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Principal acesso da cidade
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A

história de um município passa por grandes evoluções e em todas
elas existem dois alicerces – de um lado a comunidade e do
outro seus gestores políticos. O que aproxima as partes é o desejo e a
necessidade de desenvolvimento das comunidades, daí a importância de
se registrar os fatos para que possam nortear condutas éticas e morais.
Por meio da história somos capazes de interpretar antigos episódios
e projetar novos sentidos, para que os mesmos possam conduzir às
perspectivas e atitudes que sejam relevantes na formação cidadã.
Somente através do conhecimento resultante dos acontecimentos,
é possível compreender marcos políticos e econômicos atrelados aos
impactos sociais na construção permanente da sociedade.
Com esse entendimento, a Câmara Municipal de Igaratinga proporciona
à população a publicação deste livro que relata, um a um, todos os homens
públicos que, ao longo da história, contribuíram com o desenvolvimento
do município.
Não se trata de homenagens, mas de reconhecimento aos que
prestaram serviços em favor da coletividade, inspirando as novas gerações
a construir uma cidade melhor.

5

SUMÁRIO
ATA DE INSTALAÇÃO E POSSE DOS VEREADORES ................................................... 9
TERMO DE COMPROMISSO DE POSSE DO 1º PREFEITO DE IGARATINGA .... 11
TERMO ESPECIAL DE COMPROMISSO DE POSSE DO 1º VICE-PREFEITO ...... 12
O PAPEL DO VEREADOR ............................................................................................................ 13
IGARATINGA ELEGE MODELO DE VEREADOR ............................................................... 15
PRIMEIRO CIDADÃO HONORÁRIO DE IGARATINGA ................................................... 16
GALERIA DOS EX-PRESIDENTES DA CÂMARA MUNICIPAL ..................................... 17
NOVA SEDE DO LEGISLATIVO ................................................................................................ 20
PRIMEIRA LEGISLATURA ............................................................................................................. 23
SEGUNDA LEGISLATURA ........................................................................................................... 27
TERCEIRA LEGISLATURA ............................................................................................................ 31
QUARTA LEGISLATURA ............................................................................................................... 37
QUINTA LEGISLATURA ................................................................................................................. 41
SEXTA LEGISLATURA .................................................................................................................... 47
SÉTIMA LEGISLATURA ................................................................................................................. 51
OITAVA LEGISLATURA .................................................................................................................. 57
NONA LEGISLATURA .................................................................................................................... 61
DÉCIMA LEGISLATURA ................................................................................................................ 67
DÉCIMA PRIMEIRA LEGISLATURA .......................................................................................... 71
DÉCIMA SEGUNDA LEGISLATURA ........................................................................................ 77
DÉCIMA TERCEIRA LEGISLATURA ......................................................................................... 81
DÉCIMA QUARTA LEGISLATURA ............................................................................................ 85

