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Oficiais da Polícia Militar visitam ALMG

Assembleia Legislativa homenageia, em
Plenário, os 52 anos de fundação do MDB

Militares foram recebidos pelo presidente da ALMG

O MDB tinha, entre seus nomes históricos, Ulysses Guimarães

Clarissa Barçante

Arquivo Agência Brasil

Gestão Estratégica de Segu-
rança Pública, que os oficiais 
cursam na Fundação João 
Pinheiro. Segundo a tenen-
te-coronel Nirlane Barroso, 
coordenadora do Centro de 
Pesquisa e Pós-Graduação 
da PM, eles também visitam 
outros órgãos considerados 
importantes para a área de 
segurança, como Defensoria 
Pública e Ministério Público.

Após serem recebidos pelo 
presidente, os militares assisti-
ram à palestra do diretor de 
Processo Legislativo da Assem-
bleia, Marcelo Fonseca. Em se-
guida, visitaram outros espaços 
do Palácio da Inconfidência.

funcionamento da Casa. Eles 
foram recebidos pelo presiden-
te, deputado Adalclever Lopes 
(PMDB), no Salão Nobre.

Adalclever Lopes elogiou 
a corporação e ressaltou a 
parceria entre a Assembleia 
e a Polícia Militar. “O País vi-
ve uma crise econômica, mas 
também de segurança e de 
autoridade. O trabalho poli-
cial de guardar as divisas do 
Estado, por exemplo, nunca 
foi tão importante”, afirmou 
o presidente. Para ele, a PM 
mineira merece o título de 
melhor polícia do Brasil.

A visita integra as ativi-
dades da Especialização em 

Superior Eleitoral (TSE), mas 
ainda não foi oficializada pela 
corte. Por isso, na Assembleia 
Legislativa, o partido continua 
sendo chamado de PMDB.
Livro – Logo após o encerra-
mento da Reunião Especial de 
Plenário, haverá cerimônia de 
lançamento do livro A verda-
de por trás da lenda, biogra-
fia do ex-governador Newton 
Cardoso, um dos fundadores 
do partido em Minas Gerais.

não há nada mais importante 
que a evolução da democra-
cia e da participação popular. 
Primamos pelo diálogo e não 
medimos esforços para realizar 
o melhor trabalho na Assem-
bleia Legislativa”, diz.

Em dezembro de 2017, 
uma convenção nacional do 
então PMDB decidiu pelo re-
torno ao nome original da 
legenda: MDB. A alteração já 
foi comunicada ao Tribunal 

visitou a Assembleia Legislati-
va, na sexta-feira (23), para co-
nhecer um pouco mais sobre o 

Uma turma de 32 oficiais da 
Polícia Militar (PM), entre te-
nentes-coronéis e majores, 

República, que foi considera-
da um símbolo de resistência. 
Mais tarde, durante a mobiliza-
ção pelas Diretas Já, ele ganhou 
o título de “Senhor Diretas”.

Em 1988, Ulysses presi-
diu a Assembleia Nacional 
Constituinte, que resultou na 
atual Constituição Federal, 
conhecida como “Documen-
to da Liberdade” e “Consti-
tuição Cidadã”.

Atualmente, o MDB é con-
siderado o maior partido polí-
tico brasileiro. Nas eleições de 
2016, foram eleitos pela legen-
da 963 prefeitos e 7.935 verea-
dores, em todo o País.

Para o presidente da 
 ALMG, deputado Adalclever 
Lopes, a história do MDB exige 
a retomada de bandeiras e a 
definição clara de sua identida-
de ideológica. Ele destaca a im-
portância do legado de Ulysses 
Guimarães e, parafraseando o 
líder histórico do partido, lem-
bra que governar é construir 
pontes e facilitar a integração 
com os cidadãos. “Na política, 

A Assembleia Legislativa ho-
menageia hoje, em Reunião 
Especial de Plenário, o Movi-
mento Democrático Brasilei-
ro (MDB) por seus 52 anos de 
fundação. A solenidade será 
às 10 horas. A comemoração 
partiu de iniciativa do presi-
dente da ALMG, deputado 
Adalclever Lopes, e dos de-
mais integrantes da bancada 
do partido, a maior do Legis-
lativo mineiro e que, atual-
mente, possui 13 integrantes.

Histórica legenda de 
oposição ao regime militar, 
o MDB foi fundado em 1966 
e reunia, em seus quadros, 
nomes como Tancredo Neves 
e Ulysses Guimarães, que de-
pois se tornou a figura central 
do partido na luta pelas elei-
ções diretas e pela redemo-
cratização do País.

