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A etapa preparatória municipal contou com a participação de representantes do poder público e sociedade civil

Aimorés realiza reunião preparatória para as
conferências estadual e nacional das cidades

Representantes da sociedade civil 
organizada e do poder público se reu-
niram na noite de 27 de março, no au-
ditório da Câmara Municipal de Aimo-
rés, para realizar a etapa preparatória 
municipal da 5ª Conferência das Cida-
des de Minas Gerais, que vai se reali-
zar em Belo Horizonte, nos dias 20, 
21 e 22 de setembro. Já a etapa Naci-
onal da Conferência vai ocorrer nos  
dias 24 e 25 de novembro, em Brasí-
lia, numa iniciativa do Ministério das 
Cidades que pretende discutir, em âm-
bito nacional, a participação social no 
avanço das políticas públicas de de-
senvolvimento urbano.

A reunião preparatória de Aimorés, 
convocada pelo Poder Executivo lo-
cal, teve excelente participação de re-
presentantes de vários segmentos or-
ganizados da cidade, além do prefeito 
Alaerte da Silva, do vice prefeito La-
monier Araujo, do vice-presidente da 
Câmara, vereador Rogério Rocha e 
secretários municipais, além do públi-
co em geral interessado em participar 
do evento.

O tema estadual da 5º Confe-
rência Estadual das Cidades será  
“Desenvolvimento Urbano e Inte-
gração Regional das Cidades de 
Minas Gerais”, enquanto o tema 
da Conferência Nacional ficará 
centrado no eixo “quem muda as 
cidades somos nós: Reforma 
Urbana Já”.

A reunião preparatória realiza-
da em Aimorés já aprovou os ei-
xos temáticos que serão levados 
às conferências estadual e nacio-
nal. Foram aprovadas várias pro-
postas de melhorias para o muni-
cípio de Aimorés, contemplando 
setores como melhorias urbanas, 

Delegados são escolhidos
A reunião preparatória realizada em 

Aimorés, no dia 27 de março, serviu tam-
bém para escolher os delegados que re-
presentarão a cidade na 5ª Conferência 
Estadual das Cidades. São eles os se-
guintes:

Representantes do Poder Público: 
Titulares: Maria Devânia Frederico e 

Karla Cristina de Abreu Quintela.

Suplentes: Marcia Regina de 
Abreu Quintela de Souza e Claudeir 
Antonio Neves.

Representes da sociedade civil:
Titulares: Marcieli Luis do Nasci-

mento e Vera Lúcia do Carmo Correa.

Suplentes: João Gonçalves Filho 
e Manoel Pevidor Dias.

melhoramento dos serviços públi-
cos prestados à população, regu-
larização de áreas ocupadas pela 
população de baixa renda, reforço 
na segurança, criação de centro 
de recuperação para drogados, 
entre várias outras.

A Conferência Nacional das Ci-
dades deverá ter, no mês de no-
vembro de 2013, aproximada-
mente 3 mil participantes, vindos 
de todo o país, sendo 2681 dele-
gados, indicados pelas conferen-
cias estaduais,  e 400 observado-
res das diversas áreas ligadas ao 
poder público e da sociedade civil 
organizada.
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Município próximo de comemorar seu centenário
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Predio da Prefeitura, nos dias de hojePrefeitura na Avenida Raul Soares, na década de 40

A
imorés está próximo de com-
pletar 100 anos de emanci-
pação política. Em 18 de se-

tembro de 2015, portanto dentro de 
pouco mais de 2 anos, o município 
completa seu centenário, o que de-
verá ser motivo de grandes festivi-
dades pela longa existência.

Considerada durante as déca-
das de 1940 a 1970, uma das cida-
des mais importantes do Leste de 
Minas Gerais, especialmente pela 
grande produção de arroz, café e 
com uma pecuária de leite e corte 
de destaque, Aimorés sofreu nas úl-
timas décadas um forte esvazia-

mento econômico, o mesmo ocor-
rendo com a população, que dimi-
nuiu de 50 mil para menos de 30 mil 
habitantes. 