Casarão antigo da Rua Antônio Mendes

| Figuras Públicas de Igaratinga |

ATA DE INSTALAÇÃO E POSSE DOS VEREADORES
À CÂMARA MUNICIPAL DE IGARATINGA
Aos trinta dias do mês de agosto de 1.963, às 8 horas, no recinto destinado
ao funcionamento da Câmara Municipal, nesta Cidade, presentes os senhores
vereadores adiante referidos, comigo secretário, especialmente designado
para essa solenidade, foi aberta a sessão sob a presidência do MM. 2º
Juiz de Direito desta comarca, Dr. Márcio Alves de Morais, especialmente
designado pelo MM. 1º Juiz de Direito, Dr. Francisco Bernardo Figueira,
sessão essa destinada à posse dos senhores vereadores eleitos em 30 de
junho de 1.963 e instalação da Câmara Municipal, constatada a presença
dos seguintes vereadores: Geraldo Olegário de Almeida, Geraldo Ferreira
do Amaral, Luiz Ferreira de Faria, Manuel de Assis e Francisco José da
Silva. Foi feita a verificação dos diplomas que os mesmos apresentaram.
O Dr. Juiz de Direito deferiu-lhes o compromisso de posse havendo o
vereador presente, nominalmente mais votado, Sr. Luiz Ferreira de Faria
proferido a seguinte declaração: “Prometo cumprir dignamente o mandato
a mim confiado, observando as leis e trabalhando pelo engrandecimento
deste município”. Os demais vereadores confirmaram o compromisso
declarando: “Assim o Prometo”. Realizou-se a seguir a eleição da Mesa
para os trabalhos do ano de 1.963. Os vereadores presentes, na medida em
que foram chamados, depositaram na urna três cédulas, sendo uma para
Presidente, uma para Vice-Presidente e outra para Secretário. Encerrada a
votação, o presidente da sessão mandou que se fizesse a apuração e após
foi anunciado o resultado. Presidente: Manuel de Assis, com 5 votos; VicePresidente: Francisco José da Silva, com 5 votos; Secretário: José Henriques
Ferreira, com 5 votos. Os primeiros colocados, por terem obtido a maioria dos
sufrágios, foram devidamente empossados nos respectivos cargos da Mesa
Diretora. Ao dar por instalada a Câmara Municipal de Igaratinga, o presidente
da sessão congratulou-se com os eleitos e com o povo pelo acontecimento,
formulando os votos mais sinceros para o engrandecimento do município. Em
seguida, passou a presidência ao vereador Manuel de Assis, dando assim
por encerrada a sua função. Com a palavra, o Presidente da Câmara, Manuel
de Assis, após brilhante saudação declarou encerrada a sessão, convocando
os vereadores para outra imediata, com o fim de empossar o Prefeito e o
Vice-Prefeito. Para constar, lavrou-se a presente Ata assinada pelo MM. Juiz
de Direito e vereadores empossados. Eu, Manuel de Assis, Secretário “adhoc”, em virtude da ausência do vereador secretário, a escrevi e assino. Em
tempo: tomaram posse nesta sessão o Presidente e o Vice-Presidente da
9
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Câmara. Retificando, tendo sido eleito secretário da Câmara, o Vereador
José Henriques Ferreira que deverá empossar-se, segundo a Lei, perante
o Presidente da Câmara e depois assumir seu cargo, determinou ao
Presidente que prosseguisse nos trabalhos com a proclamação dos
membros da Mesa. Depois de eleita a Mesa, o Sr. Presidente empossou
o Presidente da Câmara Municipal de Igaratinga e seu Vice-Presidente.
Em seguida, o MM. Juiz de Direito congratulou-se com todos os eleitos e
com o povo de Igaratinga pelo acontecimento. Não mais havendo outros
assuntos, a sessão foi declarada encerrada, mediante a instalação da
Câmara, cessando com este ato sua intervenção. Para constar eu, Manuel
de Assis, secretário, depois de lavrada a presente Ata, que será por mim
assinada, declaro encerrada a sessão.
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TERMO ESPECIAL DO COMPROMISSO DE POSSE
DO 1º PREFEITO DE IGARATINGA
Aos trinta dias do mês de agosto de 1.963, no recinto destinado ao
funcionamento da Câmara Municipal, em sua sala de sessões, presente
o senhor vereador Manuel de Assis, Presidente da Câmara Municipal, e
demais vereadores que subscrevem comigo, secretário, compareceu o
cidadão José Ferreira de Faria, eleito prefeito deste município, ao qual,
depois de apresentado o respectivo diploma, expedido pela Justiça
Eleitoral da 193ª Zona, foi deferido o compromisso de posse com a seguinte
declaração: “Prometo, com lealdade, desempenhar as funções de prefeito,
defender as instituições e cumprir as leis”. Prestado o compromisso, o
senhor Presidente declarou empossado José Ferreira de Faria no cargo
de Prefeito. E, para constar, lavrou-se o presente termo, assinado pelo Sr.
Presidente, pelo compromissado e também pelos vereadores presentes.
Eu, secretário o escrevi e assino.
Manuel de Assis - Presidente da Câmara
José Ferreira de Faria
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TERMO ESPECIAL DO COMPROMISSO DE POSSE
DO 1º VICE-PREFEITO DE IGARATINGA
Aos trinta dias do mês de agosto de 1.963, no recinto destinado ao
funcionamento da Câmara Municipal, em sua sala de sessões, presente o
senhor vereador Manuel de Assis, Presidente da Câmara Municipal e demais
vereadores que este subscrevem, comigo secretário, aí compareceu o
cidadão Ademar Ferreira da Silva, eleito vice-prefeito deste município, ao
qual, depois de apresentado o respectivo diploma, expedido pela Justiça
Eleitoral, desta 193ª Zona, foi deferido o compromisso de posse com a
