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ADELINO DE CARVALHO (PMN)	 AGOSTINHO SILVEIRA (PL)

Pastor da Igreja do Reino dos Céus há 17 anos. Eleito para o primeiro mandato, com
22.963 votos. Na 13 Legislatura, foi o 1 2 suplente do PSD. Foi vereador erri Belo Horizonte
(1988/92), quando participou da elaboração da Lei Orgânica do Município. Cantor e compositor
de música sacra, é escritor e professor de Teologia. A principal região de atuação política é a
Região Metropolitana de Belo Horizonte. Municípios de maior-votação , Belo Horizonte, Matozinhos,
Juiz de Fora e Contagem

"O ano de 1999 para o Brasil será Muito importante e decisivo no aspecto econômico. A
busca de uma saída política exigirá cada vez mais a participação dos parlamentares para a
democratização econômica no País, com a redistribuição de renda. E importante para nós,
parlamentares, a consciência política de que somos representantes de um povo que, na sua
maioria esmagadora, sofre com a crise econômica e com a falta de perspectiva para uma vida
futura melhor. Lutar para melhorar a quaíidadé de vida do nosso povo ter um mandato transpa-
rente assumindo posições claras e bem definidas é sub1Í~ 10 exercício da democracia. Não
existirá democracia plena enquanto nã6d 'ostir justiça social."

Advogado e industrial. Eleito para o primeiro mandato, com 19.923 votos. Foi secretário
de Administração e Recursos Humanos (1997/98) e de Trabalho e Ação Social (1989) de Con-
agem. E um dos fundadores do PI- em Minas Gerais. A principal região de atuação política é

a Região Metropolitana de Belo Horizonte. Municípios de maior votação: Contagem, Belo Hori-
zonte, Brumadinho e. Antônio Dias.

"No exercício do mandato, vamos dedicar nossosesforços às matérias ligadas à educa-
ção, para garantir justa remuneração-e condições de trabalho aos profissionais da área, para a
melhoria da qualidade pedagógica. Lutaremos também por mecanismos que fomentem as
atividades econômicas geradoras de emprego, com atenção especial às micro e pequenas
empresas que têm o direito à política especial. Incentivar os pequenos produtores, por meio da
organização de cooperativas, e a criação de programas sociais para aproveitamento das
atividades de produção em famiia...Estaremos propondo e apoiando iniciativas que visem  à
proteção da mulher vítima de violência, dos idosos e crianças carentes e à proteção eficaz do
meio ambiente, para garantir melhores condições de vida nossas e das gerações vindàuras."

ADELMO CARNEIRO LEÃO (PT)	 AÍLTON VILELA (PSDB)
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Médico e professor universitário. Eleito para o segundo mandato, com 24.305 votos, vai
exercer o terceiro mandato uma vez que, como segundo suplente do PT na 13 Legislatura,
assumiu a vaga dodeputado Almir Cardoso, eleito prefeito de Paracatu. Foi presidente da
Comissão de Direitos e Garantias Fundamentais (1993/94) e líder do PT (1994) na Assembléia.
Presidiu a Beneficência da Prefeitura Municipal de Belo Horizonte (1995). As principais regi-
ões de atuação política são o Triângulo Mineiro e o Alto do Jequitinhonha. Municípios de maior
votação: Uberaba, Belo Horizonte e Itamarandiba.

"Meu próximo mandato prosseguirá com a mesma orientação dos anteriores, ou seja, a
luta pela ética na política, pela transparência e correta aplicação dos recursos públicos e pela
implantação das políticas sociais, com participação popular. Continuarei a fiscalizaras ações
do Executivo, a denunciar seus desacertos e  apontar alternativas que busquem o atendimen-
to do interesse coletivo. Defenderei a saúdé, o saneamento, a educação, a moradia, os direitos
humanos e a assistência social como dever do Estado e direito dos cidadãos, potencializando
os instrumentos e espaços de diálogo com a sociedade existentes na Assembléia Legislativa."

Industrial. Eleito -.leitb para o terceiro mandato consecutivo, com 40.855 votos, foi líder do
PDC (1991/92) e do PPR (1993/94) na Assembléia. Foi vereador (1967/71), vice-prefeito (1971
73) e prefeito em Três Corações (1983/89). A principal região de atuação política é o Sul de
Minas. Municípios de maior votação: Três Corações, Cambuquira e Carmo da Cachoeira.

"No meu entendimento, a fase atual é de expectativa com a posse do governador, quan-
do deve haver transformações significativas nos poderes do Estado. Em nível nacional, acre-
dito que acontecerão reformas no sentido de aprimorar e fortalecer o sistema partidário, que
hoje se encontra muito vulnerável. Com relação ao próximo mandato, seguirei a mesma linha
de trabalho que venho praticando nos dois mandatos anteriores e que tem me dado um retorno
satisfatório na região em que atuo. Continuarei sendo um prestador de serviços, sempre volta-
do para os interesses maiores do povo que represento. E espero que consigamos reverter o
quadro de recessão que assola o Estado e o País, sempre contando com a união de nossos
companheiros políticos e da própria população."

AGOSTINHO PATRÚS (PSDB

Médico oftalmologista. Eleito para o quinto mandato consecutivo, com 44.438 votos. Foi
presidente (1995/96) e 1-secretário (1991/93) da Assembléia. Foi secretário de Estado da
Casa Civil e Comunicação (janeiro/1 997 a março/1998), secretário adjunto de Estado da Saúde
(1981/82). As principais regiões de atuação política são: Região Metropolitana de Belo Hori-
zonte, Zonas da Mata, Mantiqueira e Metalúrgica. Municípios de maior votação: Belo Horizon-
te, Carandaí, Santa Bárbara, Rio Piracicaba e Espera Feliz.

"O Legislativo congrega representantes de diferentes parcelas da população, quer geo-
gráfica, quer socioculturalmente. Assim, deve ser aberto ao diálogo, ao debate e propugnar
pela resolução das mutáveis aspirações e necessidades dessas populações. Colocando em
prioridade, não compromissos corporati vistas ou regionalistas, mas os da maioria da popula-
ção, em especial, as socioeconomicamente mais necessitadas de apoio, não se errará. Como
ex-presidente desta Casa sei que a maioria de seus componentes busca, assim, cumprir sua
delegada missão. Que a Alemg continue a se aperfeiçoar no cumprimento de sua destinação
constitucional. Essas são minhas expectativas para a Legislatura de 1999 a 2003, no início de
um novo século."

Radialista. Eleito para o primeiro mandato, com 50.762 votos. Foi prefeito de Juiz de
Fora (1989/92). As principais regiões de atuação política são Zona da Nata, Campo das
Vertentes Sul de Minas Municípios de maior votação Juiz de Fora Ewbank da Câmara e
Matias Barbosa.

`Trazendo uma experiência de quatro anos no Executivo, como prefeito de Juiz de Fora
de 89 a 92, espero agora poder desempenhar no Legislativo mineiro um trabalho de indepen-
dência. Oúvindo todos os setores, quero desenvolver e apresentar projetos que possam trazer
benefícios para o Estado. Gostaria de lembrar que mesmo sendo principiante no Legislativo, já
me considero maduro nas idéias adquiridas em um trabalho incansável em seis anos, acompa-
nhando o trabalho de várias Assembléias Legislativas do país. Hoje, pelo pouco que já convivi
com esta Casa, posso afirmar que a Assembléia dispõe de ótimo serviço informatizado e ainda
de um eficiente quadro de funcionários. O cidadão Carlos Alberto Bejani lembra que tem cons-
ciência de que seu partido é o PFL. Já o deputado Alberto Bejani não abre mão de ter em todos
os seus atos a sigla do partido mais importante, que é MG, de Minas Gerais."

ALBERTO BEJANI (PFL)
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ÁLVARO ANTÔNIO (PDT)

Engenheiro mecânico, eletricista e civil. Eleito para o 49 mandato consecutivo, com
25.346 votos. Foi deputado estadual (1983/87,1991/95,1995/99), deputado federal (1986/90),
vice-prefeito de Belo Horizonte (1985/88) e secretário de Estado dos Transportes (1983/85).
Vereador por três mandatos (1970/82), foi presidente da Câmara Municipal de Belo Horizonte
(1973) e foi líder do prefeito na Câmara (1974). A principal região de atuação política é a Região
Metropolitana de Belo Horizonte. Municípios de maior votação: Belo Horizonte, Contagem,
Jeceaba, Itumirim e Crucilândia

"A grave conjuntura política, econômica e social em que se encontra o País e Minas Gerais indica
terem-se esgotado fórmulas de solução para os problemas nacionais, urdidas tecnocraticamente. Pre-
vejo a crescente necessidade da decisiva participação do Parlamento, que deve ampliar a discussão
desses problemas, de forma a encontrarmos soluções que contem com a legitimação da sociedade,
representada no Legislativo. Nossa grande meta é levar  metrô para o Barreiro. E dar continuidade ao
intenso trabalho em prol do desenvoMmento do Estado, em especial procurando prMlegiara população
de mais baixa renda, pnncipal segmento que nos dá apoio."
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ALBERTO PINTO COELHO (PPB)	 AMBRÓSIO PINTO (PTB)

Administrador de empresas e empresário do setor de radiodifusão. Eleito para o segundo
mandato consecutivo, com 40.954 votos. Líder do PPB na Assembléia (1997/98). Foi diretor
administrativo da Telemig (1990/94) e diretor do Dentel/MG (1986/90). As principais regiões de
atuação política são o Centro-Nordeste, o Sul de Minas e a Região Metropolitana de Belo Horizon-
te. Municípios de maior votação: Lagoa Santa, Belo Horizonte e Conceição do Mato Dentro.

"Devemos ter consciência e trabalhar para o contínuo aperfeiçoamento das relações
entre os Poderes Legislativo, Executivo e Judiciário. A reorganização do Estado e a revisão de
seu papel estão no centro de nossas discussões, sobretudo, neste momento de acirramento
das contradições econômicas e sociais. Os projetos prioritários para esta legislatura devem
contemplar, portanto, questões como a geração de empregos e distribuição de renda, a assis-
tência médico-hospitalar, o saneamento básico, a correção dos desequilíbrios econômicos e
sociais entre as diversas regiões do Estado, o ensino fundamental, e a preservação do meio
ambiente. Temos que corresponder aos anseios de uma sociedade mais crítica e participativa
que exige eficiência, criatividade, planejamento e administração competente com suas ações."

Empresário. Eleito com 33.296 votos. Foi prefeito de ltajubá (1983-1988) e vice-líder do
PTB. Suplente na 1W' legislatura, foi empossado (1997) como efetivo na vaga do deputado Luiz
Antônio Zanto, que assumiu a Prefeitura de Frutal. Foi membro efetivo da Comissão de Defesa
do Consumidor. A principal região de atuação é o Sul de Minas. Municípios de maior votação:
Itajubá, São Lourenço, Visconde do Rio Branco, Santo Antônio do Amparo e Brasópolis.

"Reeleito para nosso terceiro mandato como deputado estadual, depois de ter adminis-
trado a cidade de Itajubá, no Sul do Estado, vejo a próxima sessão legislativa com esperança.
Temos certeza de que, tomadas as medidas amargas, o País e o nosso Estado encontrarão o
caminho do crescimento, com emprego e justiça social, um estado de direito onde o cidadão
tem as mesmas oportunidades, sem privilégios."

ALENCAR DA SILVEIRA JÚNIOR (PDT)	 AMÍLCAR MARTINS (PSDB)
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Jornalista e radialista. Eleito para o segundo mandato consecutivo, com 42.778 votos.
Vereador em Belo Horizonte por dois mandatos (1989/93 e 1993/94), foi vice-presidente da
União dos Vereadores do Brasil (1990/94) e conselheiro da Ademg (1991/94). Na 13 2 Legislatura,
foi vice-líder do PDT na Assembléia. A principal região de atuação política é a Região Metropo-
litana de Belo Horizonte. Municípios de maior votação: Belo Horizonte, Itabirito, Serro, Jacutinga,
Ouro Preto e Contagem.

