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Vereador Sebastião Ferreira de Souza (Tião Molin) Prefeito eleito Alarte da Silva

E
m solenidade que contou com a pre-
sença de centenas de pessoas, Aimo-
rés empossou no dia 1º de janeiro de 

2013 os 11 vereadores eleitos, o prefeito e o vi-
ce prefeito. A posse ocorreu nas dependênci-
as da Câmara Municipal, ocasião também em 
que foi escolhida a nova mesa diretora que co-
mandará o Legislativo no biênio 2013/2014. O 
novo presidente é o vereador Sebastião Fer-
reira de Souza, mais conhecido como Tião Mo-
lin, que cumpre o quarto mandato de vereador 
em Aimorés.

A solenidade de posse do prefeito Alaerte da 
Silva, do vice Lamonier da Silva Araújo, dos 11 
vereadores e da nova mesa diretora da Câmara 
foi marcada por um clima de cordialidade. Cou-
be ao vereador mais votado na eleição, Rogério 
Borges Rocha, presidir inicialmente a cerimô-
nia, quando os vereadores foram convocados a 
escolher a nova mesa diretora da Câmara Muni-
cipal. Procedida a votação, o presidente eleito 
Tião Molin assumiu os trabalhos para a posse 
dos vereadores, prefeito e vice.

O grande público presente na Câmara de 
Aimorés assistiu a uma cerimônia democráti-
ca, com pronunciamento de alguns eleitos fa-
lando sobre a importância de que o grande ob-
jetivo agora, passado o embate eleitoral, é o 
bem estar da população do município.

FOTOS: CARLINHOS
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Sede da nova Câmara, uma conquista

Tião Molin iniciou as 
obras do Legislativo
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O atual prefeito de Aimorés, Alaerte da Silva, foi quem enviou um 
Projeto de Lei à Câmara, em dezembro de 2007, doando o terreno do 
município onde foi construída a nova sede da Câmara Municipal. Na 
área doada funcionava a antiga fábrica de blocos da Prefeitura, que 
depois da aprovação do Projeto de Lei, passou a pertencer ao Poder 
Legislativo. 

As obras de construção da nova sede iniciaram-se no ano de 
2008, durante a gestão do presidente vereador Tião Molin e foram  
concluídas em 2011. O prédio possui 492 m² de área construída, em 
estilo moderno e está devidamente mobiliado para atender às neces-
sidades da Câmara Municipal.

U
ma das grandes conquistas 
do Legislativo de Aimorés foi 
a construção de sua sede 

própria, que fica localizada na rua 
Olegário Maciel, próximo da esta-
ção rodoviária e da UNIPAC. As 
obras tiveram início no ano de 2008, 
na presidência do vereador Tião Mo-
lin e foram concluídas em 2011, com 
inauguração ocorrida no mês de ma-
io, quando era presidente o verea-
dor Rubens Barcelos.

Durante anos a Câmara de Aimo-

rés funcionou no segundo andar do 
prédio da Prefeitura, num espaço 
que não atendia as necessidades 
do Legislativo e dificultava o acesso 
a cadeirantes e idosos. A nova sede 
proporcionou mais conforto para a 
população, ao mesmo tempo em 
que trouxe instalações modernas 
para o trabalho dos vereadores.

A nova sede da Câmara está lo-
calizada em andar térreo, o que faci-
lita o acesso a todos os habitantes 
de Aimorés, possuindo instalações 

como auditório, salas para adminis-
tração, para vereadores, cozinha, 
sala de espera, sala para arquivo, te-
souraria e dependências para os tra-
balhos da mesa diretora.

A antiga sede foi devolvida à 
Prefeitura, que assim ganhou ma-
is espaço para desempenhar su-
as atividades, o que também era 
uma necessidade do Poder Exe-
cutivo.

“Trata-se de uma grande con-
quista para Aimorés. Esta nova se-
de representa o esforço dos verea-
dores em garantir um local condi-
zente para o funcionamento do Le-
gislativo”, afirmou o presidente da 
Câmara Tião Molin, que destacou 
inclusive o apoio dos prefeitos Mar-
celo Fubá e Alaerte da Silva duran-
te todo o processo que envolve a 
doação da área e da construção.

As obras da Câmara tiveram iníco em 2008 A sede nova da Câmara foi inaugurada em maio de 2011

Vereadores em visita ao local de obras da nova sede

Novo plenário da Câmara oferece total acesso a cadeirantes e idosos



Bom relacionamento entre Legislativo
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Um bom relacionamento entre 
os Poderes Legislativo e Executivo 
sempre é importante para o desen-
volvimento de qualquer município. 
Esta convivência democrática não 
significa que os vereadores devem 
abrir mão de sua grande prerrogati-
va de fiscalizar os atos do Executi-
vo, pelo contrário, é muito importan-
te que a Câmara exerça este papel 
com toda a independência.