A cidade, no entanto, vive agora 
um período de resgate de sua estru-
tura econômica, melhorando seus 
indicadores nos últimos anos. 

Aimorés ganhou destaque no se-
tor hidrelétrico, com a construção da 
Usina Hidreletrica de Aimorés, a mai-
or do Leste mineiro e ainda o Institu-
to Terra, conhecido internacional-
mente pelo trabalho em prol da pre-
servação do meio ambiente.

Aimorés de Ontem Aimorés de Hoje

Praça João Pinheiro em Aimorés, nos anos de 1950 Praça João Pinheiro em Aimorés, nos dias atuais

Estação Ferroviária em sua inauguração, no ano de 1907  Estação Ferroviária de Aimorés, nos dias atuais



Câmara homenageia as mulheres de
Aimorés pela passagem do seu dia
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Na sessão ordinária realizada 
no dia 11 de março, a Câmara Mu-
nicipal de Aimorés fez justa home-
nagem às mulheres do município, 
pela passagem, no dia 8 de mar-
ço, do “Dia Internacional da Mu-
lher”. O Legislativo de Aimorés, 
por sinal, possui duas represen-
tantes do sexo feminino, as verea-
doras Andréia Cândida Plaster 
Afoumado e Sandra Lúcia Costa 
Jourinch.

A sessão do Legislativo foi mar-
cada por pronunciamento de vere-
adores enaltecendo a importância 
das mulheres no processo de de-
senvolvimento sócio econômico 
de Aimorés, com destaque na for-
mação familiar, na atuação na 

Cidadãos de Aimorés:
Assim que assumi a presidência 

do Legislativo em Aimorés, no dia 
1º de janeiro de 2013, fiz um apelo 
para que todas as forças políticas 
do município se unissem em favor 
do município. Tomei esta decisão 
em função da acirrada campanha 
política de 2012 e de desdobra-
mentos ocorridos após o pleito, 
que provocaram uma certa tensão política com a própria elei-
ção da nova mesa diretora da Câmara e da forma da nova admi-
nistração, a nível de poder Executivo, administrar Aimorés.

Confesso que vivemos, desde o início de janeiro de 2013, 
momentos muito difíceis na política em Aimorés. Este processo 
é até um tanto natural pela forte rivalidade existente entre os   
dois grupos políticos que disputaram as eleições, mas acredito 
que, passado o calor da disputa e do início de um novo governo, 
já iniciamos uma nova fase na vida pública aimoreense.

Esta nova fase passa, necessariamente, pelo diálogo e o en-
tendimento entre vereadores, o poder Executivo e a sociedade 
organizada de Aimorés, uma vez que todos buscam o bem es-
tar da população.

Continuamos empenhados em apelar pela união de todos 
em favor de Aimorés e temos feito isso diariamente, buscando 
especialmente um diálogo franco e aberto entre os vereadores 
e no relacionamento com o poder Executivo.

Somente esta união poderá trazer frutos positivos para Aimo-
rés, uma vez que, embora independentes entre si, os poderes 
Legislativo e Executivo devem ser harmônicos, conforme pre-
coniza a nossa Constituição Federal.

Acredito que estamos superando os dias difíceis do início do 
ano, o diálogo começa a ser restabelecido e chegou a hora de 
unir os nossos pensamentos em favor de um futuro melhor para 
toda a população de Aimorés.

O momento é de dar, inclusive, um crédito de confiança ao 
Poder Executivo. São pouco mais de 100 dias de administração 
e toda mudança em uma Prefeitura requer um pouco de paciên-
cia de todos, uma vez que neste início de governo é normal que 
cada passo seja dado com bastante cautela, já que uma nova 
equipe está trabalhando e necessita de tempo para planejar, es-
truturar e tomar as medidas que julga melhores para o bem es-
tar de todos.