"O segundo mandato traz uma responsabilidade maior, principalmente no meu caso, que
mais que dobrei minha votação. São mais de 42 mil eleitores, espalhados praticamente por
toda Minas Gerais, confiando em mim. Pretendo exercer um mandato participativo, como foi o
primeiro, com presença constante nas comunidades, com intenso envolvimento nos movimen-
tos populares. Acredito na política feita lado a lado da população, sem demagogia. Ao lado da
democratização da informação legislativa que ajudei a implantar, por meio do requerimento que
criou a TV Assembléia, pretendo consolidar uma luta de mais de dez anos - o projeto que
legaliza o jogo do bicho, tirando milhares de trabalhadores da clandestinidade."

Professor de História Econômica, licenciado da UFMG. Eleito para o primeiro mandato,
com 44.371 votos. Foi secretário de Estado da Casa Civil e Comunicação Social (janeiro/1 995
a abril/1996) e da Cultura (janeiro/1 997 a abril/1998). Foi vereador (1989/92 e 1993/96), líder do
PSDB e do governo, presidente da Câmara Municipal de Belo Horizonte (1993/94). As princi-
pais regiões de atuação política são Região Metropolitana de Belo Horizonte, Vale do
Jequitinhonha, Regiões Oeste e Sul de Minas. Municípios de maior votação: Belo Horizonte,
Contagem, Morro do Pilar, Jacinto e Santo Antônio do Jacinto.

"Meu trabalho como professor e pesquisador, minha luta pelo fortalecimento da Fundação de
Amparo à Pesquisa do Estado de Minas Gerais (Fapemig), do sistema universitário e das instituições de
pesquisa sediadas em Minas, minha forte ligação com a vida artística e cultural do Estado, que
culminou com a Lei Estadual de Incentivo à Cultura, de minha autoria, minhas ações como conse-
lheiro da Fundação Biodivérsitas e meu apoio decisivo à implantação da Secretaria de Estado de
Meio Ambiente são demonstrações claras de meu compromisso na Assembléia Legislativa, com
a educação, a cultura, a ciência e tecnologia e o meio ambiente em nosso Estado."

ANDERSON ADAUTO (PMDB)

Advogado. Eleito para o quarto mandato consecutivo, com 50.566 votos. Foi presidente
da Comissão de Administração Pública (1992) e líder do PMDB na Assembléia (1993). Foi
secretário de Indústria e Comércio de Uberaba (1985/86). As principais regiões de atuação
política são o Triângulo Mineiro e o Alto Paranaíba. Municípios de maior votação: Uberaba.
Conceição das Alagoas, Nova Ponte, Sacramento e Iturama.

"No momento em que chego ao meu quarto mandato como deputado estadual, obtendo
a maior votação de minha carreira política, tenho que agradecer aos cidadãos que acreditaram
na minha atuação como deputado e enfatizar que tenho plena consciência de que minha res-
ponsabilidade hoje é ainda maior. Por isto vou exercer o meu mandato consciente de que tenho
de me dedicar, para ter condições de atender às demandas de todos os 175 municípios onde
eu fui votado. Acredito que este reconhecimento ao meu trabalho parlamentar ocorreu por ter
conseguido levar vários benefícios para os municípios do Triângulo Mineiro, onde se concentra
minha atuação política. Asseguro que continuarei, na Assembléia Legislativa, atuando na defe-
sa dos interesses da sociedade, como tenho feito ao longo de minha vida pública."
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ANTÔNIO ANDRADE (PMDB)	 ANTÔNIO JÚLIO (PMDB)

Engenheiro civil e produtor rural. Eleito para o primeiro mandato, com 29.186 votos.
Vice-líder do PMDB, vai exercer seu segundo mandato, uma vez que, como 1 9 suplente da 132
Legislatura, foi empossado (1995) na vaga do deputado Tarcísio Henriques, que assumiu a
Secretaria de Estado da Justiça, sendo efetivado (1997) na vaga do deputado Bonifácio Mourão,
eleito prefeito de Governador Valadares. Foi prefeito de Vazante (1989/92). As principais regi-
ões de atuação política são o Noroeste de Minas e Alto do Paranaíba. Municípios de maior
votação: Vazante, Lagamar, João Pinheiro, Cabeceira Grande e Coromandel

"Eu acredito que o Estado terá um período muito promissor nos próximos anos. Afirmo
isso baseado nas propostas do governador Itamar Franco e do meu partido, o PMDB. As
composições políticas sinalizam para uma tendência de centro-esquerda nos próximos anos,
favorecendo, principalmente, as classes menos privilegiadas. Neste mandato, pretendo inten-
sificar a atuação na defesa do pequeno e médio produtor, com a criação de agroindústrias no
meio rural, como forma de garantir o emprego nas cidades do interior mineiro, além de defender
o desenvolvimento regional e estadual.

Eleito para o terceiro mandato, com 29.637 votos, foi líder do PMDB. Empresário, foi
prefeito de Pará de Minas (1983/88) e fundador da Associação Microrregional do Centro-Oeste
(Ameco). Foi também vice-presidente da Comissão de Política Energética, Hídrica e Minerária
da Assembléia, além de vice-líder da Bancada do PMDB (1992) e presidente da Comissão de
Constituição e Justiça. As principais regiões de atuação política são o Oeste e o Centro-Oeste
de Minas. Municípios de maior votação: Pará de Minas, Papagaios e Nova Serrana.

"A minha expectativa, para os próximos quatro anos, é a melhor possível. Este será
meu primeiro mandato de deputado em que estarei ao lado do governador do Estado. Em meus
mandatos anteriores, mesmo não sendo oposicionista, muitas vezes fui tratado como tal pelos
governadores epor vários de seus assessores. A partir de janeiro de 1999, tenho a certeza de
que as coisas serão diferentes. Não que eu espere um tratamento privilegiado, mas o fato de
ter apoiado a candidatura de Itamar Franco desde o primeiro momento, além de ter sido sempre
um peemedebista fiel às orientações partidárias, são motivos suficientes para acreditar que
terei melhores condições de trabalho na defesa dos interesses do povo mineiro."

ANTÔNIO CARLOS ANDRADA (PSDB)	 ARLEN SANTIAGO (PTB)

Advogado. Eleito para o primeiro mandato, com 45.320 votos. Foi vereador (1989/92) e
prefeito de Barbacena (1993/96), vice-presidente da Federação das Associações Microrregionais
de Minas Gerais (Femem) (1993), vice-reitor da Fundação Presidente Antônio Carlos (Fupac) e
assessor especial do governador Eduardo Azeredo (1995/98). As principais regiões de atuação
política são Zona da Mata, Campo das Vertentes e Sul. Municípios de maior votação: Barbacena,
Carandaí, Senhora dos Remédios, Mar de Espanha e Rio Espera.

"A representação popular é um instituto fundamental nas democracias, sendo ela o prin-
cipal e mais legítimo canal de interlocução da sociedade e do cidadão com o Estado. Tais
responsabilidades se agigantam diante da grande crise econômica e social que atravessa o
País, com fortes e imediatos reflexos sobre o nosso Estado. Entendemos que a descentralização
administrativa, a democratização das formas de decisão do Estado, o fortalecimento dos setores
produtivos para a retomada do desenvolvimento com a geração de empregos e o fomento à
agricultura, à saúde e à educação devem ser as prioridades do nosso momento."

Médico. Eleito para o primeiro mandato, com 41.533 votos. Foi vice-prefeito e secretário
municipal de Saúde de Montes Claros e prefeito de Coração de Jesus. Foi também presidente
da Associação dos Muncípios da Área Mineira da Sudene (1993/94 e 1995/96). A principal
região de atuação política é o Norte de Minas. Municípios de maior votação: Montes Claros,
Coração de Jesus, Porteirinha e Várzea da Palma

"Em face do quadro atual, teremos de transpor muitos percalços para viabilizar nossos
propósitos, principalmente no que tange à implantação de políticas mais efetivas na área da
saúde, que, em toda a história, nunca foi tão relegada. Saúde e educação são encargos do
Estado, e temos o dever de envidar os esforços necessários para garantir esse direito a todo
cidadão. E nesse sentido que chegamos a esta Casa bastante estimulados e, mesmo em face
da realidade caótica, da escassez de recursos, lutaremos para colocarem pauta assuntos que
se referem à racionalização da administração pública, à modernização do Estado com vistas a
torná-lo mais eficiente, bem como a adoção de uma política mais humana e democrática em
nossas instituições ligadas à saúde."

ANTÔNIO GENARO (PPB)	 BENÉ GUEDES (PDT)

Pastor da Igreja do Evangelho Quadrangular. Eleito para o quarto mandato consecutivo,
com 63.484 votos. Vice-presidente nacional da Igreja do Evangelho Quadrangular, foi vereador
em Belo Horizonte (1982/86), presidente da Comissão de Meio Ambiente (1987/88) da Assem-
bléia. Foi vice-líder do PPB (1997/98) e integrante da Comissão de Constituição e Justiça. As
principais regiões de atuação política: o Triângulo, o Vale do Aço, a Zona da Mata e o Sul de
Minas. Municípios de maior votação: Belo Horizonte, Contagem, Ipatinga, Juiz de Fora e Betim.

"Em 1982, ocupei, pela primeira vez, uma cadeira no Legislativo municipal, obtendo o pri -
meiro lugar entre os vereadores eleitos e a maior votação até então na história da Câmara Munici-
pal de BH. Represento uma parcela dos evangélicos do Estado, em particular, a Igreja do Evange-
lho Quadrangular, da qual sou pastor há 30 anos onde ocupei o cargo de supervisor estadual. A
expectativa que tenho é de que será uma legislatura difícil, uma vez que o País passa por difi-
culdades em diversas áreas. Mas, com Jesus à frente, espero continuar trabalhando com minhas
bases políticas e em prol dos cristãos, colocando, em prática, todos os meus projetos para, juntamente
com meus colegas parlamentares, ajudara minimizar os anseios da nossa população."

Corretor de imóveis. Eleito para o quarto mandato, com 42.283 votos. Foi secretário de
Estado de Recursos Minerais, Hídricos e Energéticos (1995/97). Bené Guedes foi corregedor
da Assembléia, líder do PTB (1989/91) e 3-secretário (1993/95). Foi também vereador em
Leopoldina (1987/88). A principal região de atuação política é a Zona da Mata. Municípios de
maior votação: Leopoldina, Ervália, Astolfo Dutra, Pirapetinga, Visconde do Rio Branco,
Eugenópolis e Palma.

"Hoje podemos afirmar que a Assembléia mineira é, sem dúvida, uma das mais moder-
nas do Brasil. Com o passar dos anos, a Assembléia vem crescendo significativamente. Um
dos aspectos mais relevantes está sendo a participação popular, a cada dia aumenta a integração
entre o povo e o parlamentar. A imprensa e, principalmente, a TVAssembléia tiveram e têm um
papel fundamental nessa aproximação Espero que nestes próximos quatro anos os Poderes
Legislativo e Executivo mesmo com as divergências naturais busquem sempre o entendi-
mento em torno de um bem comum que e o desenvolvimento de nosso Estado
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BILAC PINTO (PFL)	 CHRISTIANO CANEDO (PTB)
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Advogado e empresário. Eleito para o segundo mandato consecutivo, com 54.117 votos.
Foi chefe de gabinete da Secretaria de Estado de Minas e Energia (1985/86) e diretor da Cemig
(1991/94). Líder do PFL na Assembléia (1997/98). As principais regiões de atuação política são
o Sul e o Oeste de Minas. Municípios de maior votação: Santa Rita do Sapucaí, Itanhandu,
Borda da Mata, Ipuiúna e Caldas.

"A minha visão sobre a política, nos próximos quatro anos, não é de facilidades, mas sim
de enormes desafios à classe política e a todo o povo brasileiro. Cada um de nós terá de ser
responsável pela sua parcela de contribuição. Conscientizar, insistentemente, que a economia
de uma nação depende da soma da economia de cada um. O Brasil é um imenso país e mora
nele um povo maravilhoso e trabalhador, assim, alcançaremos nossa meta. Neste século que
termina fica a força explícita do trabalho de muitos. Para o próximo século, vêm redobradas as
esperanças: alento ao viver"

Médico pediatra. Eleito para o primeiro mandato, com 32.560 votos. Foi prefeito (1989/
92) e secretário de Saúde de Muriaé (1976/82) e ainda secretário adjunto de Estado da Saúde
(1995/98). Foi membro dos Conselhos Estaduais de Meio Ambiente, de Defesa dos Direitos da
Criança e do Adolescente, da Ciência e Tecnologia, e do Trabalho. E diretor-clínico da Associ-
ação de Proteção à Maternidade e Infância de Muriaé. As principaisi regiões de atuação políti-
ca são a Zona da Mata e o Vale do Rio Doce. Municípios de maior votação: Muriaé, Barão do
Monte Alto, Patrocínio de Muriaé e Laranjal.

