredita que será 
possível, neste segundo semestre, 
dar continuidade aos projetos 
iniciados nos primeiros meses do 
ano, como também apresentar 
e discutir novas propostas. 
Adalclever ressalta ainda que o 
bom desempenho da Assembleia se 
deve à dedicação e ao diálogo dos 
parlamentares. “Com o trabalho 
de cada um dos deputados e com a 
participação da população, vamos 
fazer a Assembleia ser ainda mais 
forte e transformadora”, completou.

No dia 06 de agosto, o 
prefeito de Uberaba, Paulo Piau 
(PMDB), assumiu a presidência 
da Frente Mineira de Prefeitos 
(FMP). A cerimônia foi realizada 
na prefeitura de Belo Horizonte 
e contou com a presença do 
vice-governador e presidente do 
PMDB-MG, Antônio Andrade. 

Piau falou das suas 
atribuições no cargo. “Assumir 
a Frente Mineira, que está 

atrelada à Frente Nacional, é 
uma grande responsabilidade. 
Envolve as cidades polos e 
todas as outras que a elas estão 
ligadas. Precisamos interagir 
ainda mais com o Estado e 
com a União, pois necessitamos 
buscar resultados que garantam 
o atendimento à população que 
anseia por mais escolas, saúde, 
segurança, esporte e cultura”, 
destacou.

Paulo Piau é o novo presidente 
da Frente Mineira de Prefeitos
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No dia 15 de agosto, a Câmara Municipal de Lavras homenageou 
o vice-governador Antônio Andrade, o presidente da Assembleia 
Legislativa de Minas Gerais, Adalclever Lopes e o deputado federal 
Mauro Lopes. Os três peemedebistas foram agraciados com o Título 
de Cidadania Honorária da cidade.

Presidente da ALMG Adalclever Lopes 
aposta no diálogo e na participação 
popular para fortalecer o legislativo

Cidadania Honorária

Elias Freire (vereador de Lavras), Antônio Andrade (vice-governador de Minas Gerais)  
e Dr. Cleber Pevidor (presidente da Camâra Municipal de Lavras)

Mauro Lopes (deputado federal), Rosângela Reis (deputada estadual) 
e Adalclever Lopes (presidente da Assembleia Legislativa de Minas Gerais)

Adalclever Lopes 
(presidente da Assembleia Legislativa de Minas Gerais)

Paulo Piau 
(prefeito de Uberaba)