Tenho acompanhado de perto os trabalhos da Câmara e tam-
bém do Executivo e vejo que as dificuldades iniciais, tanto de 
diálogo quanto da área administrativa, começam a ser supera-
das. Reitero que a união de todos vai ser fundamental para que 
Aimorés siga o caminho da prosperidade.

Meu muito obrigado a todos.

Superando
dias difíceis

Sebastião Ferreira de Souza
Presidente da Câmara Municipal

Telefones: (33) 3267.1647
3267.1890 / 3267-2232

área educacional, na economia e 
também na vida política local.

Todas as mulheres presentes 
na sessão da Câmara receberam 
flores pela passagem do seu dia, 
um gesto simbólico que mostra to-
do o respeito do Legislativo Muni-
cipal com o sexo feminino.

Para as vereadoras Andréia 
Afoumado e Sandra Lúcia, a sim-
ples mas sincera homenagem 
serviu para demonstrar todo o 
carinho de Aimorés para com as 
mulheres, especialmente por-
que hoje elas participam ativa-
mente de vida social local, nos 
mais diversos setores, contribu-
indo com o desenvolvimento do 
município.

Palavra do Presidente

Rua Olegário Maciel, 230 - Centro
Aimorés - Minas Gerais - CEP 35.200-000

Vereadores homenagearam as mulheres em sessão ordinária



Câmara faz debate produtivo e busca soluções para
os problemas que afetam o município de Aimorés
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Foi solicitado pela Câmara a cobertura para os taxistas que atuam no ponto da praça João Pinheiro

Abril/2013
Informativo da Câmara  Municipal deInformativo da Câmara  Municipal deInformativo da Câmara  Municipal de

• Sessão do dia 18 de Fevereiro/2013

Foi a primeira sessão ordinária que abriu o 

ano legislativo em Aimorés.  O presidente da 

Câmara, vereador Sebastião Ferreira de Sou-

za, sempre pede a proteção de Deus no inicio 

dos trabalhos. Entre os destaques da sessão 

constaram pronunciamento do cidadão Car-

los Tenório Dias de Oliveira, que relatou aos 

vereadores problemas na APAE em função 

de ingerência política, sendo em seguida o 

assunto abordado e por vários vereadores. 

Na mesma sessão o vereador Onair Vito-

rino Filho sugeriu o envio de moção de pesar 

pelo falecimento de dois ex-presidentes da 

Câmara, Sebastião Moreira Junior e Antônio 

Sotero Sobrinho, ambos ocorridos recente-

mente. Já o secretário da mesa Diretora, 

vereador Gessimar Gomes da Silva, fez pro-

nunciamento contundente pedindo paz à polí-

tica de Aimorés, pedindo o fim das retalia-

ções e perseguições que tanto mal fazem à 

comunidade. O vereador Darcy Salomão, 

por sua vez, enfatizou que o poder Legisla-

tivo não pode viver de intrigas e vaidades pes-

soais. Precisamos, segundo o vereador 

Darcy, buscar mais a Deus e amar o próximo 

e que “fomos eleitos para fazer o melhor para 

o povo”.

Ainda na sessão do dia 18, os vereadores 

iniciaram a discussão sobre projeto do Exe-

cutivo Municipal que dispõe sobre o desfazi-

mento do livro didático irrecuperável.

• Sessão do dia 25 de Fevereiro/2013

Nesta sesão, a Câmara inicialmente comu-

nicou ofícios da Câmara de Baixo Guandu, 

comunicando a composição da nova mesa 

diretora, bem como do Conselho de Segu-

rança de Aimorés, convidando para reunião 

nas dependências da ACIASA/CDL, no dia  

28 de fevereiro. 