"Consciente das necessidades da minha região, meu compromisso volta-se para as
carências de nossa sociedade tão sofrida. A assistência social será minha preocupação prioritária.
Os projetos referentes à saúde serão defendidos por mim, uma vez que a saúde pública mere-
ce uma atenção maior Defendo ainda uma reestruturação econômica, visando ao desenvolvi-
mento, por meio de incentivos à política agropecuária e industrial, para a redução do desem-
prego. Procurarei defendera educação para todos e projetos que visem atender às expectati-
vas do povo que acreditou nas possibilidades de trazer mais progresso à nossa região."

CARLOS PIMENTA (PSDB)	 DALMO RIBEIRO SILVA (PSD)
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Médico. Eleito para o segundo mandato consecutivo, com 41.676 votos. Foi presidente
(1995/96) e vice-presidente (1997/98) da Comissão de Saúde da Assembléia, vice-líder do
PSDB (1997/98). Foi vereador por três mandatos (1977/92) e presidente da Câmara Municipal
de Montes Claros, além de secretário municipal de Governo da prefeitura do município. A
principal região de atuação política é o Norte de Minas. Municípios de maior votação: Montes
Claros, Manga, São João do Paraíso e Varzelândia.

"O meu segundo mandato como deputado estadual será voltado mais uma vez para a
defesa da região Norte de Minas. E importante que todas as ações sejam direcionadas para
proporcionar à região todas as condições de desenvolvimento, levando ajuda ao produtor rural,
melhor atendimento na área social, boas escolas, segurança e saúde de qualidade para todos.
Meu mandato estará, assim, a se/viço de toda a população do Estado, especialmente os norte-
mineiros."

Advogado. Eleito para o primeiro mandato, com 25.660 votos. Foi secretário de Educa-
ção (1965/72) e vice-prefeito (1976/82). Foi presidente por dois mandatos da 39 2 subseção da
OAB-MG (Ouro Fino) e professor da Faculdade de Direito da Universidade São Francisco (USF),
em Bragança Paulista/SP. A principal região de atuação política é o Sul de Minas. Municípios
de maior votação: Ouro Fino, Monte Sião, Jacutinga, Inconfidentes e Santa Rita de Caldas.

"A importância do Legislativo é de suma relevância e constitui em fator indispensável na
condução dos destinos de nosso Estado. Vejo, em decorrência de ser esta a minha primeira
legislatura, a qual procurarei com dignidade desempenhar, que não terei dificuldade em bem
cumprir meu mister, conjuntamente com meus distintos pares, que tão bem representarão o
honrado Povo Mineiro. A perspectiva para o ano que se avizinha confirma nossa esperança de
que será muito próspera e respeitosa, muito embora, entenda as dificuldades que nosso Esta-
do de Minas Gerais, como toda Nação, vem atravessando. Por outro lado, de forma mais
objetiva, procurarei desempenhar, com dedicação e honradez, o verdadeiro papel como legisla-
dor, buscando sempre os legítimos interesses do povo que terei a honra de representar"

CHICO RAFAEL (PSB)	 DILZON MELO (PTB

Advogado. Eleito para o primeiro mandato, com 21.290 votos. Vereador em Pouso Ale-
gre por dois mandatos (1988/92 e 1993/96), foi presidente da Câmara Municipal (1994). E
secretário da Ordem dos Advogados do Brasil e diretor da Associação Comercial de Pouso
Alegre. A principal região de atuação política é o Sul de Minas. Municípios de maior votação:
Pouso Alegre, Bueno Brandão, Camanducaia e Bom Repouso.

"O mundo experimentou grande evolução, mas é lamentável que isso beneficie apenas
um terço de toda a humanidade, ficando dois terços alijados do processo como se dele não
fizessem parte. No Brasil e em Minas, a situação não é diferente. Ocorre gigantesca distância
entre aqueles que foram contemplados pelo avanço científico e econômico e os que nada
possuem, sendo o aperfeiçoamento do sistema democrático, pela participação popular, a úni -
ca alternativa para diminuir as desigualdades sociais. Espero contribuir para o amadurecimento
do sistema político, econômico e social, proporcionando a todos o direito de usufruir, de forma
igualitária, das benesses produzidas pela humanidade. Com  a colaboração dos homens públi-
cos de Minas e do País, trabalharemos perseguindo esse objetivo."

Empresário da construção civil e farmacêutico prático. Eleito para o terceiro mandato,
com 48. 834 votos. Foi 4-secretário da Assembléia (1997/98), prefeito de Varginha (1983/88),
3-secretário da Assembléia (1991/92), líder do PTB (1993), vice-líder do Governo na Assem-
bléia (1994) e secretário-geral do PTB (1994). As principais regiões de atuação política são o
Sul e o Sudoeste de Minas. Municípios de maior votação: Varginha, Boa Esperança, Elói
Mendes, Campos Gerais e Capitólio

"O contexto político-econômico da atualidade necessita, mais do que nunca, de medi-
das que propiciem a melhoria da qualidade de vida da população. A crise econômica atinge
vários segmentos da sociedade e, para minimizá-la, é preciso que a busca de soluções seja
alicerçada na criação de projetos de maior alcance social. Vejo, com desagrado incontido, o
aumento do desemprego. E preciso criar uma política de incentivos fiscais para abertura de
novas frentes de trabalho. Espero continuar pautando minha atuação na defesa dos interesses de
cunho social e na valorização do Legislativo. Não adianta apenas se criar e votar leis, se estas não
forem cumpridas. E sabido que lei,sem sanção correspondente, passa a ser letra morta."
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DJALMA DINIZ (PFL)
Empresário. Eleito para o segundo mandato consecutivo, com 54.153 votos. Vice-líder

do PFL (1997/98) na Assembléia. Principal região de atuação política: RMBH. Municípios de
maior votação: Belo Horizonte, Ipatinga, Ipaba, Contagem e Bom Jesus do Galho.

"Ao iniciar a legislatura, o meu ânimo também se renova. 54.153 votos recebidos me
credenciam como o deputado mais votado do meu partido e o 7rnais votado entre os demais.
Sinto-me mais preparado para trabalhar para a comunidade que represento, embora reconheço
que preciso aprender muito. Como cristão evangélico, lembro aos leitores as palavras de Je-
sus: "Sem mim nada podeis fazer". Aqui chegamos, não esquecerei jamais de tributara Deus
esta vitória. Que tenhamos a Bíblia, a maior de todas as Constituições, não apenas sobre
nossas mesas, mas nos nossos corações. E encerro refletindo as palavras de Abra ham Lincoin,
em sua proclamação de 30 de março de 1863 quando advertiu: "E dever das nações, bem como
dos homens, reconhecer sua dependência no poder dominante de Deus, confessar seus peca-
dos e transgressões em humilde contrição, porém com seguras esperanças de que o arrepen-
dimento genuíno levará à misericórdia e ao perdão".

Professor de História e Filosofia. Eleito para o segundo mandato consecutivo, com 43.471
votos. Foi membro efetivo das Comissões de Fiscalização Financeira e Orçamentária e de
Direitos Humanos e líder do PT na Assembléia. Vereador em Contagem (1988/94), diretor do
Sind-UTE e membro de pastorais da Igreja Católica. As principais regiões de atuação política
são a RMBH e o Leste de Minas. Municípios de maior votação: Contagem, Belo Horizonte.
Mutum e Tarumirim.

"Iniciamos a 14 Legislatura num momento delicado para o País: a ditadura do capital
financeiro, que provoca desemprego, fome, miséria e, ainda, coloca em risco a democracia
brasileira. Para enfrentar essa situação, vamos continuar o trabalho de defesa da população,
lutando contra a impunidade, na área dos Direitos Humanos, lutar para que o orçamento
participativo seja efetivado e que a reforma agrária, saúde, educação e geração de empregos
sejam prioridades; apoiarás associações cooperativas, grupos de pastorais e sindicatos; man-
ter o contato com as bases, fazendo do mandato um projeto de construção coletiva e popular."

DURVAL ÂNGELO (PT)

DIMAS RODRIGUES (PPB)	 EDSON REZENDE (PSB)

à

Empresário e agropecuarista. Eleito para o segundo mandato consecutivo, com 42.972
votos. Foi prefeito de Janaúba (1989/92). A principal região de atuação política é o Norte de
Minas. Municípios de maior votação: Janaúba, Jaíba e Monte Azul.

"Todas as expectativas que posso ter, com relação aos próximos quatro anos, estão
diretamente ligadas à conclusão do processo das reformas constitucionais. A reeleição do
presidente Fernando Henrique Cardoso aponta no sentido de que medidas serão adotadas com
vistas à retomada do crescimento econômico, com a geração de empregos e priorízação dos
programas sociais. Como deputado estadual, acredito que a solução para Minas Gerais está
em corrigiras desigualdades regionais. Neste sentido, como basicamente represento a Região Norte de
Minas, pretendo trabalharpara que seja implantada uma política voltada para apnonzação dos períme-
tros irrigados do Gorutuba, Jaiba e Pirapora, pois a viabilização desses projetos constitui a única forma
de realmente erradicara fome e a miséria que assola a região. Para isto, precisamos de uma política de
financiamentos e de incentivos fiscais, sobretudo, destinada a beneficiar pequenos e médios produ-
tores rurais. Neste sentido, estou otimista em relação aos próximos quatro anos."

Médico pneumologista. Eleito para o primeiro mandato, com 22.805 votos. Foi presiden-
te da Associação Médica de Barbacena (1985/86). Fundador do PSB, vereador à Câmara Mu-
nicipal de Barbacena (1992/98). A principal região de atuação política é o Campo das Vertentes.
Municípios de maior votação: Barbacena, Belo Horizonte e Alto Rio Doce

'O propósito de realizarações políticas capazes de proporcionar igualdade de condições de vida
a toda a população tem sido, ao longo do tempo, o propulsor que nos leva a percorrer os caminhos da
vida pública. Entendo que o mandato parlamentarrequer contato permanente coma população. Desta
forma, mesmo obtendo expressiva representatividade nas regiões da Zona da Mata e Vertentes, creio
sernecessá rio atuarna defesa dos interesses de todos os mineiros, incentivando as trocas de experiên-
cias na busca de soluções conjuntas que atendam às suas necessidades. Ante os reflexos negativos
da globalização, é preciso promovero intercâmbio regional preservando postos de trabalho e incentivan-
do a geração de renda. E necessário também defendera educação de qualidade e a política de saúde
pública. Entendo ser imprescindível um firme posicionamento em favor de um política nacional ética,
transparente, democrática e de preservação dos interesses nacionais."

IR

EDUARDO BRANDÃO (PMNDINIS PINHEIRO (PSD)

Advogado. Eleito para o segundo mandato consecutivo, com 46.504 votos. Foi
serventuário da Justiça, titular do Cartório do 2 2 Ofício de Notas em lbirité, chefe de gabinete
da Prefeitura Municipal de lbirité (1989/90). Foi vice-líder do PSD. A principal região de
atuação política é o Vale do Paraopeba. Municípios de maior votação: lbirité, Belo Horizonte,
Água Boa, Brumadinho, São Joaquim de Bicas e Contagem.

"Na minha primeira legislatura, fui o mais jovem deputado do Estado de Minas. Nesses
quatro anos, participei ativamente da Comissão de Defesa do Consumidor, onde fui vice-presi-
dente e relator de muitas matérias importantes. No período em que foram analisadas as eman-
cipações de distritos, atuei decisivamente para a criação dos municípios de Sarzedo, Mário
Campos e São Joaquim de Bicas, na Região Metropolitana de Belo Horizonte. Já como líder do
PSD, participei de muitas discussões e debates, entre eles o da Lei Robin Hood. Neste meu
segundo mandato, recebi a aprovação de mais de 46 mil pessoas e avalio essa votação como
o reconhecimento de um trabalho sério e dedicado, onde não faltou muita solidariedade. E é,
assim, que pretendo continuar atuando nos próximos quatro anos."

