Julvan Lacerda
assume a
presidência
da AMM
Peemedebista comandará a associação
nos próximos dois anos

A diretoria eleita da Associação Mineira de Municípios
(AMM) para o biênio 20172019 tomou posse, no dia 11 de
maio, durante o fechamento
do 34º Congresso Mineiro de
Municípios, realizado no Expominas, em Belo Horizonte.

O prefeito de Moema, Julvan
Lacerda (PMDB), é o novo presidente da entidade. Ele assumiu o compromisso de liderar
os prefeitos dos 853 municípios mineiros diante dos desafios do municipalismo.
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Antônio Júlio (ex-presidente da AMM), Julvan Lacerda (presidente eleito da AMM), Rodrigo Pacheco (deputado federal) e Geraldo Godoy (prefeito de Periquito)

Newton Cardoso Jr. (deputado federal) e
Julvan Lacerda (presidente eleito da AMM)

“Apesar do momento de crise, tenho certeza
de que vamos melhorar a situação dos municípios. Conseguimos provar na AMM, com uma
chapa de consenso composta por onze partido,
que a unidade é o melhor caminho a ser seguido. É hora de renovação da esperança. Por
meio da união dos setores e do trabalho duro,
vamos mudar a realidade do municipalismo.
Deixando as diferenças de lado em prol de um
objetivo comum”, definiu o novo presidente da
entidade.

Julvan Lacerda concedeu entrevista após a solenidade

Autoridades políticas de todo o Estado prestigiaram a posse da nova diretoria, como o
vice-governador e presidente do PMDB-MG,
Antônio Andrade; os deputados federais Fábio
Ramalho, Newton Cardoso Jr e Rodrigo Pacheco; os estaduais Iran Barbosa e Ivair Nogueira,
além de diversas lideranças políticas.

Antônio Andrada (ex-presidente da AMM), Julvan Lacerda
(presidente eleito da AMM, Antônio Andrade (vice-governador),
Rodrigo Pacheco (deputado federal) e Christiane Procópio
(defensora pública-geral)

Durante o seu pronunciamento, o vice-governador destacou o papel de Julvan Lacerda
no processo de eleição da AMM. “Hoje, volto a
este palco para prestigiar mais uma vez a AMM
e seu grande congresso. Agora, mais orgulhoso ainda pela posse do amigo e companheiro
Julvan, como presidente da Associação Mineira de Municípios. Ele conseguiu compor uma
diretoria suprapartidária, demonstrando unidade dos gestores públicos em prol da causa
municipalista. Podemos afirmar que a AMM
representa anseios diversos, priorizando a pluralidade e o interesse do povo mineiro”.

Antônio Andrade atendeu a imprensa,
momentos antes da abertura do evento

Deco do Stalo
(prefeito de Piumhi)

Prefeitos Rossano Oliveira (Coqueiral), Geraldo Godoy
(Periquito) e Hideraldo Silva (Boa Esperança)

Carlos Almeida e João Batista
(vereadores de Matias Barbosa)
Prefeitos Elmo Nascimento (Capim Branco)
e Antônio Divino (Matozinhos)
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Prefeitos Geraldo Godoy (Periquito), Godofredo Caldeira
(Carmo da Cachoeira) e Carlos Sena (Jenipapo de Minas)

Vereador Divino Costa
(Boa Esperança)

Vereador Durval Fernandes
(Carangola)

Prefeito Ovídio Dantas (Cachoeira Dourada) e os secretários
municipais Marco Polo, Charley Dantas e Paulo Alves

Vereador Éder Dias
(Lambari)

Vereador Iran Parreira
(Passos)

Prefeito Claúdio Souza (Três Corações)
e seu vice Luiz Vilela
Vereador Adilson Jesus
(Jampruca)
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Vereador Alexandre Campos
(Itaúna)

Segundo o deputado Rodrigo
Pacheco, o prefeito de Moema é
o nome certo para incentivar o
fortalecimento das cidades mineiras. “A posse do prefeito Julvan Lacerda na AMM constitui
importante vitória da juventude
política e do PMDB. Temos uma
grande expectativa e confiança de que ele possa exercer um
mandato que fortaleça os municípios mineiros nas diversas
pautas de seu interesse”, disse o
presidente da Comissão e Constituição e Justiça da Câmara dos
Deputados.
Geraldo Godoy, prefeito de
Periquito, enfatizou a importância da posse da nova liderança
peemedebista à frente da AMM.
“Julvan é uma figura emergente
na política. O seu nome representa o trabalho de base que o
PMDB-MG realiza no Estado. So-

Prefeita Cici Magalhães
(Manhuaçu)

mos o maior partido de Minas
Gerais, com 167 prefeitos eleitos
no último pleito”, afirmou.
O prefeito de Andradas, Rodrigo Lopes, também salientou
o potencial político do prefeito
de Moema. “Ele conhece bem
a realidade e os problemas enfrentados pelos municípios. Tem
toda legitimidade para presidir a
AMM”.
Para o prefeito de Arcos, Denílson Teixeira, a nova diretoria
“tem tudo para marcar história
na AMM, pois conhece bem os
desafios dos médios e grandes
municípios”, ratificou.
Já Godofredo Reis, prefeito de
Carmo da Cachoeira, afirmou
que Julvan “será capaz de liderar
a associação, e terá total apoio
para realizar um grande trabalho”, concluiu.

Prefeito Rodrigo Lopes
(Andradas)
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Coordenadorias
O PMDB continua organizando as suas coordenadorias. Nos últimos
dois meses, foram realizadas vinte e cinco reuniões pelo Estado. Os
encontros aconteceram nos municípios de Paracatu, Monte Carmelo,
Patos de Minas, Juiz de Fora, Barbacena, São João Del Rey, São Lourenço,
Pouso Alegre, Poços de Caldas, Alfenas, Varginha, Lavras, Passos, Arcos,
Divinópolis, Frutal, Ituiutaba, Uberlândia, Uberaba, Januária, Janaúba,
Salinas, Araçuaí, Almenara e Teófilo Otoni. Para cada regional é eleita
uma executiva e um conselho fiscal, além das secretarias dos órgãos
de apoio Afro, Jovem, Mulher, Sindical de Vereadores.

ITUIUTABA

FRUTAL

JANAÚBA

JANUÁRIA

passos

SALINAS

teófilo otoni

UBERABA

UBERLÂNDIA

JUNHO/2016

