Antônio Andrade é reconduzido
à presidência do PMDB-MG

O PMDB-MG realizou, no dia 24 de
outubro, na Assembleia Legislativa de
Minas Gerais (ALMG), sua Convenção
Estadual. O pleito foi marcado pela
unidade do partido no Estado, que
elegeu a chapa única liderada pelo vicegovernador Antônio Andrade com 97%
dos votos. O vice-presidente da República
Michel Temer participou do evento, que

contou com a presença de 635 delegados.
O público total ultrapassou o número de
1800 pessoas.
Durante o encontro, também foram
definidos os membros do diretório
estadual, os delegados que votarão
na Convenção Nacional, o Conselho de
Ética, a Comissão Executiva e o Conselho
Fiscal.
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Também prestigiaram o
encontro o governador mineiro
Fernando Pimentel, o presidente da Fundação Ulysses Guimarães (FUG), Moreira Franco e o
presidente da ALMG, Adalclever
Lopes, além de deputados federais, estaduais, prefeitos, vereadores, vice-prefeitos, secretários de Estado e peemedebistas
de toda Minas Gerais.
O vice-presidente da República Michel Temer ratifi-

cou o momento da legenda, de
representar a união que o País
necessita. “O PMDB em Minas
Gerais tem a capacidade extraordinária de representar aquilo
que o partido significa para o
País, isto é, equilíbrio, moderação, igualdade e a ideia de que
devemos nos unir em prol do
Brasil. Nós temos que reunificar e pacificar, e nessa tarefa,
os peemedebistas mineiros são
vocacionados”.

O vice-governador Antônio
Andrade salientou que a unidade
do partido irá refletir nas eleições
do ano que vem. “O PMDB é
um partido municipalista que
respeita as suas bases. Nas
próximas eleições teremos o
maior número de prefeitos, viceprefeitos e vereadores eleitos no
Estado. Graças à nossa união
vamos alcançar esse objetivo”.
O governador do Estado
Fernando Pimentel afirmou
que a parceria com o PMDB-MG
é exemplo para toda a nação.
“Minas Gerais está dando um
exemplo de união nesse governo
que nós compartilhamos. E
que ele possa ser reproduzido
no País inteiro. Para isso, nós
temos a pessoa mais indicada
para propor a ponderação, o
equilíbrio, a lealdade e a busca de
unidade, que é o vice-presidente
da República, Michel Temer”.
O presidente da ALMG Adalclever Lopes destacou a posição
ocupada pelo partido em Minas
Gerais. “Nós não somos base de
governo, nós somos o governo do
Estado, com o vice-governador e
o presidente da Assembleia. Estamos no meio de uma travessia
e vamos atravessá-la com unidade, fraternidade e venceremos a
crise com trabalho”.
No evento, as principais
lideranças políticas peemedebistas enfatizaram que esse
momento de união será fundamental para que a sigla aumente
a presença nos municípios do Estado. A estimativa é de que o Partido dos Mineiros eleja mais de
200 prefeitos nas eleições do ano
que vem, além de um expressivo
número de vice-prefeitos e vereadores.
Logo após a votação, o diretório estadual elegeu a Comissão
Executiva do PMDB-MG.
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“

“

O que nós queremos é um
PMDB forte em todas as áreas. No PMDB Jovem, PMDB
Afro, mas, sobretudo, uma
maior participação das mulheres na política. Nessa convenção mostramos força para
ampliar na próxima eleição o
número de prefeituras sob o
comando do partido”.
Celise Laviola

Acredito que o PMDB vive o
melhor momento de sua
história. Hoje temos o vicegovernador Antônio Andrade,
o presidente da Assembleia,
Adalclever Lopes, e Antônio
Júlio, presidente da Associação
Mineira
de
Municípios.
O PMDB vem trabalhando
principalmente no interior
de Minas e nas cidades polo,
buscando o fortalecimento do
partido”.
Ivair Nogueira
(Deputado Estadual)

(Deputada Estadual)

“

Hoje estamos realizando a consagração do trabalho que foi feito nos encontros regionais por todo
o estado. Organizando o partido, formando nossa base e, sobretudo, nos fortalecendo para eleições
municipais em 2016. Esperamos eleger um maior número de prefeitos, vice-prefeitos e vereadores. O
balanço é muito positivo. Em cada encontro que fizemos tínhamos mais pessoas, mais militantes,
mais filiações, mais lideranças aderindo ao PMDB. Eu não tenho dúvidas de que em 2016 o PMDB
sairá maior ainda nas urnas, preparado para disputar as eleições de 2018 em Minas e no Brasil”.
João Alberto
(Deputado Estadual)

“
“

A avaliação é das mais positivas. No parlamento a bancada cresceu. Somos hoje 10 deputados na
Assembleia. Embora tenhamos enfrentado grandes desafios, temos conseguido ser aquilo que o
governador Fernando Pimentel espera. Não somos só o partido que trabalhou a eleição do governo,
mas um partido que tem governado com ele e oferecido a sustentação necessária”.
Vanderlei Miranda

(Deputado Estadual)

“

O PMDB é um partido
histórico, um partido que
não trabalha com demagogia
momentânea. A convenção
mostra a maturidade do
partido. O PMDB está mais
unido agora e essa unidade
vai ecoar em Brasília. Vamos
ajudar o País a sair dessa
dificuldade econômica”.