Administrador de empresas. Eleito para o primeiro mandato, com 22.778 votos. Foi vice-
prefeito de Ribeirão das Neves (1993/95), assumiu a prefeitura em 1995, secretário municipal
de Desenvolvimento Urbano do município (1995/96). Foi vice-presidente da Associação dos
Prefeitos da Região Metropolitana (Granbel) e membro da Assembléia Metropolitana de Belo
Horizonte (Ambel). A principal região de atuação política é a RMBH. Municípios de maior vota-
ção: Ribeirão das Neves, Belo Horizonte e Contagem.

"Ênfase em projetos que contemplem saúde, educação, esporte e lazer, habitação e
desenvolvimento. Esta é a minha proposta para um mandato centrado na participação popular.
Nossas ações serão viabilizadas de forma democrática e pautadas pelos interesses das comu-
nidades. E também uma de minhas metas desenvolver um trabalho de sustentação ao realiza-
do quando fui prefeito de Ribeirão das Neves. Neste sentido eu levarei ao governador Itamar
Franco projetos que possam incrementar o Distrito Industrial daquele município, para torná-lo
um centro gerador de emprego e renda. Na área da saúde, meus planos passam pela conclusão
da rede de saneamento básico da cidade, que hoje deixa de atender 40% da população.



ELMO BRAZ (PPB)

Advogado. Eleito para o sétimo mandato consecutivo, com 38.331 votos. Na 13
Legislatura, foi l9-secretário da Assembléia (1997/98), cargo que ocupou pela terceira vez (1989/
91 e 1993/95), Foi vereador em Belo Horizonte (1967/74), 2-secretário e vice-presidente da
Câmara Municipal de Belo Horizonte. As principais regiões de atuação política são a Zona da
Mata, Campo das Vertentes, Nordeste de Minas e RMBH. Municípios de maior votação: São
João Nepomuceno, Belo Horizonte e Descoberto.

"Na última legislatura, como parlamentar e 1 -secretário da Casa, realizamos diversas
ações na área político-parlamentar, como a ampliação da interação do Legislativo com a soci-
edade. Sabemos das dificuldades socioeconômicas que estamos vivendo e que teremos desa-
fios pela frente. O principal deles é o combate ao alto nível de desemprego. E preciso reverter
na área da saúde, o péssimo atendimento à população, coibir a evasão escolar na rede de
educação pública e os altos custos das mensalidades escolares na rede particular. Contudo,
temos que dar um voto de confiança aos nossos governantes. Acredito que os atuais governa-
dores não medirão esforços na busca da solução desses problemas."

ri
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EDUARDO HERMETO (PSB)

Empresário da construção civil. Eleito para o primeiro mandato, com 20.703 votos. Diretor
comercial da EDH Empreendimentos e diretor presidente da Guatambu Construções As princi

r
pais regiões de atuação política são o Vale do Jequitinhonha e Sudoeste de Minas. Municípios
de maior votação: Belo Horizonte, Alpinópolis, Campos Gerais e Francisco Badaró. 

Pela primeira vez candidatei-me e fui eleito motivo de muito orgulho Maior, entretanto
e o compromisso que assumo perante a comunidade de realizar um trabalho seno e produtivo
A responsabilidade cresce da necessidade de o País buscar uma reestruturação política e
administrativa que aumente suas condições de competitividade numa economia globalizada.
Pretendo usar minha experiência empresarial na construção civil, para encontrar alternativas
de desenvolvimento que ativem o mercado e gerem mais empregos. Na habitação popular,

' instrumento decisivo para a melhoria das condições sociais encontramos opções que favore-
cem diversos ramos de atividades econômicas além de proporcionar ao cidadão a dignidade
de ter  casa própria. O novo milênio está chegando e, com ele, a necessidade de realização de
novos projetos e novas conquistas. E nessa linha que conduzirei meu trabalho."

ELAINE MATOZINHOS (PSB) ERMANO BATISTA (PSDB)

Advogada e delegada de Polícia aposentada. Eleita para o primeiro mandato, com 26.197
votos. Vereadora em Belo Horizonte (1997/2000). Foi delegada-geral da Polícia Civil de Minas
Gerais (1993), idealizadora da Delegacia de Mulheres em Belo Horizonte (1985). A principal
região de atuação política é a RMBH. Municípios de maior votação: Belo Horizonte, Contagem,
Santa Luzia e Conselheiro Lafaiete.

"Legislar sobre os reais interesses da melhoria da qualidade de vida da população e em
favor do engrandecimento de Minas serão um dos principais pontos de minha atuação no
Legislativo. Fui eleita, depois de ser vereadora de Belo Horizonte e de 23 anos como delegada
de Polícia. Para estes quatro anos e, diante da difícil situação por que passa o País e o Estado,
tenho como pontos de minha atuação a continuação do combate à violência - uma das princi-
pais reivindicações da sociedade -, por meio de políticas de valorização da Polícia; a garantia
da cidadania às mulheres; a busca da priorização para os investimentos sociais, em especial
para educação, saúde, habitação; e a ampliação e fortalecimento institucional das entidades e
órgãos que lutam contra o preconceito e a discriminação de gênero."

Advogado. Eleito para o terceiro mandato consecutivo, com 63.900 votos. Foi prefeito
duas vezes (1969/70 e 1973177), vice-prefeito (1967/69) e vereador (1963/66) em Mantena.
Corregedor da Assembléia na 13 Legislatura. A principal região de atuação política é o Vale do
Rio Doce. Municípios de maior votação: Mantena, Itabirinha de Mantena, Turmalina, Belo Hori-
zonte e Jequeri.

"Uma sociedade harmônica, proposição elementar da democracia, não subsiste sem leis
comedidas e sensatas, compatíveis com a realidade emergente, que possam subsidiar
satisfatoriamente as suas diversas funções que, necessariamente, complementam entre si.
Cabe aos parlamentares executara sua tarefa com habilidade, tirocínio, perspicácia e objetividade.
criando um sistema de regras com espírito ordenador dos relacionamentos humanos Não pode
o deputado esmorecer ante interpretações paradoxais que de vez em quando lhe dão: oráculo
de todas as súplicas e estuário de todas as vias. Nem por isto deixa de ser a expressão maior do
exercício da democracia. Se o Legislativo é a fonte das normas, o parlamentar é a vontade expres-
sa do povo e deve ser persistente, mas consciente, isento e profícuo naquela que pensa e faz."

ELBE BRANDÃO (PSDB)	 FÁBIO AVELAR (PSDB)

Economista e professora. Eleita para o primeiro mandato, com 46.016 votos. Mas vai
exercer o segundo mandato, pois, suplente na 132 Legislatura, assumiu o mandato entre feve-
reiro de 1995 e março de 1998. Especialista em Economia, foi secretária da Associação
Microrregional do Norte de Minas (1993). A principal região de atuação política é o Norte de
Minas. Municípios de maior votação: Janaúba, Espinosa, São João da Ponte, Bocaiúva e
Grão-Mogol.

"Continuar o trabalho iniciado como deputada estadual, é a minha meta. Pretendo aper-
feiçoar meu relacionamento com lideranças políticas e os cidadãos dos municípios onde fui
votada, aumentando a capacitação profissional de meus assessores. No Parlamento mineiro, além de
outros assuntos de interesses do povo mineiro e, preocupada com as políticas públicas, dedicarei-me
mais detidamente às ações do desenvolvimento do turismo e da agropecuária. A estabilização da
economia nacional não é tarefa a se realizar sem abnegação de todos os segmentos da sociedade, mas
é preciso acontecer uma rápida revisão da questão federativa para um avanço mais igualitário dos
poderes da União, dos Estados e dos municípios."

Engenheiro civil. Eleito para o primeiro mandato, com 44.157 votos. Ex-diretor da Copasal
MG (1995/98), foi presidente da seção Minas Gerais da Associação Brasileira de Engenharia
Sanitária/Abes (1983/87) e atualmente é vice-presidente da Sociedade Mineira dos Engenhei-
ros. A principal região de atuação política é a RMBH. Municípios de maior votação: Belo Hori-
zonte, Santa Luzia, Lagoa Santa, Igarapé e Barão de Cocais.

"Está evidente para todos nós o clima de inquietação atual. Fatores determinantes de
insegurança do cidadão atualmente se mostram mais presentes e ameaçadores. Questões
como desemprego, globalização, violência urbana, crise financeira, habitação, saúde, educa-
ção e outras de igual importância afligem as pessoas e se colocam como grandes desafios
para o governo. Sinto-me otimista em relação ao futuro, pois as ações governamentais em
curso contribuirão para o desenvolvimento econômico e social de nosso país. Também a dispo-
sição para a luta, que hoje já percebo disseminada na Assembléia Legislativa, com certeza
assegurarão as condições necessárias ao fortalecimento do Estado e a criação das condições
indispensáveis ao bem-estar do povo mineiro."
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GLYCON TERRA PINTO (PPB)

Advogado, empresário e pastor evangélico da Igreja Batista da Floresta (Belo Horizonte).
Eleito para o terceiro mandato consecutivo, com 41.236 votos. Foi membro do Conselho do
BDMG e da Febem, professor e vice-reitor do Seminário Teológico Evangélico do Brasil e
presidente da Ordem dos Ministros Evangélicos do Brasil/MG. As principais regiões de atuação
política são a Região Metropolitana de Belo Horizonte, o Norte de Minas, os Vales do Aço e do
Jequitinhonha. Municípios de maior votação: Belo Horizonte, Lajinha e Contagem.

GEORGE HILTON (PST)

Radialista e pastor evangélico da Igreja Universal do Reino de Deus. Eleito para o primei-
ro mandato com 34.342 votos. A principal região de atuação política é a RMBH. Municípios de
maior votação: Belo Horizonte, Santa Luzia, Betim e Itabira.

"Tenho uma expectativa positiva e sinto um desafio ao assumir a Alemg. Encontro uma
Casa organizada e informatizada, que conta com um quadro de recursos humanos capacitado.
A Alemg é hoje um modelo que tem sido estudado e reproduzido e esta condição favorável é
um fator bastante eficaz para o desempenho do nosso trabalho. Encontro ainda um grupo
competente de parlamentares, imbuídos do mais alto espírito público. Identifico, porém, um
quadro em nível geral do Estado, onde será preciso muita coragem para não se intimidar com
o "caos" orçamentário/financeiro e com as desigualdades sociais, que, infelizmente, ainda não
conseguiram demonstrar serem prioritárias. Como deputado iniciante, vou me empenhar para
realizar meu trabalho com competência, dignidade e caráter, contribuindo para que haja melho-
res dias para o povo mineiro, desde a geração de trabalho, de uma renda digna e de tudo que é
necessário e inerente ao direito do bem viver numa sociedade."

GERALDO REZENDE (PMDB)	 HELY TARQÜÍNIO (PSDB

GIL PEREIRA (PPB)

Advogado. Eleito para o quarto mandato consecutivo, com 31.287 votos. Foi 3 9-vice-
presidente da Assembléia (1997/98), vice-líder (1987/88) e líder (1991) do PMDB na Assem-
bléia, além de 2-vice-presidente do Legislativo (1989/91). Fundador do PMDB (1979) e verea-
dor em Uberlândia (1983/87). A região de maior atuação política é o Triângulo Mineiro. Municí-
pios de maior votação: Uberlândia, Tupaciguara, Ipiaçu e Campina Verde.

"Com 33 anos de militância em um só partido, sempre buscamos em nossos mandatos
lutar pela melhoria de vida do cidadão. Neste mandato, a nossa contribuição continua centrada
nessas ações, buscando consolidar uma sociedade digna e justa. Mas, com a chegada e
implantação do governo neoliberal, sentimo-nos lesados e até mesmo com as nossas "mãos
atadas", devido ao agravamento da crise, com a geração do desemprego em massa. Hoje o
desemprego atinge cerca de 8% da população economicamente ativa. Com esse agravamento,
acreditamos que nós, parlamentares, teremos que nos unir em busca de soluções emergenciais,
no combate ao desemprego, que, com propostas e leis, fará do Legislativo um poder de ação
popular, pois cidadania com emprego gera qualidade de vida e desenvolvimento humano."