Foi discutido na sessão também parecer 

da Comissão de Finanças, Orçamento e 

Tomada de Contas, formada pelos vereado-

res Onair Vitorino, Sandra Lúcia e Rogério 

Borges Rocha, favorável ao projeto de lei do 

Executivo referente ao desfazimento dos 

As sete primeiras sessões ordinárias da Cãmara Municipal de Ai-
morés, realizadas nos dias 18 e 25 de fevereiro, 4, 11, 18 e 25 de mar-
ço e ainda no dia 1º de abril, foram marcadas por intensa motivação 
dos vereadores em busca de solucionar os problemas do município.

Abaixo, apresentamos um resumo do que foi discutido e analisa-
do em cada sessão, lembrando que cada cidadão pode também dar 
sua contribuição, fazendo pronunciamento de interesse coletivo me-
diante inscrição prévia.

livros didáticos imprestáveis. A Câmara ana-

lisou ainda na sessão a instituição de sistema 

de concessão de diárias para vereadores e 

servidores do Legislativo.

Foram apresentados também um projeto 

de Lei e dois projetos de Resolução. Na ses-

são o vereador Darcy Salomão apresentou 

três indicações ao Poder Executivo: o prime-

iro solicita ambulância permanente para o dis-

trito de Penha do Capim e distritos vizinhos, o 

segundo para calçamento do morro que dá 

acesso ao cemitério e São João do Capim e 

ainda outra indicação, solicitando cobertura 

para os taxistas que atuam no ponto de táxi 

da rua Pedro Nolasco.

Nesta sessão a sra. Maria Helena Calvão 

Caser lamentou os ânimos aflorados da polí-

tica em Aimorés, salientando também a ino-

portunidade de críticas feitas através de uma 

rede social ao Instituto Terra, promovidas por 

uma pessoa da  diretoria da ACIASA. Maria 

Helena defendeu o Instituto, pelo brilhante 

trabalho que realiza na cidade em prol da con-

servação da natureza.

Na ordem do dia, foram colocadas em 

puta ainda votação de projetos com emen-

das aditivas e supressivas, todas aprovadas 

por unanimidade.

• Sessão do dia 4 de Março/2013

Nesta sessão, com a presença de todos 

os vereadores, foi lido comunicado do depu-

tado Paulo Abi-Ackel, informando emenda 

parlamentar individual, destinado à implanta-

ção do Telecentro em Aimorés para alunos da 

rede pública de ensino. 

Foi aprovado também parecer da comis-

são de Serviços Públicos, Obras e Meio Ambi-

ente, referente ao Projeto de Lei nº 088/2012, 

que dispõe sobre legitimação de posse de 

imóvel publico municipal.

No espaço destinado ao público, denomi-

nado Tribuna Livre, o presidente da 

ACIADA/CDL, Tomaz Benedito de Souza, fez 

pronunciamento parabenizando os novos 

vereadores e pediu a união de todos para pro-

mover o desenvolvimento sócio econômico 

de Aimorés. Para ele, somente a união de for-

ças será capaz de alavancar o desenvolvi-

mento local. Tomaz lembrou a força econô-
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mica de Aimorés, responsável por exemplo 

pela captação de 40% do leite da Capel, 

defendeu a atração de indústrias para a 

cidade e pediu apoio aos vereadores ao 

comércio local.

O presidente Sebastião Ferreira de Souza 

respondeu que a entidade ACIASA/CDL, 

bem como o Conselho Municipal de Segu-

rança de Aimorés,  podem  contar com o 

apoio dos vereadores, que estão também 

envolvidos num projeto comum de desenvol-

vimento do município. 