seguinte declaração: “Prometo, com lealdade, desempenhar as funções
de vice-prefeito, defender as instituições e cumprir as leis.” Prestado o
compromisso o senhor Presidente Manuel de Assis declarou empossado o
senhor Ademar Ferreira da Silva, no cargo de vice-prefeito. E, para constar,
lavrou-se o presente termo, que vai assinado pelo Sr. Presidente, pelo
compromissado e pelos vereadores presentes. Eu, secretário o escrevi e
assino.
Manuel de Assis – Presidente da Câmara
Ademar Ferreira da Silva
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O PAPEL DO VEREADOR
Originário do grego antigo, o vocábulo vereador vem da palavra “verea”,
que significa vereda, caminho. O vereador, portanto, seria o que vereia,
trilha, ou orienta os caminhos. Existe no idioma brasileiro o verbo verear,
que é o ato de exercer o cargo e as funções de vereador. Resumindo, o
vereador é a ligação entre o governo e o povo. Ele tem o poder de ouvir os
eleitores, propor e aprovar os pedidos na Câmara Municipal e fiscalizar se
o prefeito e seus secretários estão colocando essas demandas em prática.
Por isso, é importante que o eleitor acompanhe a atuação do vereador
para verificar se o trabalho está sendo bem desenvolvido.
Ao vereador cabe elaborar as leis municipais e fiscalizar a atuação do
Executivo – no caso, o prefeito. São os vereadores que propõem, discutem
e aprovam as leis a serem aplicadas no município. Entre essas leis, está
a Lei Orçamentária Anual, que define em que deverão ser aplicados os
recursos provenientes dos impostos pagos pelos cidadãos. Também é
dever do vereador acompanhar as ações do Executivo, verificando se
estão sendo cumpridas as metas de governo e se estão sendo atendidas
as normas legais.
A Constituição Federal e as leis orgânicas municipais estabelecem
tudo o que o vereador pode e não pode fazer durante o mandato. Para
acompanhar se os vereadores estão cumprindo bem seus deveres perante
a população, os eleitores podem ir às sessões legislativas ou mesmo
conversar com os vereadores em seus gabinetes. Caso o eleitor descubra
alguma irregularidade, é possível fazer uma denúncia ao Ministério Público.
LEGISLATIVO
Os vereadores fazem parte do Poder Legislativo, discutindo e votando
matérias que envolvem impostos municipais, educação municipal, linhas
de ônibus e saneamento, dentre outros temas da cidade. Cada vereador
é eleito de forma direta, pelo voto, tornando-se um representante da
população. Por isso, deve propor projetos que estejam de acordo com os
interesses e o bem-estar do povo.
Na Câmara Municipal (também chamada de Câmara de Vereadores) os
projetos, emendas e resoluções têm de passar por comissões, para serem
votados no plenário. Mesmo depois de aprovados, projetos e emendas
precisam ser submetidos à apreciação do prefeito, que pode vetá-los
total ou parcialmente ou aprová-los. Quando há aprovação, o projeto é
publicado no diário oficial da cidade e vira lei.
13
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FISCALIZAÇÃO
Além das votações, os vereadores também têm o poder e o dever
de fiscalizar a administração, cuidando da aplicação dos recursos e
observando o orçamento. É dever da Câmara monitorar o Poder Executivo,
principalmente em relação ao cumprimento das leis e da boa aplicação e
gestão do dinheiro público.
Também são os vereadores que julgam as contas públicas da cidade, o
que acontece todo ano, com a ajuda do Tribunal de Contas Estadual, que é
um órgão de assessoramento na fiscalização do próprio Poder Legislativo.
REQUISITOS
Para se candidatar a vereador, o cidadão precisa ter o domicílio eleitoral
na cidade em que pretende concorrer até um ano antes da eleição, além
de estar filiado a um partido político. Além disso, precisa ter nacionalidade
brasileira, ser alfabetizado, estar em dia com a Justiça Eleitoral, ser maior
de 18 anos e, caso seja homem, ter certificado de reservista.
Cada Câmara pode ter no mínimo nove e no máximo 55 vereadores.
O total de vagas depende do tamanho da população de cada cidade.
O salário dos vereadores segue a mesma lógica, ou seja, em cidades
pequenas, de até 10 mil pessoas, deve corresponder no máximo a 20%
do salário de um deputado estadual do referido Estado. O percentual
aumenta de acordo com o número de habitantes, até chegar a 75%, no
caso das cidades com mais de 500 mil habitantes. (Fonte: Tribunal Superior
Eleitoral).
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IGARATINGA ELEGE
MODELO DE VEREADOR
Muitos foram os cidadãos que, exercendo a vereança em
Igaratinga, tornaram-se merecedores de elogios pela eficiência e o
espírito público. Anonimamente, dignificaram o cargo e emprestaram
o brilho de seu trabalho em favor do progresso do município, em
seus mais variados segmentos.
Para homenagear-lhes, foi escolhida a figura singular de JOSÉ
HENRIQUES FERREIRA que, em nossa terra, se destacou durante
longo período como um dos seus mais atuantes cidadãos.
Com certeza o que mais marcou sua vida pública foi a incansável
luta pela emancipação político-administrativa do município, onde
empreendeu brilhantes iniciativas. Por todos os seus méritos de
cidadão útil à comunidade, seu nome figura neste livro como
“Modelo de Vereador”.
José Henriques nasceu em 30/01/1911, filho de Agostinho
Henriques Campos e Maria José da Conceição. Foi casado com
Argentina Guimarães, com quem teve nove filhos.