O sistema democrático diz com 
sabedoria que os poderes devem 
ser independentes, porém harmôni-
cos. E é exatamente esta harmonia 
que reverte em bons resultados pa-
ra o desenvolvimento de qualquer 
município, uma vez que as ques-
tões pessoais e políticas devem ser 
deixadas de lado quando se trata do 
bem estar da população. 

É igualmente importante que os 
vereadores mantenham sua inde-
pendência, para exercer o papel fis-
calizador necessário sobre o Exe-

Cidadãos de Aimorés:
Tive a felicidade de ser recondu-

zido para fazer parte da Câmara 
Municipal na condição de verea-
dor, exercendo agora o quarto man-
dato no Legislativo. Tive também a 
satisfação de ser escolhido pela 
maioria dos vereadores para presi-
dir a Câmara no período de janeiro 
de 2013 a dezembro de 2014, fun-
ção que também já exerci em duas legislaturas anteriores.

Reitero a cada cidadão de Aimorés a responsabilidade de 
conduzir o Legislativo, durante meu mandato de presidente, ten-
do como princípio maior a busca incessante do atendimento 
aos anseios populares.

Neste momento em que se inicia uma nova administração 
municipal, com a escolha livre e democrática dos vereadores, 
prefeito e vice prefeito, faço um apelo a uma ampla união de to-
dos em favor do município de Aimorés.

Passadas as naturais divergências do período eleitoral, é ho-
ra dos Poderes Executivo e Legislativo pensarem única e ex-
clusivamente no futuro de Aimorés. Somos todos cidadãos res-
ponsáveis e neste momento o mais importante é que cada um 
faça um reflexão profunda sobre os destinos do nosso municí-
pio.

Aimorés passa por um período de confiança em sua trajetó-
ria. O município evoluiu muito nos últimos anos e precisa seguir 
num rumo que garanta aos seus cidadãos uma melhora cons-
tante na qualidade de vida, com garantia de aprimoramento dos 
serviços que oferece à população e a realização de obras im-
portantes para todas as comunidades. Necessitamos ainda 
unir forças em favor do desenvolvimento, fundamental para 
que nossa população tenha uma existência mais digna, com 
mais oportunidades de emprego e geração de renda.

Tenho certeza que o Poder Legislativo de Aimorés será um 
parceiro importante do Executivo neste novo período que se ini-
cia. Desejo uma Câmara independente, com os vereadores 
cumprindo seu papel fiscalizador dos atos do Executivo, mas 
também consciente do seu papel de votar os projetos de inte-
resse da população.

Aimorés não pode parar e este é um momento de grande im-
portância para os destinos do município. Com responsabilida-
de, a Câmara Municipal haverá de exercer suas funções tendo 
como objetivo final o bem estar da população.

Agora, é unir forças para que Aimorés possa se desenvolver 
cada dia mais, buscando melhores dias para cada um dos seus 
cidadãos.

Meu muito obrigado a todos.

União para
Aimorés

Sebastião Ferreira de Souza
Presidente da Câmara Municipal

Telefones: (33) 3267.1647
3267.1890 / 3267-2232

cutivo – o que é importante para o 
próprio prefeito. Afinal, os vereado-
res representam os mais diversos 
segmentos sociais, as comunida-
des ,e eles levam até a tribuna do Le-
gislativo e através de indicações, as 
demandas populares que devem 
ser transformadas em serviços e 
obras.

Trabalhando em harmonia, prefei-
to e vereadores conseguirão melho-
res resultados. Esta parceria é funda-
mental no momento da busca de re-
cursos para o município e também na 
definição de obras que deverão ser 
feitas em favor da população.

Aimorés tem tudo para viver uma 
etapa administrativa excelente, no 
período de 2013 a 2016. O trabalho 
conjunto entre os poderes Legislati-
vo e Executivo, tendo como meta fi-
nal o bem estar da população, só po-
de trazer como consequência uma 
cidade de Aimorés melhor para to-
dos.

Palavra do Presidente

Vista aérea de Aimorés: cidade avança com a boa sintonia dos poderes

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



Conheça quem são os vereadores
da Câmara Municipal de Aimorés
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Gessimar Gomes da Silva
Outro estreante na Câmara 

Municipal de Aimorés  é o verea-
dor Gessimar Gomes da Silva, 
eleito pelo Partido da Social De-
mocracia Brasileira (PSDB) com 
486 votos. É casado e reside na 
sede de Aimorés. 

Gessimar compõe a bancada 
da renovação política no municí-
pio – dos 11 vereadores eleitos, 
7 são estreantes na Câmara.