• Sessão do dia 11 de Março/2013

A Sessão da Câmara de 11 de março foi 

marcada de modo especial por uma justa 

homenagem às mulheres de Aimorés, pela 

passagem de seu dia ocorrido no dia 8 de 

março. As mulheres presentes na Câmara 

receberam flores e diversos vereadores fize-

ram pronunciamento enaltecendo a impor-

tância da figura da mulher na sociedade, seja 

na formação da família, do trabalho em seto-

res importantes como a Educação e até no 

processo de desenvolvimento econômico. É 

bom lembrar que as mulheres estão repre-

sentadas na Câmara, com a eleição das vere-

adoras Andréa Afoumado e Sandra Lúcia .

Também na sessão do dia 11 a comissão 

de Finanças, Orçamento e Tomada de Con-

tas apresentou parecer favorável ao parecer 

prévio do TC de Minas Gerais, que dispõe 

sobre a prestação de contas do Executivo 

Municipal, relativas ao ano de 2004.

Já o senador Clesio Andrade, enviou ofí-

cio ao Legislativo de Aimorés, encaminhando 

cópia do ofício enviado ao Ministério dos 

Transportes, solicitando agilidade nas obras 

de restauração da BR 474, que liga Aimorés 

a Caratinga.

No processo das discussões de temas polí-

ticos de Aimorés, o vereador Onair Vitorino 

Filho fez um apelo para o fim da politicagem e 

da boataria na cidade, que em nada contri-

buem para o desenvolvimento da cidade. O 

vereador Paulo Roberto da Silva, por sua vez, 

fez questão de esclarecer algumas questões 

relacionados a pedidos de informações ao Exe-

cutivo, falou da transparência que a adminis-

tração municipal está agindo neste início de 

mandato e deixou claro que também não 

deseja qualquer processo de retaliação, che-

gando a informar a algumas pessoas que o ex-

prefeito Marcelo Marques não roubou e nem 

deixou dívidas. Falou ainda das dificuldades 

do processo de transição de governo, acen-

tuou que os primeiros dias da nova administra-

ção estão sendo difíceis, mas deseja que 

estas situações sejam vencidas pelo bem 

estar da população de Aimorés.

• Sessão do dia 18 de Março/2013

Dez vereadores estiveram presentes 

nesta sessão, registrando-se apenas a 

ausência justificada do vereador Onair Vito-

rino Filho, que encontrava-se em viagem a 

Belo Horizonte. Um dos termas discutidos 

em primeira análise foi a apresentação do 

projeto de lei número 008/20013, que dispõe 

sobre a criação de reservas de vagas  para 

veículo automotor dirigido ou ocupado por 

pessoa com deficiência ou mobilidade redu-

zida, em estacionamentos de uso público ou 

coletivo.

Na sessão foi apresentada ainda proposta 

do vereador Paulo Roberto, solicitando a 

construção de ponte sobre o córrego Gerôni-

mo, no distrito de Alto Capim, aprovada por 

unanimidade. O mesmo vereador teve ainda 

aprovada outra indicação, pedindo a constru-

ção de ponte sobre o rio Camboapina, no dis-

trito de Alto Capim. Já o vereador Gessimar 

teve aprovada proposta para mudança do 

ponto de Taxi da avenida Raul Soares.

• Sessão do dia 25 de Março/2013

Com a presença dos 11 vereadores, a ses-

são da Câmara de 25 de março teve a apre-

sentação inicial de 4 projetos de lei do Execu-

tivo, relacionados a assuntos diversos de inte-

resse da municipalidade.

O vereador Sebastião Molin, por sua vez, 

fez indicação solicitando reprogramação do 

restante da verba referente ao convênio cele-

brado em 2012, entre o município de Aimorés 

e a Secretaria Estadual de Transportes, rela-

cionado à construção do calçamento da 

serra do Alto Capim.

Na Tribuna livre, a estudante Beatriz 

Capela de Souza fez pronunciamento relaci-

onado ao transporte dos alunos de Aimorés 

que estudam no IFES, em Colatina, solici-

tando informações a respeito de cobrança de 

taxa dos alunos para pagamento de diária ao 

motorista que dirige o ônibus. Esta questão 

foi também abordada por outros vereadores, 

como Paulo Roberto da Silva, Rogério Bor-

ges, Sebastião Ferreira e Gessimar, todos 

preocupados em garantir o transporte dos 

alunos com segurança e dentro dos parâme-

tros legais. 