JOSÉ HENRIQUES FERREIRA
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PRIMEIRO CIDADÃO HONORÁRIO DE IGARATINGA
DISPÕE SOBRE TÍTULO DE CIDADANIA
A Câmara Municipal de Igaratinga decreta e eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 1° - Fica concedido ao Deputado Federal Ovídio Xavier de Abreu, o
Título de Cidadão Igaratinense.

Art. 2° - Revogada as disposições em contrário, entrará esta Lei em vigor
na data de sua publicação.
Sala das Sessões, 01 de julho de 1966.
MANUEL DE ASSIS (Presidente)
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GALERIA DOS EX-PRESIDENTES
DA CÂMARA MUNICIPAL
Por força da Resolução nº 19/2002, a Câmara Municipal de Igaratinga
instalou a Galeria dos Ex-Presidentes em 27/12/2001. Em seguida, o então
presidente da Casa tomou a iniciativa de publicar um livro para efetivar o
trabalho de todos os políticos, pela legitimidade da representação dos
mesmos junto à população de Igaratinga.

Galeria dos Ex-Presidentes 2019
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NOVA SEDE DO LEGISLATIVO
– A HISTÓRIA NÃO PODE PARAR –

Futura sede da Câmara Municipal de Igaratinga
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Compreendendo que as atuais instalações da Câmara Municipal já não
comportam mais as demandas de Igaratinga, o presidente Jean Cristie
Camargos liderou uma mobilização em torno da nova sede, cuja pedra
fundamental foi lançada em 26/07/2019.
Em seu discurso, ele fez questão de ressaltar que o projeto foi pensado
exatamente para cumprir as funções sociais do Legislativo, que incluem
desde um ambiente apropriado para as atividades do dia a dia, assim
como reuniões e encontros populares, além de um espaço que permita aos
funcionários plenas condições de desempenharem bem suas funções.
Além disso, a nova Câmara de Igaratinga vai proporcionar à Prefeitura
a oportunidade de destinar muito bem as instalações que há tantos anos
atendem aos vereadores. É que foi acordado com o prefeito Renato
Guimarães a cessão do prédio, localizado na Praça Manuel de Assis,
para o Pelotão da Polícia Militar de Igaratinga. Dessa forma, a corporação
também estará em condições de melhorar a qualidade de seus serviços
administrativos, sem falar na facilidade de locomoção para as diligências
externas.
O alinhamento da Câmara é sempre pelo desenvolvimento do município,
assim foi planejada uma obra para atender aos futuros vereadores por
muitas e muitas décadas.
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Matriz de Santo Antônio