Médico cirurgião. Eleito para o terceiro mandato consecutivo, com 46.505 votos. Presi-
dente da Comissão de Constituição e Justiça na 13L1 Legislatura. Foi vice-líder do PRN e líder
do PP na Assembléia. A principal região de atuação política é o Alto Paranaíba. Municípios de
maior votação: Patos de Minas, Lagoa Formosa, Rio Paranaíba, Presidente Olegário e Serra do
Salitre.

"Minha expectativa é de um cenário político, econômico e social de muitas dificuldades,
sombrio. O Congresso Nacional tem o dever de concluíras reformas, no sentido de diminuir o
Estado paternalista, tornando-o mais ágil e racional. Só assim poderá acontecer a redução
gradual do déficit publico, o equilíbrio das contas do governo e a retomada do desenvolvimento.
Defenderemos a sobrevivência digna do nosso povo, adotando praxis de políticas sociais com-
pensatórias para diminuir os desequilíbrios da ecologia social, melhorando os índices sofríveis
da saúde, educação, moradia.. Acredito que este é o caminho para construirmos uma socieda-
de organizada, livre, responsável e solidária. A minha disposição é de trabalhar muito, para
continuar representando os legítimos interesses do povo do Alto Paranaíba e de Minas Gerais".

Produtor rural. Eleito para o segundo mandato consecutivo, com 56.540 votos. Vereador
em Montes Claros (1989/92 e 1992/94), presidente da Câmara Municipal de Montes Claros
(1993/94) e secretário municipal de Governo (1991/92). Foi presidente da Comissão de Turismo,
Indústria e Comércio da Assembléia. A principal região de atuação política é o Norte de Minas.
Municípios de maior votação: Montes Claros, Bocaiúva, Espinosa, Monte Azul e Mato Verde.

"Apesar das graves dificuldades que o País e o Estado atravessam, fui confirmado para
mais um mandato na Assembléia, representando o Norte mineiro, para continuar meu trabalho
em favor da região e que contemple o efetivo combate à seca, com projetos de irrigação e
agricultura subsidiada e um Programa de Política Estadual de Recursos Hídricos; a criação de
mecanismos de apoio à agricultura e pecuária de assentar o homem no campo; a recuperação
das vias de acesso aos municípios, com asfaltamento para interligá-los; o equipamento de
centros de saúde para atender a população de baixa renda, com incentivo ao programa de
Saúde da Família; e o incentivo ao potencial turístico no Norte de Minas."

Empresário. Eleito para o terceiro mandato não consecutivo, com 34.045 votos. Foi
vereador em Belo Horizonte (1983/87), deputado estadual (1987/91 e 1995/99) e deputado fede-
ral (1991/94). Foi presidente da Comissão de Meio Ambiente da Assembléia. A principal região
de atuação política é a Região Metropolitana de Belo Horizonte. Municípios de maior votação:
Belo Horizonte, Ribeirão das Neves, Mariana, Santa Luzia, Teixeiras e ConquistaÇ
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IVAIR NOGUEIRA (PDT)	 JOÃO LEITE (PSDB)

Engenheiro, advogado e empresário. Eleito para o segundo mandato consecutivo, com
36.159 votos. Foi vice-presidente da Comissão de Direitos Humanos e líder do PDT. Foi secre-
tário municipal de Obras de Betim (1985/88), vice-prefeito (1989/90) e prefeito de Betim (1991/
92). A principal região de atuação política é a Região Metropolitana de Belo Horizonte. Municí -
pios de maior votação: Betim, Candeias, Belo Horizonte, Bocaina de Minas e Carmópolis de
Minas.

"Além da honra de assumir um segundo mandato na Assembléia Legislativa, a expecta-
tiva agora é a de que Minas possa ser, mais do que nunca, síntese do pensamento nacional,
apontando ao Brasil o verdadeiro caminho do desenvolvimento com justiça social. O governa-
dor Itamar Franco está disposto a cumprir essa tarefa, e o Poder Legislativo terá papel funda-
mental nesse processo que visa recolocar o nosso Estado no centro das grandes decisões do
País. Nos últimos anos, a Assembléia de Minas aprimorou suas ações em defesa dos direitos
humanos e da cidadania. E nesse caminho que pretendemos seguir, fazendo de nosso manda-
to um guardião dos interesses dos municípios que representamos e de todos os mineiros."

Atleta profissional. Eleito para o segundo mandato consecutivo, com 78.977 votos. Ex-
jogador de futebol, evangélico, foi vereador em Belo Horizonte (1993/94) e secretário municipal
de Esportes da Capital (abril/93 a abril/94). Presidente da Comissão de Direitos Humanos da
Assembléia na 132 Legislatura e presidente da Comissão Parlamentar de Inquérito do Sistema
Penitenciário (1997). A principal região de atuação política é a RMBH. Municípios de maior
votação: Belo Horizonte, Contagem, São João do Manhuaçu e Piracema.

"A minha expectativa é de que, nestes quatro anos de mandato, tenhamos a alegria de
ver políticos cumprindo seu real papel de prestar serviços à população. Tenho sentido que o
povo está acompanhando mais de perto o trabalho de seus representantes, o que é muito
importante, já que essa atitude favorece o crescimento da consciência de cidadania e evita
desvios de conduta. Espero que a Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais continue
abrindo cada vez mais as portas para o povo e que seja uma defensora intransigente dos
direitos humanos. Que ela, ao votar projetos, tenha consciência de que as leis devem existir
para se obter uma convivência harmônica entre as pessoas e o ambiente em que vivem."

IVO JOSÉ (PT)	 JOÃO PAULO (PSD)

Técnico em eletrônica e metalúrgico. Eleito para o terceiro mandato consecutivo, com
27.503 votos. Foi 2-secretário da Assembléia (1997/98). Na 12 a Legislatura, foi vice-presiden-
te da Comissão de Meio Ambiente (1993/94). Diretor da Central única dos Trabalhadores (CUT)
(1986). As principais regiões de atuação política são os Vales do Aço e do Rio Doce. Municípi-
os de maior votação: Ipatinga e Coronel Fabriciano.

"Como único representante do Vale do Aço na Assembléia, pretendo prosseguir na luta
pelo desenvolvimento econômico e social de todo o Leste mineiro. Vou continuar na coordena-
ção do movimento pela duplicação das BRs 262/381, obra que trará segurança, emprego, renda
e desenvolvimento para o Leste mineiro. Pretendo continuar na luta pelo passe-livre para porta-
dores de deficiência e maiores de 65 anos, cuja lei não é cumprida. Quero que a Comissão de
Trabalho, Previdência e Ação Social seja palco de debates e proposições para combater o
desemprego. Sempre me identifiquei na Alemg pelo trabalho na preservação do meio ambiente
e vou continuar priorizando o tema, por meio de ações que tenham como objetivo a educação
ambiental, a recuperação das águas dos nossos rios e a preservação das matas nativas."

Advogado. Eleito para o primeiro mandato, com 46.751 votos. Vereador em Belo Hori-
zonte (1992/1996 e 1997/2000), foi presidente da Câmara Municipal (1995/96) e também se-
cretário-geral da União dos Vereadores do Brasil/UVB (1995/97). Foi presidente da Beneficên-
cia da Prefeitura de Belo Horizonte (Beprem) (1989/91), consultor jurídico do Estado (1983/
87), advogado da Prefeitura de Contagem (1974/77). As principais regiões de atuação política
são a RMBH e a Zona da Mata. Municípios de maior votação: Belo Horizonte, Juiz de Fora,
Contagem, Ribeirão das Neves, Uberlândia, Uberaba e Montes Claros.

"A cada ano, o Estado brasileiro mostra-se menos capaz de cumprir suas obrigações
para com o cidadão que vem sendo exigido de forma progressiva. A demanda reprimida, con-
centrada nas áreas de educação e da saúde, transformou-se hoje em clamor popular que se
ergue também contra os demais setores da atuação do Estado, especialmente em relação à
segurança pública, transporte coletivo, habitação e emprego. Assumir cargo público nesse
contexto significa firmar compromisso expresso de lutar para a reversão deste quadro de falên-
cia, formulando propostas arrojadas e inovadoras que revoguem a lei da inércia, o continuismo."

JOÃO BATISTA DE OLIVEIRA (P

O deputado é comerciário aposentado. Eleito para o segundo mandato consecutivo, com
29.584 votos. Foi vereador em Belo Horizonte por três mandatos (1983/88,1989/92 e 1993/94),
membro da Assembléia Metropolitana e do Conselho Municipal de Habitação, além de vice-
presidente do Conselho Deliberativo da Associação Mineira de Reabilitação. A região de maior
atuação política é a Região Metropolitana de Belo Horizonte. Municípios de maior votação:
Belo Horizonte, Corinto, Contagem, Buenópolis e Felixlândia.

"A difícil situação que o Estado vive hoje não é sintoma de uma crise clássica, nem um
fato isolado. E uma crise de adaptação às mudanças verificadas nas economias nacional e
mundial nesta década. Passada a fase de adaptação, Minas deve encontrar novas e melhores
condições de desenvolvimento. O papel da Assembléia Legislativa nesta conjuntura é contri-
buir para que os custos dessa transição sejam pequenos para a população. Deve atuar também
para assegurar que as riquezas produzidas no Estado, em um novo período de prosperidade,
ao contrário do que ocorre hoje, sejam distribuídas igual e democraticamente por todas as
regiões do Estado."

JOÃO PINTO RIBEIRO (PTB)

Advogado, empresário e professor. Eleito para o quinto mandato não consecutivo, com
36.614 votos. Foi vereador em Belo Horizonte e deputado estadual por quatro mandatos conse-
cutivos (1975/1991). Foi vice-presidente da Assembléia (1985/86) e secretário de Estado de
Esportes, Lazer e Turismo (1991/94), da Criança e do Adolescente (1995) e de Esportes (1996/
98). A principal região de atuação política é a RMBH. Municípios de maior votação: Belo Hori-	 ;z
zonte, Corinto, Contagem, Caeté e Ouro Preto.

"Somaremos esforços para que Minas possa conseguir um avanço na economia que
resulte em melhoria para a população, notadamente as parcelas de baixa renda. Apresentare-
mos sugestões ao Executivo e vamos elaborar leis que proporcionem a pré-escola para as
crianças pobres, além de garantir vaga para todas elas. Pretendemos criar, em nosso trabalho
no Legislativo Mineiro, ações que possam prevenir e evitar o problema dos meninos de rua,
mediante empreendimentos de lazer, esporte, educação e cursos profissionalizantes, em con-
junto com a iniciativa privada. Lutaremos para que todo cidadão possa ter acesso a assistência
médica e por mais segurança no centro das grandes cidades e nos bairros da periferia".



Servidor público. Eleito para o segundo mandato consecutivo, com 69.547 votos. Foi
presidente da Comissão de Assuntos Municipais e Regionalização. A região de maior atuação
política é o Vale do Rio Doce. Municípios de maior votação: Conselheiro Pena, Aimorés e Abre
Campo.

"Sabemos que hoje a Assembléia mineira é respeitada pelo trabalho e pela inovação que
desenvolve, o que nos dá a certeza de que a cada legislatura teremos uma melhoria na qualida-
de de nossos trabalhos. Espero que o Poder Legislativo se fortaleça cada vez mais e que o
povo mineiro se sinta bem representado com o Parlamento voltado para os reais interesses de
Minas
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JORGE EDUARDO DE OLIVEIRA (PMDB)
	 JOSÉ HENRIQUE (PMDB)

Médico. Eleito para o terceiro mandato consecutivo, com 31.045 votos. Foi presidente
da Comissão de Saúde e Ação Social e membro efetivo da Comissão de Turismo, Indústria e
Comércio. Foi duas vezes prefeito de Machado (1972/76 e 1983/88), diretor e provedor do
Hospital da Santa Casa de Caridade e presidente da Fundação Educacional de Machado. A
principal região de atuação política é o Sul de Minas. Municípios de maior votação: Machado,
Campestre, Poço Fundo, Paraguaçu e Alfenas

"Único parlamentar do PMDB eleito pelo Sul de Minas, tenho como principal expectativa
uma maior atenção do Executivo com a região. O Sul é uma área que tem tudo para ser grande,

ri

 escoamento. A expectativa é justamente de que o atual governo trate o Sul com maior eqüidade

com suas riquezas naturais representadas pelo Lago de Furnas e as estâncias hidrominerais.
Possui um significativo potencial industrial, e a Rodovia Fernão Dias é a sua principal via de

em relação às outras regiões, o que não aconteceu em governos anteriores, O Sul de Minas
confia na política de equilíbrio regional do governador Itamar Franco. Também aspiro por um
governo austero, transparente, e sobretudo, centrado em um projeto maior na área social."