Leonardo Quintão

Mauro Lopes

(Deputado Federal)

(Deputado Federal e Secretário-Geral
do PMDB Nacional)

“
“

Quero dizer aos companheiros que estamos fazendo um trabalho a nível
nacional, com todos diretórios do Brasil, recebendo
pedidos de filiações. Já somos o grande partido desse País e seremos maiores
ainda. Nas horas difíceis,
o PMDB é o partido do
equilíbrio nacional, que
sempre ajuda a governar”.

A Convenção serviu a comprovação de que somos o maior partido do Brasil. Temos representantes nas
casas legislativas estadual e federal, o vice-governador do Estado e o vice-presidente da República. Mas
o que faz o PMDB ser grande é a sua militância, que será importante para o sucesso do partido nas
eleições do ano que vem.
Rodrigo Pacheco

(Deputado Federal)

Na última eleição, o PMDB saiu vitorioso. Isto nos faz fortes em Minas, com o vice-governador e cinco
secretários de Estado. Podemos e vamos crescer. A nossa expectativa é que o PMDB faça prefeitos em
muitos municípios, principalmente nas grandes cidades. Nós temos bons nomes, um partido forte,
uma militância expressiva. Por isso não tenho dúvidas de que o PMDB sairá mais forte ainda das
eleições de 2016.
Tadeu Leite
(Secretário de Estado de Desenvolvimento Regional,
Política Urbana e Gestão Metropolitanal)

“

O partido nunca exigiu dos seus filiados a adesão às teses mais de direita ou de esquerda. Sempre
abrigou de forma generosa conservadores e progressistas. Mas uma coisa que o PMDB não pode
prescindir é de ter filiados que estejam afinados com o que eu chamo de valores fundacionais do
partido. São os valores em torno dos quais o partido cresceu e se consolidou como um dos preferidos
da população brasileira, que são a defesa da democracia, da liberdade, do estado de direito, da
normalidade democrática.
Sávio Souza Cruz
(Secretário de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável)
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O Partido dos Mineiros

“

O momento difícil que vivemos obriga o PMDB, a mais
uma vez, a responder aos
anseios, esperanças e inquietações do povo brasileiro. Nosso partido vai fazer
50 anos de luta e obediência, e ao longo desse tempo
nós nunca faltamos à sociedade brasileira, seja na área
econômica, política, social
ou no parlamento”.

“

Antônio Júlio

Moreira Franco

(Presidente da Associação Mineira de
Municípios e prefeito de Pará de Minas)

(Presidente Nacional
da Fundação Ulysses Guimarães)

“
“

“

O vice-governador Antônio Andrade e todo o partido me receberam de braços abertos e me deram uma condição
muito boa para trabalhar. O partido me deu alicerce para formar uma boa equipe na secretaria da Agricultura e
em todas as empresas vinculadas. Estamos cumprindo aquilo que nos foi determinado, fazendo uma secretaria
diferente, melhor, mais próxima do produtor rural, com mais efetividade e menos discurso. Nosso compromisso
é melhorar dia após dia, ano após ano”.
João Cruz
(Secretário de Estado de Agricultura, Pecuária e Abastecimento)

Como diz o dito popular: “Não se mexe em time que está ganhando”. É importante ressaltar que a nossa atual
liderança em Minas está em total sintonia com o crescimento do partido a nível nacional. Por isso, Antônio
Andrade e os demais peemedebistas do diretório estadual receberam meu apoio”.
Reinaldo Preto Sacolão
(Vereador de Belo Horizonte)

“
“

O PMDB tem feito um trabalho
de unidade partidária, e nós
só vamos sair da crise com
união. O ano que se encerra foi
de muita dificuldade, mas nós
peemedebistas sempre temos
a esperança de que o amanhã
será melhor”.

A presença de muitos peemedebistas do interior na convenção demonstra o grande trabalho de base realizado
pelo partido. Estou no quinto mandato como vereador em Monte Carmelo, sempre pelo PMDB”
Wilson Dornelas

(Vereador de Monte Carmelo)

Com o vice-governador Antônio Andrade reconduzido à presidência do PMDB-MG, o nosso partido mostrou
força e união nessa Convenção. Será dessa forma que enfrentaremos os desafios do Estado. Moema, hoje, é
um exemplo da unidade peemedebista, onde a legenda é representada com prefeito, vice-prefeito, presidente
da Câmara e três vereadores.
Julvan Resende
(Prefeito de Moema)

O PMDB sempre contribuiu
muito para o nosso País.
Essa convenção mostrou
a paixão dos seus filiados pela legenda. O Brasil,
mais do que nunca, precisa
do PMDB”.

Paulo Piau

(Presidente da Frente Mineira de Prefeitos
e Prefeito de Uberaba)

“

Por meio da liderança do
vice-governador Antônio
Andrade, estamos celebrando a união e o fortalecimento do partido.
Estamos vivenciando um
momento difícil, mas com
a sustentação que o PMDB
oferece aos governos federal e estadual conseguiremos reverter essa situação”.
Bruno Siqueira

(Prefeito de Juiz de Fora)
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