PRIMEIRA LEGISLATURA
PREFEITO E VEREADORES
Eleitos em 30/06/1963 e empossados em 20/09/1963
PREFEITO: José Ferreira de Faria
VICE-PREFEITO: Ademar Ferreira da Silva
VEREADORES:
Francisco José da Silva, Geraldo Ferreira do Amaral
(renunciou ao cargo que foi ocupado por Antônio Marculino
Fernandes que, por sua vez, também se afastou e a vaga
foi assumida depois por Geraldino Ferreira da Silva),
Geraldo José Franco (perdeu o mandato e a vaga foi
preenchida por Antônio Ferreira da Silva), Geraldo
Olegário de Almeida (renunciou ao cargo que foi ocupado
por José Henriques Campos), José Henriquesde Almeida,
José Henriques Ferreira, Luiz Ferreira de Faria,
Manuel de Assis, Wilson Augusto Guimarães
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JOSÉ FERREIRA DE FARIA - Eleito o primeiro prefeito de Igaratinga, em 1963.
Como homem público, se destacou em várias frentes, como a implantação da
Polícia Militar no município e a construção de escolas nas comunidades de
Buracão, Pedra Negra, Limas e Antunes. Nascido em 06/03/1912, no povoado
de Buracão, filho de Jacó Luiz Ferreira e Maria Angélica da Conceição, tinha
13 irmãos: Vicente, Domingos, Luiz, Araci, Divina, Terezinha, Geralda, Luiza,
Antônio, Narciza, Josina, Geraldo e Raimundo. Foi casado com Maria José de
Jesus, com quem teve 12 filhos: Jandira, Maria, Iolanda, Maurício, José, Marlena,
Maura, Bernadete, Mauro, Geralda, Laurita e Laide. Faleceu em 30/12/1968.
ADEMAR FERREIRA DA SILVA - Como vice-prefeito de Igaratinga, participou
ativamente da aquisição de veículos para a Prefeitura, assim como na compra
do imóvel que se tornou a primeira sede da municipalidade. Seu maior
sonho sempre foi o de ver a cidade desenvolvida, principalmente através
da geração de empregos. Nascido em 30/04/1932, na Fazenda Bananal, era
filho de Anselmo Ferreira da Silva e Elisa Roberta de Jesus, tendo 8 irmãos:
Sebastião, Francisco, Vicente, José, Marieta, João, Geraldino e Mário. Casouse com Maria Guimarães Silva e eles adotaram uma filha – Helena. Faleceu
em 23/02/2011.
ANTÔNIO FERREIRA DA SILVA - Eleito vereador em 1963, participou
da construção de escolas rurais, assim como da abertura de estradas
e construção de pontes. Também trabalhou muito em defesa dos rios
e nascentes. Seu sonho é ver a pavimentação da rodovia interligando
Igaratinga a Divinópolis. Nascido em 14/09/1939, na Fazenda Barro Branco,
filho de Francisco Ferreira da Silva e Alexandrina Augusta da Silva, tendo 7
irmãos: Milton, Geraldo, Maria Auxiliadora, Maura, Maria da Conceição, Meire
e Marlene. Casado com Maria da Conceição Rodrigues da Silva, teve 4 filhos:
Cláudia, Carla, Débora e Júlio.
ANTÔNIO MARCULINO FERNANDES - Assumiu efetivamente a função de
vereador com a renúncia de Geraldo Ferreira do Amaral, no mandato do
prefeito José Ferreira de Faria, eleito em 1963. Nascido em 27/05/1909,
no Distrito de Antunes, era filho de Antônio Marculino Fernandes e Maria
da Conceição de Jesus, tendo 4 irmãos: Joaquim, José, Madalena e Ana
Maria. Casou-se com Ana Maria de Jesus, com quem teve 8 filhos: José,
Maria, Jasmita, Geraldo, Ceci, Antônio, Paulo e Nelson. Faleceu no dia
12/07/2001.
GERALDINO FERREIRA DA SILVA - Eleito vereador em 1963, empenhou-se
em várias frentes legislativas. Nasceu em Igaratinga, em 19/10/1930, filho do
casal Anselmo Ferreira da Silva e Elisa Roberta de Jesus. Tinha 8 irmãos:
Sebastião, Francisco, Vicente, José, João, Marieta, Ademar e Mário. Nasceu
na cidade de Igaratinga, em 19/10/1930. Faleceu em 01/12/1980.
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GERALDO FERREIRA DO AMARAL - Eleito vereador em 1963,
empenhou-se de maneira especial na construção da Igreja e da escola
da comunidade de Limas. Nascido em 17/09/1922, era filho de Manoel
Ferreira do Amaral e Eliza Teodoro de Jesus. Tinha 3 irmãos: Antônio,
José e Maria. Foi casado com Geralda de Melo Amaral, com quem teve 4
filhos: Geraldina, Pedro, Geralda e Júlio. Faleceu em 12/02/1972.

GERALDO JOSÉ FRANCO - Foi eleito vereador em 1963 e, tempos depois,
seguindo carreira política, também venceu a eleição de 15/11/1973, como viceprefeito de Igaratinga. Nasceu em 23/08/1928, no Distrito de Antunes, filho do
casal Francisco Alves Franco e Maria Altiva da Conceição. Teve 6 irmãos:
Antônio, José, Vicentina, Joanita, Maria e Luiza.