Já a vereadora Andréia Afoumado solici-

tou ao líder do prefeito, um resposta quanto 

ao ofício protocolado por ela na Prefeitura, 

solicitando informações sobre as portarias e 

as folhas de pagamento dos meses de jane-

iro e fevereiro de 2013.

• Sessão do dia 1º de Abril/2013

Todos os 11 vereadores da Câmara esti-

veram presentes nesta sessão, que iniciou 

com a discussão de projeto do Lei do Poder 

Executivo, que converte área de imóvel 

urbano em rural, sendo que ele recebeu pare-

cer favorável, dado pela comissão de Servi-

ços Públicos, Obras e Meio Ambiente, assi-

nado pelos vereadores Darcy, Andrea, e Nata-

lino. 

Outro projeto de lei com as mesmas 

características recebeu parecer favorável 

dos vereadores da referida comissão.

Outra análise e discussão na sessão foi do 

projeto de lei que destina vagas em estacio-

namentos públicos ou coletivos, a carros diri-

gidos ou que tenham como acompahante, 

qualquer pessoa com deficiência física. A 

comissão deu parecer favorável. 

No horário destinado aos oradores, fize-

ram uso da palavra os vereador Onair Vito-

rino Filho, o vereador Paulo Roberto, e o vere-

ador Rogério Souza, discutindo assuntos de 

interesse da municipalidade.

A Câmara apresentou projeto de Lei para criar vagas destinadas aos deficientes físicos, no centro da cidade
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A reunião preparatória que pre-

para Aimorés para participar das 

Conferências Estadual e Nacional 

das Cidades, que se realizam em 

setembro (em Minas Gerais) e no-

vembro (em Brasília) já definiu as 

propostas que vai encaminhar ao 

encontro.

Discutidas com ampla partici-

pação da sociedade organizada, 

as propostas estão divididas em 4 

eixos temáticos, cada um deles 

abordando um aspecto distinto 

das possibilidades de melhorar  o 

município de Aimorés, incluindo o 

relacionamento do cidadão com o 

poder público.

Destas propostas, serão esco-

lhidas duas dos eixos 1, 2 e 3 e até 

quatro propostas definidas e apro-

vadas no eixo temático número 4. 

Porém todas as propostas, mes-

mo aqueles não escolhidas, serão 

enviadas à Conferência como pro-

postas complementares.
Representantes da sociedade fizeram parte da reunião preparatória para a Conferência Estadual e Nacional das Cidades
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Conheça as Propostas para o município de Aimorés

Proposta 1: Pavimentação 

das rusa do bairro Rua Nova.

Proposta 2: Reforma da 

praça Nossa Senhora das Do-

res na Barra Preta e uma área 

de lazer no local.

Proposta 3: Construção de 

uma praça na entrada do bairro 

Barra Preta em frente ao cam-

po do Botafogo.

Proposta 4: Estipulação de 

metas a serem cumpridos pe-

los órgãos públicos em relação 

aos projetos, com punições pa-

Eixo Temático I Eixo Temático II
Aspectos financeiros para o sistema 

nacional de desenvolvimento urbano, 

fontes, distribuição e aplicações.

ra metas não cumpridas e prê-

mio para as realizadas.

Proposta 5: Informatização 

de um sistema nacional de 

acompanhamento via internet 

do cidadão aos programas e 

projetos de desenvolvimento 

urbano. 

Proposta 6: Instalação de 

semafórica em toda a extenção 

da Avenida Raul Soares.

Proposta 7: Sistema de mo-

nitoramento de segurança 

“Olho Vivo” em pontos estraté-

gicos do nosso comércio.