Luciano Afonso Caser
Também cumprindo seu pri-

meiro mandato na Câmara, Luci-
ano Afonso Caser reside no sítio 
Vala dos Fagundes, distrito de 
Expedicionário Alício. 

Foi eleito pelo DEM com 320 
votos, é casado e um dos três ve-
readores eleitos pelo interior.

Carlos Roberto Serrano (Betinho Serrano)

Também eleito pelo PMDB, 
totalizando 507 votos, Carlos 
Alberto Serrano, mais conheci-
do como Betinho Serrano, está 
cumprindo seu segundo manda-
to na Câmara Municipal. 

Divorciado, ex funcionário da 
Cemig, Betinho reside no distrito 
de São Sebastião da Vala e re-
força o grupo de 3 vereadores re-
presentantes do interior de Aimo-
rés eleitos em outubro de 2012.
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Andréa Cândida Plaster Afoumado
Residente na sede do muni-

cípio de Aimorés, a vereadora 
Andréa Afoumado elegeu-se pe-
lo PMDB com 470 votos. Ela es-
tá cumprindo seu primeiro man-
dato na Câmara Municipal, é ca-
sada e trabalhava como funcio-
nária pública municipal na área 
de Cultura. Aimorés elegeu duas 
representantes do sexo femini-
no para o período 2013/2016, en-
tre elas Andréa, o que reforça a 
importância da participação das 
mulheres na política.

Darcy Samolão
O vereador Darcy Salomão 

também representa a força do in-
terior de Aimorés na Câmara Mu-
nicipal, uma vez que reside na lo-
calidade de São João do Capim, 
distrito da Penha do Capim.

Darcy está cumprindo primei-
ro mandato no Legislativo, é ca-
sado e foi eleito pelo PMDB, ob-
tendo 524 votos.

Vereadores eleitos em 
7 de outubro de 2012 

Exercício do mandato: 
1º de janeiro de 2013 a 

31 de dezembro de 2016
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Sandra Lucia Costa Jourinch

Sandra Lucia está também 
no primeiro mandato na Câmara 
de Aimorés, eleita pelo PTB com 
268 votos. É casada, reside na 
sede do município e é a segunda 
mulher a se eleger em Aimorés 
na última eleição.

Sebastião Ferreira de Souza

Mais conhecido como Tião 
Molin, Sebastião Ferreira de 
Souza é o vereador com maior 
número de mandatos na Câma-
ra: está cumprindo o quarto man-
dato. 

É o atual presidente do Legis-
lativo, eleito para comandar a 
mesa diretora no período 
2013/2014.

Paulo Roberto da Silva

Mais um estreante na Câma-
ra Municipal de Aimorés é o vere-
ador Paulo Roberto da Silva, elei-
to pelo DEM com 337 votos. 

Paulo Roberto, que é filho do 
prefeito Alaerte da Silva, reside 
na sede de Aimorés e é casado.

Natalino Alves de Almeida (Cabo Natalino)

Outro vereador que cumpre 
primeiro mandato na Câmara é 
Natalino Alves de Almeida, o ca-
bo Natalino. 

É casado, foi eleito pelo DEM 
com 398 votos e reside na sede 
de Aimorés.

Onair Vitorino Filho (Onairzinho)

Segundo vereador mais vota-
do na eleição, com 614 votos, 
Onair Vitorino Filho, mais conhe-
cido como Onairzinho, está cum-
prindo seu terceiro mandato na 
Câmara de Aimorés. É casado e 
foi eleito pelo PMDB.

Rogério Borges Rocha

O dentista Rogério Borges 
Rocha foi o vereador mais vota-
do na última eleição em Aimo-
rés, obtendo 645 votos. 

Foi eleito pelo PT, é casado, 
reside na sede de Aimorés e foi 
escolhido vice presidente da Câ-
mara Municipal para a legislatu-
ra 2013/2014.

Aimoreense:
Participe das sessões da Câmara 

Municipal, que são sempre abertas 
ao público e onde são discutidas as 

questões que afetam as diversas 
comunidades do município.
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U
m grande público compare-

ceu em Aimorés  na  posse 

dos 11 vereadores, do pre-

feito e vice, em solenidade ocorrida 

nas dependências da Câmara Muni-

cipal. O número de pessoas presen-

tes mostrou o interesse da popula-

ção do município pelos destinos de 

Aimorés, fator muito importante no 

processo democrático.

A sessão inicial de posse foi co-

mandada pelo vereador mais vota-

do na eleição, Rogério Borges Ro-

cha, que convocou a eleição da no-

va mesa diretora para o período 

2013/2014. Eleita a nova mesa dire-

tora, foram empossados os verea-

dores, o prefeito e o vice prefeito.