GERALDO OLEGÁRIO DE ALMEIDA - Eleito vereador em 1963, enfrentou
os desafios da primeira legislatura no município, sendo muito respeitado
pelos colegas. Nasceu em 24/10/1930, no povoado de Pedra Negra, filho de
José Olegário Abranches Ferreira e Maria José da Conceição, tendo oito
irmãos: Raimundo, Cecília, Maria do Carmo, José, Terezinha, Celina, Geralda
e Olegário. Casou-se com Isaura Henriques de Almeida, com quem teve
10 filhos: José Geraldo, Conceição, Antônio, Maria Lúcia, Marleno, Marlene,
Simone, Wellington, Evaldo e Luciana. Faleceu em 21/10/2012.
FRANCISCO JOSÉ DA SILVA (Chico da Madalena) - Eleito vereador
em 30/06/1963, pelo PSD. Na Câmara de Igaratinga, trabalhou muito pelo
desenvolvimento do Distrito de Antunes. Nasceu em 04/10/1903, na cidade de
Igaratinga, fruto do casamento de João Luiz Venâncio e Benedita Maria de
Jesus. Tinha 5 irmãos: Vital, Vitalino, José, Antônio e Maria. Foi casado com
Etelvina Maria de Jesus, com quem teve 8 filhos: Geraldo, José, Benedito,
Maria José, Arlindo, Rossino, Afonso e Francisco. Faleceu em 14/09/1977.

JOSÉ HENRIQUES CAMPOS (Zezé da Eliza) - Eleito pelo PSD, foi um vereador
atuante e respeitado pela ética e transparência. Nasceu em 02/02/1940, em
Igaratinga, filho de José Henriques de Oliveira e Maria Rufina Guimarães, que
lhe deram 11 irmãos: Lídia, Jaci, Divina, Geraldo, Raimundo, Maria Eliza, Dalva,
Aroldo, Armando, Carlos e Luiz. Casou-se com Enide Costa Amaral Campos,
com quem teve 4 filhos: Ângela, Agnaldo, Alberto e Alisson. Faleceu em
24/08/2004.
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JOSÉ HENRIQUES DE ALMEIDA (Zé do Chico) - Eleito pelo partido UDN
em 1963, deu boa contribuição à Câmara, graças ao desejo de colaborar
para o desenvolvimento do município. Nascido em 03/05/1917, em Várzea
da Cachoeira, era filho de Francisco José de Almeida e Anna Roza de
Jesus, tendo 9 irmãos. Casou-se com Ana Luiza de Jesus, com quem
teve 11 filhos: José Henriques, Elza, Neuza, Cleuza, Ana Maria, Marieta,
Regina, Armando, Francisco, Maria Luiza e Luiz. Faleceu em 11/09/2006.