Proposta 1: Utilização do 

espaço do IBC para organiza-

ção de feirinhas e mercado mu-

nicipal.

Proposta 2: Ampliação da 

ponte sobre o córrego do Sal-

gado com passagem para pe-

destres.

Proposta 3: Melhoria e 

construção de novas galerias 

pluviais  na Avenida Raul Soa-

res e Centro.

Proposta 4: Relocação da 

BR 259 ou obras de ampliação 

da mesma no perímetro urba-

no.

Proposta 5: Estímulo ao tu-

rismo com criação de rotas de 

visitação as comunidades rura-

is.

Proposta 6: Reorganiza-

ção do trânsito e estaciona-

mento no centro comercial de 

Aimorés.

Eixo Temático III Eixo Temático IV
Participação e controle social no sistema 

nacional de desenvolvimento urbano.

Política de desenvolvimento urbano: diretrizes para 

integração das políticas de habitação, saneamento 

ambiental, mobilidade urbana, planejamento urbano 

e promoção da função social da propriedade.

Proposta 1: Retirada de fa-

mílias de áreas de risco nos 

morros e construção de casas 

populares para essas pesso-

as.

Proposta 2: Construção 

de uma rotatória com sinal de 

trânsito na BR 259 na junção 

do IBC, travessia da linha fér-

rea e Avenida Brasil.

Proposta 3: Estimular a cri-

ação e a ampliação de con-

sórcios públicos entre cida-

des vizinhas e Aimorés.

Proposta 4: Abertura de 

centros de recuperação para 

viciados em drogas.

Proposta 5: Criação de 

guarda mirim para auxílio ao 

estacionamento rotativo.

Proposta 6: Destinação 

de vagas de estacionamento 

para idosos e portadores de 

necessidades especiais.

Proposta 7: Mais segu-

ranças nas portas das esco-

las.

Proposta 1: Construção de 

mais viadutos sobre a linha fér-

rea da Vale.

Proposta 2: Construção de 

rede pluvial da Rua Nova para 

melhor escoamento da água 

da chuva.

Proposta 3: Construção de 

uma quadra poliesportiva no 

bairro Vila Tiago.

Proposta 4: Construção de 

uma ciclovia e redutores de velo-

cidade na Avenida Brasil, Aveni-

da Liberdade e Luiz Martins Soa-

res para o tráfego da BR 259.

Proposta 5: Acessibilidade 

na via pública, padronização 

das calçadas para portadores 

de necessidades especiais.

Proposta 6: Estipular e sub-

sidiar a formação de associa-

ção de moradores com perso-

nalidade jurídica.

Proposta 7: Regularização 

de áreas ocupadas por popula-

ção de baixa renda.

Responsabilidade e possibilidade de pactuação 

entre os entes federados (União, Estado e Município) 

no sistema nacional de desenvolvimento urbano.
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Aimorés e Baixo Guandu:
Cidades irmãs que estão sempre unidas!

N
o transcorrer da passagem dos 

78 anos de emancipação políti-

ca e administrativa de de Baixo 

Guandu, durante o mês de abril, a Câma-

ra Municipal de Aimorés confraterniza-

se com a população da cidade vizinha, 

desejando que seus passos sejam sem-

pre marcados pelo desenvolvimento e 

bem estar de todos.

Ao longo da história, Aimorés e Baixo 

Guandu, separados apenas por seis   

quilômetros, souberam solidificar seus 

laços de amizade, transformando-se em 

duas comunidades unidas por laços co-

merciais, industriais, de fraternidade e 

sobretudo de profundo respeito.

Que o povo laborioso desta cidade vizi-

nha continue sempre amigo e compa-

nheiro da nossa querida Aimorés.

Parabéns Parabéns 
Baixo Baixo 

Guandu!Guandu!

Parabéns 
Baixo 

Guandu!

São os votos da 
Câmara Municipal 

de Aimorés
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