Mesmo sabendo que não 
teria chances, em 1974, em 
plena ditadura, Ulysses de-
safiou os militares e fez uma 
“anticampanha” para uma 
“antieleição” à Presidência da 
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TV ASSEMBLEIA
 0h Zás – Leri Faria 
 0h30 Comissão de Agropecuária (27/9) – Uso excessivo de 

agrotóxicos no Brasil, especialmente em Minas 
 4h30 Palestra – Formas de participação da mulher na política, com 

Daniela Santiago 
 6h30 Sala de Imprensa – Mulheres no espaço público
 7h05 Compactos de Comissões 
 7h30 Panorama – Epilepsia 
 8h Mundo Político 
 8h30 Via Justiça – Alienação parental  
 9h Assembleia ao Vivo 
 10h Reunião Especial (ao vivo) – Homenagem ao MDB
 13h Geração – Jovens cientistas
 13h30 Compactos de Comissões
 13h40 Assembleia ao Vivo / Comissões 

 18h Sala de Imprensa – Mulheres no espaço público
 18h35 Compactos de Comissões 
 19h Assembleia Notícia (ao vivo)
 19h25 Trabalho de Base 
 19h30 Comissão de Defesa do Consumidor (26/2) – Debate sobre 

o Decreto 47.329, que altera o regulamento do IPVA, isentando 
do imposto veículo de valor histórico com mais de 30 anos de 
fabricação 

 21h30 Panorama – Epilepsia 
 22h Assembleia Notícia
 22h30 Mundo Político (inédito) – Entrevistas, comentários e notas 

sobre a movimentação política no País
 23h Assembleia Debate – Violência contra a mulher

• programação sujeita a alterações
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ACONTECE NA SEMANA
Segunda-feira (26/3)

Das 8 às 18 horas
• Exposição Poéticas, misturas e contaminações (Galeria de Arte)

10 horas
• Reunião Especial (Plenário) – homenagem aos 52 anos de fundação do 

MDB
14 horas

• Fórum técnico Plano Estadual da Política para a População em Situação 
de Rua (Betim) – roda de conversas do encontro regional de Betim

• Comissão de Desenvolvimento Econômico (Plenarinho IV) – debater, 
com a presença de convidados, o Plano Estadual de Desenvolvimento da 
Gastronomia. Requerimento: deputado Agostinho Patrus Filho

14h30
• Comissão de Defesa dos Direitos da Pessoa com Deficiência (Auditó-

rio SE) – debater, com a presença de convidados, as parcerias entre as 
 Apaes e o Estado. Requerimento: deputado Duarte Bechir

Terça-feira (27/3)
Das 8 às 18 horas

• Exposição Poéticas, misturas e contaminações (Galeria de Arte)
Das 8 às 17 horas

• Fórum técnico Plano Estadual da Política para a População em Situação 
de Rua (Betim) – encontro regional

9h30
• Comissão Extraordinária das Mulheres (Plenarinho I) – avaliar, com a 

presença de convidados, as comemorações do Dia Internacional da Mu-
lher. Requerimento: deputadas Marília Campos e Geisa Teixeira

• Comissão de Segurança Pública (Plenarinho IV) – debater, com a presen-
ça de convidados, a carga horária dos policiais e bombeiros militares. 
Requerimento: deputado Sargento Rodrigues

14 horas
• Reunião Ordinária (Plenário)

14h30
• Comissão de Participação Popular (Auditório SE)
• Comissão de Educação, Ciência e Tecnologia (Plenarinho IV)
• Comissão de Transporte, Comunicação e Obras Públicas (Plenarinho II)

15 horas
• Comissão de Desenvolvimento Econômico (Plenarinho III)
• Comissão de Minas e Energia (Plenarinho II) – debater, com a presença de 

convidados, o rompimento do mineroduto da empresa Anglo American 
em Santo Antônio do Grama. Requerimento: deputado João Vítor Xavier

16 horas
• Comissão de Minas e Energia (Plenarinho II)
• Comissão de Esporte, Lazer e Juventude (Plenarinho IV)
• Comissão de Defesa dos Direitos da Pessoa com Deficiência (Plenarinho I)

Quarta-feira (28/3)
Das 8 às 18 horas

• Exposição Poéticas, misturas e contaminações (Galeria de Arte)
9 horas

• Comissão de Saúde (Plenarinho III)
9h30

• Comissão de Direitos Humanos (Auditório SE)
10 horas

• Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária (Plenarinho IV)
10h30

• Comissão de Constituição e Justiça (Plenarinho II)
• Comissão de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável (Plenarinho I)

14 horas
• Reunião Ordinária (Plenário)

14h30
• Comissão de Administração Pública (Plenarinho II)
• Comissão de Redação (Plenarinho III)
• Comissão do Trabalho, da Previdência e da Assistência Social (Plenarinho I)

15 horas
• Comissão de Agropecuária e Agroindústria (Auditório SE)

15h30
• Comissão de Prevenção e Combate ao Uso de Crack e Outras Drogas 

(Plenarinho IV)
• Comissão de Defesa do Consumidor e do Contribuinte (Plenarinho II)

16 horas
• Comissão de Cultura (Plenarinho III)

Uma pessoa com epilepsia é como você.
Com a medicação adequada e a nossa solidariedade,

ela pode viver uma vida normal e com qualidade.

26 de março | Purple Day – Dia Mundial de Conscientização sobre a Epilepsia.