JOSÉ HENRIQUES FERREIRA - Eleito vereador por 4 mandatos, pelos partidos
UDN e ARENA, trabalhou muito e se tornou responsável pelo processo de
emancipação político-administrativa de Igaratinga, inclusive custeando todas
as despesas do processo. Foi também o responsável pela instalação da CEMIG
E COPASA no município. Aposentou-se aos 70 anos, como funcionário do
Cartório de Registro Civil. Nasceu em 30/01/1911, na cidade de Igaratinga, filho
de Agostinho Henriques Campos e Maria José da Conceição. Tinha 7 irmãos:
Geralda, Antônio, Luiz, Agostinho, Orozimbo, Maria e Wandik. Foi casado com
Argentina Guimarães, com quem teve 9 filhos: Mauro, Armando, Paulo, Maria
Célia, Geralda, Raul, José Geraldo, Neuza e Ivone. Faleceu em 30/05/2003.
LUIZ FERREIRA DE FARIA (Luiz Jacó) - Eleito por dois mandatos e com
expressiva atuação, foi homenageado pela Câmara Municipal em 1999 com
o título de Cidadão Honorário, o que lhe deixou muito satisfeito. Nasceu em
16/06/1926, no povoado de Buracão, filho do casal Jacó Luiz Ferreira e Rita
Amélia de Jesus. Tinha 13 irmãos: Vicente, Domingos, José, Araci, Divina,
Terezinha, Geralda, Luiza, Antônio, Narciza, Josina, Geraldo e Raimundo. Com
a esposa Luiza Carolina de Jesus, teve 11 filhos: Maria, Rita, José, Antônio,
Jandira, Levi, Geraldo, Davi, Iracema, Libério e Baltazar. Faleceu em 14/11/2011.
MANUEL DE ASSIS - Graças ao espírito de liderança, foi eleito presidente da
Câmara Municipal por dois períodos: 1963 a 1970 e de 1977 a 1978. Também
trabalhou no Legislativo como assessor, durante muitos anos, prestando
excelentes serviços. Paralelamente, atuava com eficácia na área social,
ajudando muitas pessoas. Nasceu em 04/10/1914, na comunidade de Lamim,
no município de Rio Espera. Filho de Antônio da Silva Campos e Laudelina
Coelho de Campos, teve 5 irmãos. Casou-se com Inês de Oliveira Almeida,
com quem teve 7 filhos: José, Raimundo, Maria Helena, Geralda Célia, Jorge,
João Batista e Carlos Roberto. Faleceu em 22/12/1992.
WILSON AUGUSTO GUIMARÃES - Eleito vereador em 1963 procurou rápido
entrosamento com os colegas a fim de tornar mais eficaz a prestação de
serviços pública. Nasceu em 05/03/1919, na cidade de Igaratinga. Filho de
Juvenato Augusto dos Santos e Elisa Augusta Guimarães. Foi casado com
Conceição Henriques Guimarães, com quem teve 5 filhos: Mário, Milton, Renê,
Fernando e Vera. Faleceu em 03/05/1980.
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SEGUNDA LEGISLATURA
PREFEITO E VEREADORES
Eleitos em 15/11/1966 e empossados em 31/01/1967
PREFEITO: Jésus Arcanjo de Souza
VICE-PREFEITO: João Ferreira da Silva
VEREADORES:
Antônio dos Santos, Antônio Florentino de Oliveira
(não foi empossado, o que proporcionou ao suplente
Osmar Ferreira de Faria a posse do cargo em 13/03/1967),
Djalma Ferreira Pinto, João Gomes Marques,
Jorge Henriques Costa, Luiz Ferreira de Faria, Luiz
Henriques Guimarães (perdeu o mandato e foi
substituído por João Ferreira da Silva em 04/12/1967)
Manuel de Assis, Waldemar Rufino de Souza
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JÉSUS ARCANJO DE SOUZA - Eleito prefeito de Igaratinga em 1966,
pela ARENA, teve como principais realizações a instalação da CEMIG no
município, assim como a reforma da escola e a aquisição de um veículo
Jeep para a Prefeitura. Sonhando com o desenvolvimento da cidade,
sempre se interessou pelo asfaltamento da rodovia que interliga o
município a Divinópolis. Nasceu no povoado de Buracão, em 23/06/1933,
sendo filho de Arcanjo Gabriel de Souza e Ana Luiza de Jesus. Tem 8
irmãos: Divina, Maria, Antônio, Leonor, Salvina, Miguel, Maria Aparecida e
Luiz. Foi casado com Ilda Maria de Souza, com quem teve 5 filhos: Maria
Aparecida, Cleuza, Hélio, Heleno e Maria Helena.
JOÃO FERREIRA DA SILVA (João da Amesca) - Foi eleito vice-prefeito pelo
PSF, na chapa do prefeito Jésus Arcanjo de Souza, e além de oferecer boa
contribuição ao município, sempre defendeu a bandeira da igualdade social,
motivo pelo qual tinha grande respeito da população. Nasceu em 24/06/1931,
no Distrito de Torneiros, filho do casal Agostinho Henriques Campos Sobrinho
e Teodora Maria de Jesus. Tinha 9 irmãos: Raimundo, Iraci, Geralda, Raul,
Agostinho, Antônio, Raimunda, Aerotilde e Moacir. Casou-se com Geralda
Ferreira Pinto, com quem teve 4 filhos: Maria, Luzia, Vera e João.
ANTÔNIO DOS SANTOS - Como vereador, participou ativamente da compra
dos primeiros veículos da Prefeitura Municipal de Igaratinga. Exercia também
a função de Juiz de Paz. Filho de Antônio Messias e Maria Ambrosina de
Jesus, nasceu em 30/07/1916, na cidade de Igaratinga. Teve 10 irmãos: Maria,
Messias, José, João, Raimundo, Terezinha, Nelson, Maria do Carmo, Geraldo
e Alice. Casou-se com Maria da Conceição dos Santos, com quem teve 8
filhos: Maria, Laci, Antônio, Márcio, Heleno, Vilma, Geraldo e Amilton. Faleceu
em 10/07/2010.
ANTÔNIO FLORENTINO DE OLIVEIRA - Eleito vereador em 1966. Nasceu
em São Gonçalo do Pará, em 31/12/1909. Filho do casal Florentino José de
Oliveira e Francisca Rita de Jesus, teve 5 irmãos: Maria José, Luiza, Lemiro,
Rafael e José. Casou-se com Izaltina Maria de Jesus, com quem teve 12 filhos:
Terezinha, José, Antônio, Francisco, Dari, Darci, Fernando, Joaquim, João,
Benedito, Ana Maria e Maria. Faleceu em 02/09/1984.
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DJALMA FERREIRA PINTO - Um nome presente na construção da história
política municipal, foi vereador por 18 anos, além de vice-prefeito no período
de 1971 a 1972. Ocupou a presidência da Câmara por duas vezes, entre 1973 a
1974 e 1980 a 1982. Sua principal frente de trabalho foi a defesa da área social
e as necessidades dos moradores de Igaratinga. Em reconhecimento ao seu
excelente trabalho, o Posto de Saúde de Antunes, distrito em que nasceu,
leva o seu nome. Djalma era filho de João Ferreira Nicolau e Maria das Dores
Pinto, e tinha 15 irmãos: Isadora, Lucila, Geralda, Ana, Geni, Francisca, Maria,
Tereza, Dalva, Elza, Joaquim, Digenor, Geraldo, João e José. Teve 7 filhos com
a esposa Geralda América da Silva: Diva, João, Maria, Antônio, Maria Helena, Zélia e Heliane.
Faleceu em 26/05/1988.
JOÃO GOMES MARQUES - Eleito vereador de Igaratinga em 15/11/1966
chegou à Prefeitura 10 anos mais tarde, tornando-se um dos prefeitos mais
respeitados da história. Preocupado com o desenvolvimento da cidade, foi
responsável por importantes obras, tais como a instalação da rede de esgoto,
calçamento, abastecimento de água no Distrito de Antunes, implantação do
2º grau, instalação da EMATER, além da construção das praças Santo Antônio
e Anselmo Ferreira. Também foi o responsável pela instalação da Sociedade
Médica e Psicológica (SOMEP). Nasceu em Pitangui, em 31/10/1916. Filho de
João Gomes Marques e Maria Pinto de Mendonça, teve 4 irmãos: Brandina,
Alice, Zelita e Francisco. Casou-se com Divina Maria da Conceição, com quem teve 10 filhos: José,
Geraldo, Maria do Carmo, João, Dalva, Francisco, Ana, Raimundo, Maria Auxiliadora e Vani. Faleceu
em 02/12/1994.
JORGE HENRIQUES DA COSTA - Foi eleito vereador em 15/11/1966 e exerceu
o cargo de secretário do Legislativo nos anos de 1967 e 1969, tornando-se
responsável por cuidar de toda a parte administrativa da Câmara durante
o período. Nasceu em 28/01/1941, na cidade de Igaratinga. Filho de Artur da
Costa Ribeiro e Francisca Henriques de Almeida, teve 7 irmãos. Casou-se
com Conceição Aparecida Souza Costa, tendo 2 filhos: Marcelo e Márcia.
Faleceu em 05/03/2019.

