
i n f o r m a t i v o  d o  p a r t i d o  d o  m o v i m e n t o  d e m o c r á t i c o  b r a s i l e i r o

Encontro Regional do 
PMDB é sucesso em 
Carmo do Paranaíba

Mais de 700 pessoas de 20 municípios do 
Alto Paranaíba compareceram ao evento, que 
reuniu prefeitos, vice-prefeitos, vereadores e 

lideranças da região
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Com um público superior a 700 
pessoas de 20 cidades da coordena-
doria do PMDB no Alto Paranaíba, 
foi realizado, no dia 19 de agosto, o 
Encontro Regional do partido em 
Carmo do Paranaíba. Além do vice-
governador e presidente estadual da 
legenda, Antônio Andrade, compa-
receram ao evento o deputado esta-
dual Leonídio Bouças, prefeitos, vi-
ce-prefeitos, vereadores e lideranças 
da região.

Em seu discurso, Antônio An-
drade destacou a força do partido 
e a importância da sua regionali-
zação no Estado. “Muitos partidos 

não conseguem fazer, nem a nível 
nacional, uma reunião do tamanho 
da que fizemos aqui hoje, com mais 
de 700 presentes. Fomos o único dos 
grandes partidos do Estado a crescer 
nas últimas eleições. Somos a maior 
legenda de Minas, e o maior PMDB 
do Brasil”. 

O vice-governador ainda falou 
sobre o papel das coordenadorias do 
partido. “A única forma de o PMDB 
conversar com todos os municípios 
é por meio das coordenadorias re-
gionais. Por isso estamos aqui, na 
coordenadoria do Alto Paranaíba”, 
finalizou.

O prefeito de Carmo do Paranaí-
ba, Dr. Cesar de Almeida, ressaltou 
o compromisso dos prefeitos do Alto 
Paranaíba com a legenda. “Nosso 
partido é muito forte na região. Te-
nho orgulho de ser do PMDB, um 
partido tão importante para o Estado 
e para Carmo do Paranaíba. Fazemos 
uma política de pés no chão, sempre 
olhando para o povo”, reforçou.

Já o coordenador regional do 

PMDB no Alto Paranaíba, Edson Ma-
chado, enfatizou a união dos peeme-
debistas em torno do projeto de for-
talecimento do partido. “Queremos 
todos os municípios da nossa coor-
denadoria envolvidos nesta luta, de 
trabalharmos pelo projeto de fortale-
cimento do partido. Temos que acre-
ditar no PMDB, levantar a bandeira e 
estar juntos para 2018”, concluiu.



AMM visita interior do Estado com 
“Encontro nas Macrorregiões”

Presidente da Associação Julvan Lacerda e o vice-governador Antônio Andrade têm prestigiado 
os eventos, que também reúnem prefeitos, vereadores, secretários municipais, servidores 
públicos, lideranças regionais e deputados.
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Fundada no ano de 1952 com o propósito de 
reunir e representar os municípios de Minas, a 
Associação Mineira de Municípios (AMM) cum-
pre à risca o seu objetivo. Presidida pelo peeme-
debista Julvan Lacerda, prefeito de Moema, a ins-
tituição tem defendido as causas municipalistas 
em cada canto do Estado, por meio dos “Encon-
tros nas Macrorregiões”. Até o momento, já foram 
realizados três eventos: em Andradas (21/07), Ita-
pagipe (11/08) e Guarda-Mor (18/08).

Sempre com sucesso de público, os encontros 
reuniram prefeitos, vereadores, secretários mu-
nicipais, gestores e servidores públicos, lideran-
ças regionais e deputados. O objetivo das reuni-
ões é de promover o debate entre os participantes 
em busca de soluções para os municípios, com 
a apresentação de programas desenvolvidos por 
entidades parceiras e apresentação técnica da 
equipe da AMM. 

Presente em Itapagipe e Guarda-Mor, o vi-

ce-governador e presidente estadual do PMDB, 
Antônio Andrade, destacou a força da AMM e a 
importância da união em torno da defesa dos 
interesses dos municípios. “A AMM cumpre um 
papel importante ao defender as causas munici-
palistas e reivindicar o que é de direito do cida-
dão. Com o Encontro nas Macrorregiões, a AMM 
fomenta a união das cidades, se firmando como 
uma das associações mais importantes do País”, 
destacou.
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Antônio Andrade ainda refor-
çou a necessidade de apoio dos 
entes federativos aos municípios. 
“Basta que cada ente federativo 
cumpra suas obrigações, seja a 
nível federal ou estadual, para 
ajudar aos prefeitos a adminis-
trarem suas cidades. Temos que 
honrar nossos compromissos 
com os gestores municipais, que 
acabam sendo cobrados injusta-
mente. A falta de recursos ou o 
atraso do seu envio afeta direta-
mente a população e a adminis-
tração dos municípios”, finalizou.

O presidente da AMM Julvan 
Lacerda falou sobre o poder de 
transformação do evento. “Es-
tamos propondo o início de um 
movimento de mudança da rea-
lidade dos municípios mineiros, 
por meio de dois pontos: da quali-
ficação da gestão e na articulação 
e união para a melhoria da causa 
municipalista. Temos oferecido 
cursos para os nossos gestores 
para melhorar a capacitação téc-
nica da administração”, explicou. 
 

A prefeita de Itapagipe, Benice Maia, frisou que a AMM expande suas 
fronteiras para o interior do Estado, não restrita à sua sede, em Belo Hori-
zonte. “Com o evento de hoje, a entidade apresenta seu projeto de integrali-
zação, levando conhecimento para as administrações públicas municipais 
do interior do Estado”, confirmou.

O prefeito de Guarda-Mor, Edgar José de Lima, também levantou a ban-
deira da unidade municipalista. “Hoje é um dia muito importante para 
Guarda-Mor. Temos o prazer de receber vários prefeitos de Minas Gerais, em 
um gesto de unidade. Fizemos um compromisso com o povo nas urnas, e 
para que possamos cumpri-los, contamos com a ajuda da AMM. Ela tem nos 

auxiliado em nossas demandas, como na capacitação técnica”, ressaltou.
O prefeito de Uberaba Paulo Piau concluiu dizendo que os prefeitos são a 

caixa de ressonância da população. “Os prefeitos são o para-choque da popu-
lação. Nós estamos perto dos problemas e temos que buscar soluções”, disse.

Além dos três primeiros encontros realizados, que alcançaram as regiões 
Sul, Triângulo e Noroeste, já estão programados outros sete eventos, que 
irão acontecer de setembro a dezembro. As demais regiões a serem visitadas 
pela AMM são: Zona da Mata, Centro-Oeste, Central, Jequitinhonha / Mucu-
ri, Rio Doce, Norte e Alto Paranaíba. 
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O Partido dos Mineiros



“O PMDB Mulher tem contribuído de forma decisiva na reorganização das 
Coordenadorias Regionais. Para alcançarmos um resultado expressivo nas 
eleições em 2018, temos que fortalecer as nossas bases e estimular as candidaturas 
femininas. As mulheres peemedebistas caminham lado a lado com a militância 
para consolidar o PMDB  como o maior partido de Minas Gerais.”  

               Aparecida Moura - Presidente do PMDB Mulher de Minas Gerais
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