JOSÉ ALVES VIANA (PDT)
	 JOSÉ MILTON (PMN)

Médico pediatra e anestesiologista. Eleito para o primeiro mandato, com 26.551 votos.
Foi prefeito (1989/92), vereador (1983/88) e vice-presidente da Câmara Municipal de Curvelo
(1983/85). As principais regiõe de atuação política são a Região Central e Médio Rio das
Velhas. Municípios de maior votação: Curvelo, Inimutaba, Corinto, Belo Horizonte e Felixlândia.

"Estou chegando à Assembléia Legislativa para cumprir um mandato conseguido gra-
ças à vontade de Deus e do povo mineiro, onde procurarei exercê-lo com amor, determinação
e muito trabalho. Honrarei as tradições do povo de minha região e lutarei com destemor e
honradez em prol do desenvolvimento social e econômico do meu Estado e de minha gente.
Aos companheiros de legislatura, desejo muito êxito em seus mandatos, para juntos construir-
mos um Estado digno e progressista. Ao povo que me confiou o voto e a todos, a certeza de
que tudo farei para jamais decepcioná-los. Nasci para servir e servirei sempre procurando
fazer o melhor. Que Deus me ilumine nesta minha caminhada."

Advogado. Eleito para o primeiro mandato, com 28.471 votos. Foi vereador (1988/92) e
presidente da Câmara (1990/92) em Catas Altas da Noruega e vereador em Conselheiro Lafaiete
(1997/2000), onde foi membro efetivo da Comissão de Economia, Política Urbana e Rural. Foi
representante da Câmara como suplente no Conselho Municipal de Saúde, além de presidente
da Comissão de Elaboração da Proposta do Plano Diretor de Lafaiete. A principal região de
atuação política é  Alto Paraopeba. Municípios de maior votação: Conselheiro Lafaiete, Piranga,
Ouro Preto e Catas Altas da Noruega.

JOSÉ BRAGA (PDT)	 LUIZ FERNANDO (PPB)

Médico. Eleito para o terceiro mandato consecutivo, com 37.714 votos. Foi integrante
das Comissões de Assuntos Municipais e Regionalização e de Fiscalização Financeira e Orça-
mentária. Foi vereador em Brasília de Minas (1972/77) e presidente do Diretório Municipal do
PDT. A região de maior atuação política é o Norte de Minas. Municípios de maior votação:
Brasília de Minas, Varzelândia, Ubaí, lcaraí de Minas e Curral de Dentro

"Assumo este mandato com a mesma intenção e a mesma vontade de desenvolver um
trabalho eficaz, participando das discussões e deliberações inerentes à atividade parlamentar,
bem como representando os interesses das regiões que me elegeram, em especial o Norte de
Minas. Eu compreendo que, em face das dificuldades que o Estado e o País vêm apresentando
em suas políticas econômicas, o momento atual não oferece grandes perspectivas de desen-
volvimento. De qualquer forma, espero que o governo do Estado possa tomar medidas
satisfatórias, que venham garantira retomada do desenvolvimento econômico e a execução de
obras e serviços públicos imprescindíveis à melhoria de vida de todos os mineiros.

Empresário do setor de laticínios. Eleito para o primeiro mandato, com 47.016 votos.
Suplente na 132 Legislatura, foi empossado deputado em março de 1997, na vaga do deputado
Jaime Martins, que faleceu. A principal região de atuação política é a Zona da Mata. Municípios
de maior votação: Santos Dumont, Juiz de Fora, Mercês e Matias Barbosa.

"Espero que, em 1999, possamos ter um País e uma Minas Gerais mais justa e solidá-
ria, com mais emprego, melhor saúde, melhor educação e uma sociedade mais equilibrada,
onde todos possam ter um teto para morar e alimentação adequada em suas mesas. Como
parlamentar, continuarei cumprindo os meus compromissos assumidos com o povo. Vou traba-
lhar por um Legislativo moderno, transparente, democrático e voltado, exclusivamente, para os
interesses de toda a sociedade
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LUIZ TADEU LEITE (PMDB)
	 MÁRCIO CUNHA (PMDB)

Advogado e radialista. Eleito para o primeiro mandato, com 42.134 votos. Deputado
federal (1991/92), prefeito de Montes Claros por duas vezes (1983/88 e 1993/96) e vereador
(1977/82). As principais regiões de atuação política são o Norte de Minas e o Vale do
Jequitinhonha. Municípios de maior votação: Montes Claros, Pirapora e Almenara.

"A Secretaria da Justiça e de Direitos Humanos é um grande desafio. Eleito para legislar,
vejo-me diante da tarefa de dar substância à lei. Não se pode admitir, contudo, que as duas
tarefas, tecnicamente para/elas, possam divergir em sua essência. Venho de uma região,  o
Norte de Minas, muito pobre e, ao longo dos anos, empobrecida pelas administrações sem
compromisso que, dali historicamente, extraíam carvão, suor e votos. Além de ser, ao lado do
Vale do Jequitinhonha, o laboratório das agressões aos direitos humanos, à justiça e aos con-
ceitos mais singelos de cidadania. E porque medi o chão e a angústia dessas regiões, sinto-me
autorizado para lutar Em sendo Minas tão vasta, o Norte e o Vale do Jequitinhonha servem de
triste exemplo para que não se repitam brutalidades. Quem conhece a realidade das Gerais,
pode dar a Minas uma veemente contribuição de justiça."

Advogado e professor. Eleito para o primeiro mandato, com 27.962 votos. Vereador em
Belo Horizonte há quatro mandatos consecutivos (1983/88, 1989/92, 1993/96, 1997/2000). Foi
secretário municipal de Cultura e Turismo (1986187) e coordenador dos Movimentos SOS Arrudas
e SOS Anel Rodoviário. As principais regiões de atuação política são a RMBH, o Vale do Rio
Doce e a região de Sete Lagoas. Município de maior votação: Belo Horizonte.

"São minhas propostas valorizar o serviço e o servidor público, modernizando a máquina
administrativa; defendera autonomia e interesses dos municípios, ampliando e melhorando a
infra-estrutura de educação, saúde, saneamento básico, meio ambiente, habitação, segurança
e transporte; colaborar na definição de uma correta política fiscal, que promova justiça tributá-
ria, a fim de promover o desenvolvimento do Estado, bem como o direito do cidadão-contribu-
inte; incentivar as manifestações artístico-culturais, resgatando a tradicional e rica cultura po-
pular; atuar para o incremento da indústria, comércio, turismo, agricultura, pecuária, pequena e
média empresas; e incentivaras atividades de turismo ecológico, histórico e de negócios."

LUIZ DE MENEZES (PPS)	 MÁRCIO KANGUSSU (PSDB)

Radialista e cirurgião-dentista. Eleito para o primeiro mandato, com 22.529 votos. Foi
prefeito (1989/92) e vereador em Itabira (1960). As principais regiões de atuação política são as
Regiões Metalúrgica e Central. Municípios de maior votação: Itabira e Santa Maria de Itabira

"Tomo posse em meio a uma grande expectativa da população de ltabira e região. A
cidade se julga prejudicada pela privatização da Companhia Vale do Rio Doce (CVRD), uma
empresa que explora na cidade minério de ferro e outros minerais mais nobres, há mais de 50
anos. Entendo que a CVRD deverá rever suas relações com Itabira e retribuir a exploração de
mais de um bilhão de toneladas de minério, com a implantação de uma indústria de médio
porte. Vou atuar, também, junto ao governo, no sentido de asfaltar algumas estradas da região
e viabilizar outras estruturas básicas iminentes."

Advogado e produtor rural. Eleito para o primeiro mandato, com 42.869 votos. Duas
vezes prefeito de Joaíma (1983/88 e 1993/96), foi presidente da Associação Mineira de Municí-
pios/AMM (1993/94) e da Associação Microrregional do Baixo Jequitinhonha (1984/85), além
de diretor-geral da Codevale (1989). Foi secretário adjunto de Assuntos Municipais (1997/98),
de Recursos Humanos e Administração (1996/97) e de Educação (1989/90). As principais
regiões de atuação política são os Vales do Jequitinhonha e do Mucuri. Municípios de maior
votação: Pedra Azul, Capelinha, Joaíma, Jequitinhonha e Almenara.

"Vou buscar instrumentos que sejam capazes de combater os desequilíbrios regionais,
notadamente nos Vales do Jequitinhonha e Mucuri. Outras metas são atuar na defesa de
políticas públicas, com ênfase para as áreas de recursos hídricos e de uso e ocupação do solo.
Pretendo empenhar-me na criação de alternativas que importem na geração de emprego e
renda. O fortalecimento do municipalismo, como meio eficaz e rápido de fazer acontecer, de
forma plural, as políticas públicas - saúde, educação, meio ambiente, segurança, justiça
transporte e energia -, será outra vertente que irá marcar o meu trabalho parlamentar"

MARCELO GONÇALVES (PDT)	 MARCO REGIS (PPS

Médico do SUS desde 1981. Eleito para o segundo mandato consecutivo, com 42.142
votos. O deputado foi 3-secretário da Assembléia (1997/98) e secretário de Estado de Minas e
Energia (1997/98). As principais regiões de atuação política são o Oeste de Minas e a Região
Metropolitana de Belo Horizonte. Municípios de maior votação: Pedro Leopoldo, Divinópolis,
Matozinhos, Belo Horizonte e São Gonçalo do Pará.

"O limiar do século XXI traça o contorno de novos tempos. Na atual conjuntura do País,
que é de economia, sacrifício e muito trabalho, traçamos nossos planos, na confiança de que,
com garra e transparência, venceremos os obstáculos, levando à frente o nosso objetivo de
assegurar dias melhores ao povo mineiro. E necessário o apoio de todos para que o ajuste
funcione. Precisamos nos enquadrar nesta nova realidade e reunir todos os esforços na certeza
de que juntos somos capazes de atravessar períodos de crise e austeridade. Estaremos fortes
e unidos. Este é nosso compromisso de hoje. Haveremos de ser lembrados pelas gerações
vindouras com gratidão e respeito à nossa coragem e determinação."

Médico. Eleito para o segundo mandato consecutivo, com 22.623 votos. Foi prefeito de
Muzambinho (1989/92) e membro efetivo da Comissão de Educação, Cultura, Ciência e
Tecnologia. A principal região de atuação política é o Sul de Minas. Municípios de maior vota-
ção: Muzambinho, Monte Belo, Juruaia, Nova Rezende, Belo Horizonte e Esmeraldas

"A maioria dos eleitores sobreexalta e superestima as funções e valores de um vereador,
deputado estadual ou federal e senador Caberia aos políticos, aos educadores e à imprensa o
papel de concientizá -los do verdadeiro mister constitucional em questão, rompendo com uma
cultura deformada e distorcida. Por outro lado, essa confiança e honraria, que a presença e
participação em um reduzido e representativo Parlamento significa, não pode ser subestimada
pelo próprio representante, que deveria exercitar a sua atribuição de legislar e fiscalizar. Com
a experiência adquirida no primeiro mandato, pretendemos praticar não apenas atividade parla-
mentar precípua, mas dela fazer uma pregação ideológica, humanística e cristã, inserindo-a
num conceito de comunidade global para que esta não seja deturpada em imperialismo global."
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MARIA JOSÉ HAUEISEN (PT)	 MAURO LOBO (PSDB)

Professora e sindicalista. Eleita para o quarto mandato consecutivo, com 21.680 votos.
Fundadora do PT em Teófilo Otoni, foi presidente do partido naquela cidade, além de participan-
te das Comunidades Eclesiais de Base (Cebs). Foi 22secretária da Assembléia (1995/96). As
principais regiões de atuação política são os Vales do Mucuri e do Jequitinhonha e a RMBH.
Municípios de maior votação: Teófilo Otoni, Belo Horizonte, Pavão e Águas Formosas.

