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Biografia
ODAIR CUNHA tem 39 anos, é formado em Direito, deputado federal (licenciado) pelo Partido
dos Trabalhadores (PT) e atual secretário de Estado de Governo de Minas Gerais. Viveu sua
infância e adolescência no Sul de Minas, no município de Boa Esperança. Iniciou sua militância
em 1999 e desde então dedica-se a trabalhar pelo desenvolvimento de nosso Estado e pela
redução das desigualdades sociais. Em 2014, Odair Cunha foi reeleito para o 4° mandato de
deputado federal, legislatura 2015/2018, com 201.782 votos. A sua trajetória política é
marcada por uma expressiva ascensão, fruto do reconhecimento pelo trabalho que
desempenhou em Minas Gerais nos 12 anos de parlamento. Odair disputou pela primeira vez
um cargo eletivo em 2002, quando foi eleito deputado federal pelo PT, com 34.846 votos. Em
2006 foi reeleito com 87.100 votos e em 2010 novamente reeleito deputado federal com
exatos 165.644 votos. Odair Cunha é o primeiro deputado federal eleito pelo PT no Sul de
Minas Gerais. Em 2008, no seu segundo mandato na Câmara dos Deputados, Odair foi
escolhido para compor a Mesa Diretora da Casa. Ele exerceu o cargo de Terceiro-Secretário da
Mesa. Ainda na 53ª Legislatura, foi Presidente da Comissão Especial destinada a debater a
gestão do FUNCAFÉ, propondo medidas para aperfeiçoar a legislação do setor cafeeiro no país.
Atuou ainda como membro titular das Comissões Especiais da Reforma Tributária e de Políticas
Públicas para a Juventude. Já no seu terceiro mandato, Odair Cunha foi coordenador da
bancada mineira do PT e vice-líder do Governo na Câmara em 2011/2012. Em 2013, Odair
assumiu a vice-liderança do Governo no Congresso Nacional, tendo o relevante papel de
acompanhar as negociações políticas de matérias de interesse do Governo, principalmente
ligadas ao Orçamento. Cabia também a Odair, substituir o líder em suas ausências ou
impedimentos. Odair destacou-se como relator da PEC 061/2011 que trata da Desvinculação
dos Recursos da União (DRU); da Medida Provisória que criou o “Programa Bolsa Família”; da
principal Medida Provisória do Programa de Aceleração do Crescimento (PAC); e de outras
Medidas Provisórias que implementaram importantes inovações no sistema tributário. Em
2012, Odair Cunha assumiu a relatoria da Comissão Parlamentar Mista de Inquérito (CPMI),
que investigou a complexa organização criminosa chefiada pelo contraventor Carlos Cachoeira,
desvendando o envolvimento ilícito entre agentes públicos e o grupo criminoso do bicheiro.
Em lista recente divulgada pelo Departamento Intersindical de Assessoria Parlamentar (DIAP),
Odair Cunha figura pela quarta vez entre os 100 parlamentares mais influentes do Congresso
Nacional. No ranking estadual, Odair está entre os cinco parlamentares mineiros mais
influentes do Congresso. 3 Em 2013, Odair Cunha foi eleito presidente estadual do Partido dos
Trabalhadores. No ano seguinte, teve a importante missão de coordenar a campanha vitoriosa

de Fernando Pimentel ao Governo de Minas. Na Secretaria de Governo (SEGOV), Odair Cunha
é responsável por articular e coordenar a ação política do Governo do Estado com prefeitos,
Assembleia Legislativa e Congresso Nacional, além de participar efetivamente, junto ao
governador Fernando Pimentel, da tomada de importantes decisões que envolvem o
funcionalismo público e órgãos do Estado. Criação dos Fóruns Regionais de Governo; Acordo
histórico para o pagamento do Piso Nacional aos professores; Criação do SAMU Sul de Minas;
Autorização para implantar o primeiro curso de Medicina da UEMG (que será em Passos);
Apoio irrestrito aos profissionais da educação atingidos pela Lei 100; Retomada das obras dos
hospitais regionais; Aumento do efetivo das polícias civil e militar, são algumas ações que
contam com o empenho do secretário Odair Cunha e traduzem um governo mais
transparente, participativo e inclusivo.