Uma das novidades na eleição 

em Aimorés foi a grande renovação 

na Câmara Municipal: dos 11 eleitos 

pela população, 7 são estreantes. 

Já o prefeito Alearte da Silva retorna 

ao comando do Executivo depois de 

cumprir um mandato anterior – foi 

eleito vice prefeito na chapa de Nil-

ton Macarrão em 2004, mas o subs-

tituiu com a morte do titular.

A solenidade de posse dos vere-

adores, prefeito e vice foi marcada 

também pela presença de parentes 

dos eleitos, autoridades municipais 

e religiosas. Tudo aconteceu num 

clima de confraternização e tranqui-

lidade, demonstrando o amadureci-

mento democrático na política em Ai-

morés.

O auditório da nova Câmara de Aimorés ficou lotado para a cerimônia de posse

Prefeito Alaerte da Silva, 1ª dama Alvina Costa da Silva (D. Fia) e 

Águida Ton, esposa do vice prefeito Lamonier da Silva Araújo

FOTOS: CARLINHOS
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Entrosamento de poderes: mais desenvolvimento para Aimorés

O desenvolvimento de 
um município depende de 
muitos fatores, no entanto 
um dos mais importantes é 
o bom entrosamento entre 
os poderes Legislativo e 
Executivo. Mesmo inde-
pendentes nas suas atribui-
ções, vereadores e o prefei-
to podem perfeitamente de-
senvolver ações conjuntas 
em favor do município.

Esta união de forças en-
tre Prefeitura e Câmara 
sempre traz bons resulta-
dos para a administração, a 
exemplo do que ocorreu na 
realização de algumas 
obras:

Outro exemplo da necessidade do bom relacionamento da Câ-
mara com a Prefeitura foi a luta dos vereadores em conseguir, na 
administração anterior, a sinalização e iluminação da BR-259, no 
trecho das proximidades do bairro Betel. O pedido foi feito junto 
ao DNIT (sinalização) e a Prefeitura executou o serviço de ilumi-
nação, resolvendo um problema que afetava a comunidade.

Logo no começo de 2009, as fortes chuvas em Aimorés destru-
íram duas pontes de grande importância para o interior: a de Pe-
nha do Capim e do Córrego do Paiol, dificultando ou até impedin-
do o transporte da produção de uma grande região do interior. Ve-
readores e o prefeito mais uma vez se uniram para conseguir re-
cursos e o resultado foi a reconstrução das duas pontes.

Sinalização da BR 259 Pontes do interior

Calçamento da serra do Alto Capim
Encontra-se em fase fi-

nal o calçamento da Serra 
de Alto Capim, uma obra 
de grande importância pa-
ra o interior de Aimorés, 
com custo superior a R$ 
700 mil. 

Vereadores e o prefei-
to Marcelo Fubá uniram-
se nesta empreitada e fo-
ram buscar recursos junto 
ao Estado para realizar a 
obra, que significa o fim 
da dificuldade de acesso 
à região especialmente 
no período chuvoso.
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Empenhados junto com o Executivo pa-
ra garantir a construção da ponte do rio Ma-
nhuaçu, um grupo de vereadores esteve 
em 2009 em Brasília, levando pessoal-
mente ao DNIT sua preocupação em ga-
rantir este beneficio para Aimorés. 

O resultado desta união entre os pode-
res está aí: a ponte construída e Aimorés 
livre de um problema que tanto dificultava o 
seu desenvolvimento.

U
ma das grandes vitórias 

de Aimorés nos últimos 

anos teve a participação 

decisiva da Câmara Municipal: a 

construção da nova ponte do rio 

Manhuaçu. Finalmente inaugu-

rada no final de 2012, a ponte sig-

nifica o fim de um grande entrave 

ao desenvolvimento do municí-

pio e também da região, uma vez 

que a velha ponte já não compor-

tava mais o intenso tráfego pela 

BR 259.

A população de Aimorés co-

nhece os entraves ao desenvol-

vimento criados pela velha pon-

te: ela vivia com problemas, cau-

sando até interrupção total no trá-

fego de veículos pela BR 259, o 

que prejudicava muito toda a re-

gião Leste de Minas Gerais.

Iniciou-se um intenso trabalho 

para garantir a construção da 

ponte nova, envolvendo verea-

dores e prefeito de Aimorés, os 

deputados Mauro Lopes e José 

Henrique, o Ministério Público de 

Minas Gerais, prefeitos e lideran-

ças de toda a região. 

O resultado aconteceu: o 

DNIT realizou as obras entre 

2010/2012 e hoje a ponte do rio 

Manhuaçu está concluída.

Ponte do Manhuaçu:
Vitória com forte participação do Legislativo de Aimorés

Vereadores foram à Brasília

Vereadores também estiveram em 2009 com o deputado Mauro Lopes
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