"A área administrativa da Assembléia é hoje motivo de orgulho e referência para as
demais Casas Legislativas. Acredito que a 10 Legislatura tem todas as condições para fazer
com que a área parlamentar também se torne uma referência nacional. Para tanto basta que os
deputados pautem seus trabalhos nas funções precípuas de um parlamentar: legislar e fiscali-
zar. Apresentar e apoiar projetos que sejam realmente de interesse coletivo, criticar e rejeitar os
que defendem interesses escusos é função do deputado. Mais do que função, é um dever do
deputado acompanhar e fiscalizar o Executivo na administração e nos gastos públicos. E
importante ressaltar que a grandeza de uma Assembléia Legislativa se firma na sua autonomia
frente aos outros poderes e na transparência como tônica para todos os seus atos."

Administrador de empresas e industrial. Eleito para o segundo mandato, com 44.262
votos. Vai exercer seu terceiro mandato, uma vez que, suplente na 13? Legislatura, assumiu o
mandato em 1995, quando o então deputado José Ferraz assumiu a Secretaria do Trabalho e
Ação Social. Foi efetivado em fevereiro de 1996, também na vaga de José Ferraz, indicado
conselheiro do Tribunal de Contas. Licenciou-se logo depois, para assumir a Secretaria de
Estado de Ciência, Tecnologia e Meio Ambiente (onde ficou até novembro de 1998). Foi secre-
tário de Estado da Habitação (1992/94) e diretor da Associação Brasileira da Indústria
Eletroeletrônica. A região de maior atuação política é o Vale do Rio Doce. Municípios de maior
votação: Caratinga, Itambacuri, Belo Horizonte, Tarumirim e Bom Jesus do Galho.

"Pretendo intensificar minha participação nas Comissões e no Plenário, tendo em vista
que nas duas legislaturas anteriores estive exercendo as funções de secretário de Estado.
Contribuir para o fortalecimento e valorização do papel do Legislativo junto à sociedade é uma
das minhas metas, na medida em que uma democracia forte exige um Legislativo atuante e
presente nas discussões dos problemas sociais, econômicos e políticos"

f

MARIA OUVIA (PSDB)

Bacharel em Geografia. Eleita para o segundo mandato consecutivo, com 44.286 votos.
Vai exercer o terceiro mandato, uma vez que, suplente na 12 2 Legislatura (1991/95), assumiu
em novembro/91. Foi 5 ?-secretária da Assembléia no segundo biênio (1997/98) desta 132
Legislatura e superintendente da extinta Legião Brasileira de Assistência (LBA) em Minas Ge-
rais (1985/90). A principal região de atuação política é o Oeste de Minas. Municípios de maior
votação: Lagoa da Prata, Santo Antônio do Monte, Pium-í, Luz e Caxambu.

"Elegi-me com 44.286 votos, principalmente nas cidades de Lagoa da Prata, Santo An-
tônio do Monte, Pium-í e Caxambu, o que demonstra o reconhecimento do povo mineiro pelo
meu trabalho na área social. Na condição de majoritária nas Regiões Centro-oeste, Sudoeste e
Sul de Minas, espero poder dar continuidade a este trabalho, em mais um mandato como
deputada estadual por Minas Gerais. Sempre coerente às minhas posições frente ao Parlamen-
to mineiro, desejo representar este povo mais sofrido, como sempre fiz."

Controlador de tráfego aéreo internacional. Eleito para o segundo mandato consecutivo,
com 38.761 votos. Membro do Conselho Nacional da Renovação Carismática Católica, foi
coordenador e fundador do Shopping da Fé, apresentador do programa "Encontro com Jesus",
na Rádio América. Foi presidente da Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária da
Assembléia (1995/96) e é o atual presidente da União Nacional dos Legislativos Estaduais
(Unale). A principal região de atuação política é a RMBH. Municípios de maior votação: Belo
Horizonte, Teixeiras, Lagoa Formosa, Contagem, Unaí, Almenara e Buritis

"Os próximos quatro anos serão difíceis. Do ponto de vista político, mais do que nunca,
será preciso muita responsabilidade, seriedade e coerência. O ajuste das contas públicas, a
moralização e as reformas deverão ser prioridades de todos, se quisermos retomar o cresci-
mento. Precisaremos de muita solidariedade, temor a Deus sobretudo e amor ao próximo.
Começo o segundo mandato, graças à confiança dos mineiros, e continuarei meu trabalho com
a determinação de sempre. Com mais experiência, darei minha colaboração para superar es-
ses problemas, na busca incansável de uma sociedade mais justa e solidária."

MIGUEL MARTINI (PSN)

MAURI TORRES (PSDB)	 NEWTON MORAIS (PL)

Contabilista, pecuarista e empresário da construção civil. Eleito para o terceiro mandato
consecutivo, com 42.979 votos. Foi líder e vice-líder do PMDB e vice-presidente da Comissão
de Fiscalização Financeira e Orçamentária. Foi líder do Bloco Social Trabalhista, que reunia o
PSDB, o PTB e o PDT (1997/98). As principais regiões de atuação política são o Vale do Rio
Piracicaba, Vale do Piranga e Vale do Rio Doce. Municípios de maior votação: João Monlevade,
Santa Bárbara, Barão de Cocais, Inhapim e São Domingos do Prata.

"A expectativa com relação ao Brasil é de que avancem as reformas estruturais neces-
sárias, permitindo o aprimoramento dos instrumentos sociopolíticos e econômicos que garan-
tam a tão sonhada justiça social com melhor distribuição de renda. Quanto a Minas, o que se
espera é uma ampla reforma com ajuste da estrutura administrativa e equilíbrio financeiro, pela
capacidade de diálogo e negociação, além de competência governamental. Vamos continuar
trabalhando no aperfeiçoamento e garantia do exercício democrático, contribuindo nas ações e
propostas que elevem o espírito público dos bons políticos mineiros, propiciando ao povo de
Minas Gerais resultados efetivos na melhoria da qualidade de vida."

Militar da PMMG há 17 anos. Eleito para o primeiro mandato, com 20.702 votos. É
presidente do Centro Social dos Cabos e Soldados da PM e foi candidato a vereador em 1996.
A principal região de atuação política é a Região Central de Minas Gerais. Municípios de maior
votação: Belo Horizonte, Juiz de Fora, Contagem, Ipatinga e Montes Claros

"Toda longa caminhada, ou escalada de uma grande montanha, sempre começa com
um passo. Este foi dado quando, em 1990, iniciamos um trabalho junto ao Centro Social de
Cabos e Soldados da PMMG, entidade de classe que congrega mais de 22 mil associados. Por
meio de uma política participativa, eliminamos a inércia de uma comunidade imobilizada pela
perplexidade - acostumada à hierarquia de comando e controle, que só exige obediência -
induzindo-a à ação. Essa comunidade, com seu senso histórico, esperou sua hora. E, quando
essa hora chegou, ela, silenciosamente, foi na urna indevassável e depositou lá seu voto e fez
prevalecer o pólo dos interesses coletivos sobre o dos interesses pessoais. Vamos promover a
defesa dos legítimos interesses da classe junto à Assembléia. Pensamos grande em relação a
essa comunidade, pela qual nos sentimos tão grandemente responsáveis."
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OLINTO GODINHO (PTB)	 RÊMOLO ALOISE (PFL)

Empresário do setor de laticínios. Eleito para o segundo mandato consecutivo, com
38.335 votos. Foi presidente da Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social. Foi
diretor comercial do Laticínio Sevilha e conselheiro fiscal do Sindicato das Indústrias de Laticínios
de Minas Gerais. Foi vice-líder do Bloco Social Trabalhista na Assembléia (1998). Filiado ante-
riormente ao PL, foi líder da bancada do partido (1996). As principais regiões de atuação políti-
ca são os Vales do Rio Doce, do Jequitinhonha e do Mucuri. Municípios de maior votação:
Guanhães, Coroaci, Belo Horizonte, Setubinha e Santa Maria do Suaçuí

"Acredito no fortalecimento da Assembléia Legislativa a cada ano. Espero que as priori-
dades do povo que nos elegeu se realizem, ou seja, que as prioridades dos municípios, defini-
das nas reuniões das Audiências Públicas Regionais, sejam incluídas no orçamento e realiza-
das efetivamente. Este é o caminho correto e seguro para a integração dos Poderes Legislativo,
Executivo e Judiciário na harmonia e que cumpram o que deles se espera: o crescimento do
bem comum e um melhor padrão de qualidade de vida da população mineira."

Médico e empresário. Eleito para o terceiro mandato consecutivo, com 47.052 votos. Foi
1-secretário da Assembléia (1995/96). Foi diretor-chefe do Pronto Socorro Municipal e do
Centro de Saúde de São Sebastião do Paraíso, ex-coordenador das Perícias Médicas da
Microrregião Sudoeste e fundador do Hospital São Lucas, em São Sebastião do Paraíso. A
principal região de atuação política é o Sudoeste de Minas. Municípios de maior votação: São
Sebastião do Paraíso, ltaú de Minas, Itamoji, Pratápolis e Guapé.

"No meu terceiro mandato como deputado, tenho como objetivo, preferencialmente, dar
continuidade ao trabalho que venho desempenhando na área de saúde. Com  as dificuldades
socioeconômicas que ora atingem o nosso Estado e o País e que afetam parte significativa da
população, dedicarei especial atenção à busca de soluções para amenizar o desemprego.
Pretendo, também, voltar meu trabalho parlamentar para a área educacional."

PAULO PETTERSEN (PMDB)	 ROGÉRIO CORREIA (PT)

1 q
Empresário. Eleito para o quarto mandato consecutivo, com 27.870 votos. Foi prefeito

de Carangola (1983/87), vice-líder do Governo na Assembléia (1987/88) e líder da Minoria
(1993/94). A principal região de atuação política é a Zona da Mata. Municípios de maior vota-
ção: Carangola, Sobrália, Tombos, Orizânia e Galiléia.

"Iniciando meu quarto mandato, pretendo intensificar um trabalho vigilante, construtivo e
sistematizado, priorizando as áreas da educação, saúde e obras. Naturalmente, o indispensá-
vel apoio do governador do Estado, doutor Itamar Franco, não me faltará. Restaurar, corrigir,
dando manutenção às estradas vicinais, melhorando o escoamento da produção agrícola, quer
na área estadual ou federal; onde se fizer necessário. As prioridades acima sempre foram
minha bandeira - na área educacional e na saúde, atentando, cuidadosamente, para solução
imediata, dada a situação caótica em que se encontram os menos protegidos nesses setores."

Professor, é bacharel em Matémática e Física. Eleito para o primeiro mandato, com
22.929 votos. Foi um dos fundadores do PT em Belo Horizonte, da CUT e do Sind-UTE. Foi
eleito vereador em 1988 pelo PT, tendo exercido três mandatos consecutivos. Foi eleito tam-
bém para a presidência regional do partido. Membro da Comissão de Administração Pública da
Câmara Municipal. A principal região de atuação política é a RMBH. Municípios de maior vota-
ção: Belo Horizonte, Contagem e Ouro Preto.

"Os próximos anos podem desembocar em duas perspectivas: uma é a continuidade e
sucesso dos ajustes neoliberais do governo FHC; a outra é a afirmação de um projeto que
aponte para a retomada da construção de uma idéia de soberania nacional e para a recuperação
de direitos usurpados nos últimos governos. Nossa expectativa é termos êxito na construção
desse segundo caminho. Buscaremos participar da implementação de 4 reformas: a tributária e
fiscal que desconcentre riquezas e redistribua rendas; a democrática, que amplie a participa-
ção popular na fiscalização dos poderes e nas decisões de governo; aadministratíva, que agilize
a máquina estatal; uma reforma agrária que garanta terra e condições de trabalho aos assentados." k

RONALDO CANABRAVA (PSC)PAULO PIAU (PFL)

Engenheiro agrônomo. Eleito para o segundo mandato consecutivo, com 48.923 votos.
Foi presidente da Comissão de Política Agropecuária e Agroindustrial da Assembléia (1997/
98). Pesquisador da Epamig, foi superintendente técnico-administrativo da empresa em Belo
Horizonte (1982185); chefe do Centro Regional de Pesquisa Agropecuária do Triângulo e Alto
Paranaíba (1987/88); secretário de Agricultura (1989/92 e 1993/94) e da Indústria, Comércio,
Turismo e Esporte (1992) de Uberaba. A região de maior atuação política é o Triângulo. Municípios
de maior votação: Uberaba, Viçosa, Presidente Olegário, Conceição das Alagoas e Sacramento.

