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Foi realizada no dia 30 de mar-
ço, na sede da Associação Mineira 
de Municípios (AMM), em Belo Ho-
rizonte, a eleição que definiu a nova 
diretoria da entidade para o biênio 
2017/2019. O prefeito de Moema, 
Julvan Lacerda (PMDB), foi eleito 
presidente por meio de uma cha-
pa de consenso e suprapartidária. 

O pleito contou com a presença de 
importantes peemedebistas minei-
ros, como o vice-governador e pre-
sidente estadual da sigla, Antônio 
Andrade, o deputado federal New-
ton Cardoso Jr, o deputado estadual 
Ivair Nogueira, o prefeito de Juiz de 
Fora, Bruno Siqueira e o ex-prefeito 
de Pará de Minas, Antônio Júlio.
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Julvan Lacerda agradeceu 
o apoio que recebeu e declarou 
que o acordo firmado em prol 
da chapa única é uma demons-
tração de unidade dos prefeitos. 
“As causas e reivindicações dos 
municípios são únicas. A nos-
sa chapa mostra que não há 
divisão do Estado em partidos 
quando pensamos em conjun-
to, no bem dos municípios e dos 
seus habitantes. Nós, prefeitos, 
somos os representantes mais 
próximos da população”, disse.  

Antônio Andrade endossou 
o nome do prefeito de Moema 
como o mais preparado. “Julvan 

tem o perfil certo para coman-
dar a AMM. Ele conseguiu unir 
os prefeitos do Estado em prol 
da causa municipalista. É um 
orgulho para o PMDB ter Julvan 
na liderança dessa instituição. 
A sua eleição é uma vitória do 
partido e, sobretudo, dos minei-
ros”, afirmou.

Assim como o vice-gover-
nador, o prefeito Bruno Siquei-
ra também respaldou o nome 
de Julvan Lacerda. “O desafio 
de administrar os municípios 
hoje exige união. Por isso, foi 
fundamental a eleição do pee-
medebista Julvan Resende para 

Cerca de 200 prefeitos afiliados compareceram 
à votação. A diretoria da chapa “Prefeitos unidos, 
AMM forte!” ficou definida da seguinte maneira: 
presidente: Julvan Lacerda (PMDB/Moema); vice
-presidentes: Wander Borges (PSB/Sabará), Dr. Mar-
cos Vinícius (PSDB/Coronel Fabriciano) e Rui Ramos 
(PP/Pirajuba); secretários: Cici Magalhães (PMDB/
Manhuaçu) e José Cordeiro (PSDB/Congonhas), te-
soureiros: Daniel Sucupira (PT/Teófilo Otoni) e Ge-
raldo Godoy (PMDB/Periquito).

Outros prefeitos peemedebistas também com-

põem a chapa: Adílio dos Reis (Guimarânia), Ag-
naldo Silva (Cruzeiro da Fortaleza), Paulo Almeida 
(Campos Altos), Deco do Stalo (Piumhi), Ronaldo da 
Costa (Dores do Indaiá), Ailton Silveira (Entre Fo-
lhas), Sebastião Quintão (Ipatinga), Hideraldo Silva 
(Boa Esperança), Rodrigo Lopes (Andradas), Marisa 
Alves (Bocaiúva) e Claudiomir Vieira (São Sebastião 
da Vargem Alegre). 

A posse da nova diretoria ocorrerá durante o 34º 
Congresso Mineiro de Municípios, que será realiza-
do entre os dias 9 a 11 de maio. 

Nova Diretoria

a presidência da AMM. Juntos, po-
deremos superar os obstáculos e, 
através dos municípios, fortalecer 
ainda mais o Estado”, explicou.

Antônio Júlio destacou que a 
eleição na AMM reflete o amadu-
recimento da classe política mi-
neira. “A chapa única em torno 
do prefeito Julvan para presidir a 
AMM mostrou amadurecimento 
político por parte de uma grande 
maioria de prefeitos e lideranças 
políticas de Minas. Temos a certe-
za que ele fará uma grande gestão 
em defesa dos interesses munici-
palistas”, salientou.

Seguindo a mesma linha, o pre-
feito de Periquito, Geraldo Godoy, 
parabenizou o novo presidente da 
AMM pelo seu poder conciliação. 
“Julvan conseguiu unir diferentes 
correntes da política mineira em 
torno da sua candidatura. Com a 
sua juventude, vai lutar pelos mu-
nicípios de Minas Gerais,” relatou.
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Com o objetivo de tratar das 
demandas de cada região de Mi-
nas Gerais, o PMDB está reorga-
nizando suas Coordenadorias. Já 
foram realizadas doze reuniões 
pelo Estado, nos municípios de 
Paracatu, Monte Carmelo, Patos 
de Minas, Juiz de Fora, Barbace-
na, São João Del Rey, São Louren-
ço, Pouso Alegre, Poços de Cal-
das, Alfenas, Varginha e Lavras. 
Para cada regional é eleita uma 
executiva e um conselho fiscal, 
além das secretarias dos núcleos 
Afro, Jovem e Mulher.

As Coordenadorias têm como 
finalidade auxiliar a organiza-
ção partidária, dar apoio aos 
municípios das regiões (abor-
dando assuntos gerais, inclu-
sive de interesse econômico e 
político), promover troca de ex-
periências entre as cidades, pro-
porcionar a implementação de 
ações regulares com a direção 
partidária, lideranças locais e 
nacionais; incentivar o debate 
de todos os assuntos de interesse 
partidário, de âmbito local, esta-
dual e nacional, além de manter 
atualizado o banco de dados da 
coordenadoria junto ao diretório 
regional. 

PMDB-MG organiza suas Coordenadorias 
no interior do Estado
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