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MUDANDO DE MÃOS

Apesar de ainda não ser do conhecimento do mundo político de Montes Claros, o 
PMN do município, que esteve durante muitos anos sobre a presidência do 
servidor público Marquinho da Policlínica, está mudando de mãos. Conforme 
apurou a coluna, a agremiação deverá ser presidida por Renato Maurício Ruas 
que, na semana passada se desligou do PSL para assumir a direção do PMN. A 
relação da nova comissão provisória já teria sido encaminhada ao TRE-MG para 
publicação. Vale ressaltar que, a principio, o partido integra a base de apoio a 
administração do prefeito Tadeu Leite.

 
AURINDO RIBEIRO

Apesar das constantes negativas, a coluna tem informação fidedigna de que o 
ex-vereador Aurindo Ribeiro já fez acordo com o prefeito Tadeu Leite para 
integrar um dos partidos da base governista. Na terça-feira ele esteve na 
prefeitura onde aproveitou para apanhar modelo de pedido de desfiliação. 
Ribeiro garantiu que ainda neste mês entra com pedido de desligamento do 
PPS. 

 
RIO PARDO E OUTROS

Apesar de ainda não ter sido publicado no site do TRE de Minas até a manhã de 
ontem, o ex-prefeito de Rio Pardo de Minas, Edson Paulino Cordeiro, já é o novo 
presidente do diretório do PMDB daquele município. Outras comissões 
provisórias do PMDB que foram modificadas e serão disponibilizadas ainda esta 
semana no site do Tribunal são as do município de Brasília de Minas, Botumirim 
e São João do Paraíso. As mudanças feitas pelo diretório estadual peemedebista 
atenderam ao pedido feito pelo deputado Tadeu Martins Leite.

 
RAQUEL CANDIDATA

Em sua nova fase, sobre a presidência do aposentado Edmilson Sá, o PTC de 
Montes Claros esteve reunindo na noite de terça-feira para discutir a eleição de 
2012 e principalmente a chapa de candidatos a vereador. A grande surpresa foi 
o anúncio da médica e empresária da educação Raquel Queiroz que anunciou 
que deve disputar a eleição do próximo ano como candidata a vereadora.

 
IPVA

Continua aguardando parecer da Comissão de Fiscalização Financeira e 
Orçamentária o Projeto de Lei, de autoria do deputado estadual Arlen Santiago 
(PTB), que institui desconto no IPVA dos proprietários de veículos automotores 
que não possuírem infrações de trânsito pelo período de um a três anos. De 
acordo a proposta contribuintes que não cometeram infrações de trânsito no ano 
anterior ao pagamento do IPVA recebam desconto de 10% sobre o valor anual 
do imposto. No caso de não terem cometido nenhuma infração nos dois últimos 
anos, o desconto vai para 15%, e para os que não tenham recebido multa nos 
três anos anteriores ao pagamento do IPVA, o desconto seria de 20% sobre o 
valor anual.

 
DIA D

O deputado estadual Tadeu Martins Leite (PMDB) informou que a bancada 
peemedebista na Assembléia Legislativa de Minas se reúne nesta quinta-feira 
para discutir se continua ou não fazendo parte do bloco de oposição, 
denominado de bloco Minas Sem Censura. Segundo ele, a única coisa certa é 
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que a decisão terá o aval de todos.  Tadeu Martins disse que tem conversado 
com seus companheiros de bancada para definir sua posição.

 
FIM SACRAMENTADO

A este respeito vale ressaltar que o esforço para que o PMDB continue fazendo 
parte da oposição tem sido feito pelo líder da minoria, Antônio Júlio, e pelo 
deputado Sávio Souza Cruz. Os outros seis deputados peemedebistas são 
contrários à continuidade do bloco

 
BERNARDO SANTANA

Em conversa com este jornalista o deputado Bernardo Santana (PR), explicou 
que pelo andamento dos trabalhos no Congresso Nacional é possível afirmar que 
a chamada Reforma Política não será votada a tempo de ser aplicada na eleição 
de 2012. Ela terá que ser votada até o dia 30 de setembro. Segundo ele, o 
Congresso ainda não entrou no assunto propriamente dito e até agora tem 
discutido apenas a reforma eleitoral. Aliás, a este respeito tem muita gente 
entendendo que pelo fato das leis eleitorais serem votadas um ano antes da 
eleição a reforma poderia ser votada até o dia 9 de outubro. Não. O prazo final é 
mesmo 30 de setembro.

 
NÃO VOTA NADA

O que o leitor precisa entender é que o excesso de medidas provisórias tem 
impedido que, principalmente a Câmara Federal trabalhe de fato. É que tais 
medidas têm prioridade e acabam trancando a pauta de votação. Para se ter 
idéia, depois de sete meses de trabalho, os deputados só conseguiram votar um 
projeto de Lei de iniciativa do parlamento, que foi o Código Florestal, enquanto 
que 100 medidas provisórias foram apresentadas. 
 

PSDB

O PSDB de Minas realiza neste sábado, no auditório da Amams, em Montes 
Claros, encontro regional com a participação de 30 cidades da região. A 
mobilização e coordenação do evento vêm sendo conduzida pela deputada 
estadual Ana Maria Resende (PSDB). Na pauta o assunto principal é a eleição de 
2012.

 
CÓRREGO DO CINTRA

O vereador Edwan do Detran (PV), apesar de fazer parte da bancada governista 
na Câmara de Montes Claros, aproveitou a reunião de terça-feira para criticar a 
prefeitura por não conseguir levar adiante a urbanização do Córrego do Cintra. 
Segundo ele os recursos já foram liberados e até agora as obras não foram 
iniciadas.

 
PEDIDO A LBV

A Câmara Municipal aprovou o projeto de iniciativa do Executivo doando terreno 
para a LBV. Como a entidade tem um trabalho social importante, entendo que a 
doação é mais do que merecida. Mas entendo que tanto a prefeitura quanto a 
Câmara deveriam ter aproveitado a oportunidade para questionar a direção da 
LBV sobre a Rádio Sociedade que é parte da nossa história e simplesmente na 
prática, deixou de existir, porque foi adquirida pela LBV. Apenas serve para 
retransmitir programa do Rio de Janeiro. O pior é que ninguém se manifesta em 
relação ao assunto.  
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