"Continuar defendendo a livre iniciativa e abrir oportunidade para todos crescerem na escala
social são os meus princípios. Desenvolver uma política que fortaleça o setor produtivo e sua
necessidade pela geração de emprego, renda e melhoria das condições financeiras do poder
público. Desta forma, as ações sociais de responsabilidade do governo serão mais bem atendidas
- educação, ciência e tecnologia, saúde, segurança pública, etc. A educação vai mereceratenção
especial, o que permitirá maior sustentação ao setor produtivo. O diálogo com a sociedade é peça
essencial do processo, como criar leis correlatas e fiscalizar as ações políticas do Executivo."

Advogado. Eleito para o primeiro mandato, com 29.103 votos. Vereador (1992/96,1996/
2000), foi presidente da Câmara Municipal de Sete Lagoas (1997) e secretário de governo por
duas administrações (1989 a 1993). Foi presidente da Ordem dos Advogados do Brasil no
município e presidente da Fundação Municipal de Ensino Profissionalizante (Fumec) (1990/91).
A principal região de atuação política é a Microrregião do Rio das Velhas. Municípios de maior
votação: Sete Lagoas e Itabi rito.

"O novo Legislativo, surgido das mais representativas eleições realizadas no Estado,
terá compromissos que vão extrapolar suas funções regimentais. Os deputados estarão envol-
vidos no amplo debate e deverão influenciar o processo de transformação que já mobiliza a
sociedade e que aponta a necessidade de mudanças na ordem econômica, social e política do
País. Estamos empolgados com esse trabalho, que coroa os 6 anos de nossa experiência
legislativa, alicerçada no contato direto com o povo, interpretando seus mais simples, e
por isso mesmo legítimos anseios de bem-estar para a família e de participação na vida
política da Nação."



: 
Confira a composição partidária da Assembléia

A coligação PSDB/PFL/PPB foi a
que elegeu o maior número de..
deputados nas Eleições 98. Foram 29
parlamentares. A coligação que elegeu
o menor número de deputados foi a
FMP (PAN/PRTB/PMN/PSC), que terá
quatro parlamentares na 14
Legislatura (199912003).

• PSDB/PFL/PPB:	 29
'a'. PT/PSB:	 lo
* PMDB/PST:	 lo
* PDT/PC do B/PCB/PV:	8
* PTB:	 6
* PSD/PSN:	 5
* PL/PSL/PPS:	 5
* FMP (PAN/PRTB/PMN/PSC):	rii
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SÁVIO SOUZA CRUZ (PSDB
	 WANDERLEY ÁVILA (PSDB)

Engenheiro metalurgista e professor da PUC/Minas. Eleito para o primeiro mandato,
com 27.791 votos. Eleito vereador duas vezes (1993/96 e 1997/2000), foi presidente da Câma-
ra Municipal de Belo Horizonte (1997/98). Foi pesquisador do Centro Tecnológico de Minas
Gerais (Cetec) e diretor da Metamig. A principai região de atuação política é a Região Metropo-
litana de Belo Horizonte. Municípios de maior votação: Belo Horizonte, Oliveira e Esmeraldas.

"O Estado tem um papel central como agente indutor do desenvolvimento regulador das
atividades econômicas e prestador de serviços, A atual "era da informação" exige a moderniza-
ção do Estado, por meio da administração pública empreendedora que venha romper estruturas
verticalizadas e rígidas. O grande desafio do atual governo em meio ao completo caos adminis-
trativo financeiro em que encontrou o Estado. está em dotara administração pública do princí-
pio da "eficiência ", colocando-o ao lado da legalidade, impessoalidade e moralidade - exigênci-
as cada vez maiores da sociedade."

Professor e advogado. Eleito para o terceiro mandato consecutivo, com 37.591 votos.
Foi prefeito de PI rapora (1983/88), vice-líder (1991/92) e líder (1993/94) do PSDB na Assem-
bléia,lundador e presidente do diretório do partido em Pirapora, membro da Cipe-São Francis-
có. As principais regiõs de atuação política são o Norte de Minas, Vale do Jequitinhonha e Zona
da Mata. Municípios de maior votação: Pirapora, São Francisco, Várzea da Palma, Santo
Antônio do Jacinto e Rio Vermelho.

"Espero que, nesta 14 4 Legislatura, a Assembléia Legislativa de Minas Gerais mantenha
suas conquistas e continue a desenvolver projetos para o aprimoramento da sua modernização
administiativa e da sua proximidade cada vezmaior com o público, na— prestação de serviços
que lhe dá suporte para o exercício da cidadahia plena. No campo político, que esta Casa
continue no seu propósito de manter a harmonia entre os três poderes; além de respaldar o
avanço dos nossos trabalhos, dando-nos a bondição de não apenàs fármufar leis, mas de
participar, de maneira consciente e responsável, da consolidação de uma ve,dadeira democracia."

SEBASTIÃO COSTA (PFL)	 WASHINGTON RODRIGUES (PL)

Advogado. Eleito pàra o terceiro mandato Consecutivo com 40.355 votos. Fbi prefeito de
Divino (1983/88), presidente da Associação de Municípios da Vertente Ocidental do Caparaó
(1986/88), membro do Conselho Fiscal da Assõciação Mineira de Municípios (1987). Foi mem-
bro efetivo da Comissão de Administração Públicada Assembléia. A principal região de atuação
política éa Zona da Mata. Municípios de maior votação: Mutum, Divino, Espera Feliz e Carangola.

"A Assembléia estará trabalhando em consonância com o novo quadro político-econômico
vivido pelo País, objetivando não criar nenhum impasse institucional para que Minas conquiste
o progresso pleno, porém sem romper com suas tradições de unidade federativa compromissada
com as causas nacionais. O entendimento político é o caminho para a solução dos problemas,
visando à volta do crescimento econômico, a partir de uma redução drástica da taxa de juros e
da retomada de investimentos no setor produtivo, sem o que a estabilidade social, pela pers-
pectiva de emprego, poderá ser comprometida. Minas e o Brasil necessitam do diálogo lúcido
entre governantes, legisladores e magistrados, para que o desenvolvimento sustentado,
harmônico e soberano seja um horizonte claro e próximo dos ideais da população em geral."

Ex-militar da PMMG. Eleito para o primeiro mandato, com 74.594 votos. Integrou a
PMMG durante 14 anos e foi expulso da corporação em dezembro de 1997 depois de ter
participado, de movimento por melhorias salariais. O sargento Rodrigues foi l suplente de
vereador em Belo Horizonte (foi candidato pelo PMN em 1996 e obteve 2.674 votos). A principal
região de atuação política é a RMBH. Municípios de maior votação: Belo Horizonte, Contagem.
Juiz deForaGovernador Valadares, Uberaba e Santa Luzia. .

Meu objetivo e trabalhar em prol dos interesses da coletividade pnncipalmente daque-
les que .vivem.em, camadas sociais menos favorecidas. Estarei defendendo os interesses do
funcionalismo público, em especial na questão da segurança pública e na valorização dos
profissionais daárea. E meu desejo ver o País romper todos os obstáculos rumo ao desenvol-
vimento. Tenho a esperança de ver todos que detêm o poder - as autoridades constituídas -
refletirem sobre a miseria e o sofrimento de nossa gente e que numa atitude de respeito nos
os homens do povo, estejamos unidos no objetivo de não aceitar inversão de valores que
vem ocorrendo Qual será o preço que o povo terá que pagar pela estabilização econômica7

SEBASTIÃO NAVARRO VIEIRA (PSDB)	.	 .

Cirurgião-dentista, empresário e produtor rural. Eleito para o segundo mandato consecu-
tivo, com 53.983 votos. Foi 2 2-vice-presidente da Assembléia (1995/96), deputado federal por
dois mandatos (1978/82 e 1982/86), vice-presidente das Comissões de Saúde e de Transpor-
tes da Câmara dos Deputados, prefeito de Poços de Caldas (1989/92), membro da Executiva
Regional e do Diretório Nacional do PFL. Principal região de atuação política éo Sul. Municípios de
maior votação: Poços de Caldas, Botelhos, Cabo Verde, Conceição da Aparecida e. Caldas.- "Nós nos habituamos a analisara vida política brasileira observando apenas o período
correspondente ao mandato dos eleitos. Parece-me uma forma simplista de análise. A vida
política sobrevive a avalanche de analises que lhe são formuladas e a despeito de muitos

1 cresce a olhos vistos Esse crescimento e a maior riqueza que o povo deixa na construção de
sua historia Antevejo que os anos seguintes nos oferecerão o voto distrital misto um numero
menor de partidos políticos, com expressiva densidade eleitoral e nítido posicionamento ideológi-
co, um parlamento voltado para melhor exercício da busca do acordo e do equilíbrio dos contrários
e uma acentuada tolerância para a descoberta prática de que em política o "ideal é o possível".
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Suplentes deverão assumir
..0vagas de deputados-secretários

Quatro suplentes
deverão assumir man-
dato no lugar de depu-
tados que integram o
secretariado do gover-
nador Itamar Franco.

Os secretários são Ivair
Nogueira (PDT), de Es-
portes; Geraldo Rezen-
de (PMDB), de Indús-
tria e Comércio; Luiz
Tadeu Leite (PMDB), de

Justiça; e Sávio Souza
Cruz (PSB; coligado ao
PT), de Recursos Hu-
manos e Administra-
ção. Conheça o perfil
dos suplentes:

Maria Teresa Lara (PT), natural de
Betim (MC), é professora e
pedagoga. Ficou conhecida na
cidade pelos trabalhos desem-
penhados nos movimentos pastorais
da Igreja Católica. Foi professora da
rede pública estadual de ensino por
25 anos. Ocupou vários cargos em
Betim, como o de secretária de
Educação. Atualmente, é vereadora
em segundo mandato. Em 1994, foi
candidata a deputada federal e, em
1998, foi eleita primeira suplente na
coligação PT/PSB, obtendo 20.233
votos. Cidades onde obteve maior
votação: Betim e cidades vizinhas.

César de Mesquita (PMDB),
natural de Araxá, é médico e
economista. Casado com Lindalva
Franco de Mesquita, é pai de quatro
filhas. Em São Gotardo, foi diretor
do Hospital Pio XII e idealizou o
Programa de Assentamento
Dirigido do Alto do Paranaíba
(Padap). Em Araxá, foi secretário de
Saúde da prefeitura e conselheiro
fiscal da Copasa. Atualmente,
pertence ao corpo clínico d
Casa e do Hospital Dom E
Araxá. Cidades onde obte
votos: Araxá, São G
Matutina, Tiros, Santa 1
Serra, Arapuã, Major Por
Campos Altos e outros municípios.

Antônio Roberto (PMDB), natural
de São Pedro dos Ferros (MC), é
médico e diretor do Hospital Nossa
Senhora das Dores, de São
Domingos do Prata. Casado com
Conceição Winter de Carvalho, tem
três filhos. Foi prefeito de São
Domingos do Prata três vezes, para
depois ser eleito para o primeiro
mandato de deputado estadual. Na
Assembléia, participou das
comissões de Meio Ambiente, de
Fiscalização Financeira e Orça-
mentária, de Saúde e Ação Social e
de Defesa do Consumidor. Cidades
onde obteve mais votos: João
Monlevade, São Domingos do Prata,
Dionísio, Rio Casca e São Pedro dos
Ferros.

Eduardo Daladier Pereira (PDT),
natural de Caratinga (MG), é
médico. Foi vereador de Caratinga
(1983/1988) e prefeito (1989/
1992). Candidatou-se a deputado
estadual cm 1998 pelo PDT,
atingindo 24.491 votos, sendo o
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do Galho e outros municípios.