LUIZ FERREIRA FARIA (Luiz Jacó) - Devido à boa atuação política, sempre
voltada para os verdadeiros interesses da coletividade, o vereador foi reeleito
e teve a oportunidade de desenvolver várias ações em favor da população.
Chegou, inclusive, a receber homenagens pelo bom trabalho.
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LUIZ HENRIQUES GUIMARÃES - Foi eleito vereador pelo partido da UDN
em 1966. Como homem público, teve na área da educação seus principais
trabalhos, sendo responsável também pela reforma de escolas. Nasceu
em 17/11/1928, na cidade de Igaratinga, filho do casal Agostinho Padre
Guimarães e Rosa Amélia de Jesus. Teve 4 irmãos: Antônio, Gordiano, Jovem
e Conceição. Era casado com Neuza Guimarães Henriques com quem teve
6 filhos: Washington, Márcia, Marileia, Weder, Magda e Máira. Faleceu em
25/07/2019.
JOÃO FERREIRA DA SILVA - De perfil caridoso e acolhedor, foi um ávido
representante da área social do município, sempre se preocupando com
o bem-estar da população. Foi também um dos fundadores do asilo da
cidade, além de voluntário da Sociedade de São Vicente de Paulo.
Filho de Anselmo Ferreira da Silva e Eliza Roberta de Jesus, nasceu em
06/05/1927, na Fazenda Bananal, em Igaratinga. Teve 8 irmãos: José,
Francisco, Geraldino, Vicente, Sebastião, Ademar, Mário e Marieta.
Foi casado com Dolores Nogueira da Silva, com quem teve 2 filhos:
Antônio e Maria Eliza. O casal também adotou João Júlio da Fonseca.
Faleceu em 14/12/1999.
MANUEL DE ASSIS - A proximidade mantida com a população de Igaratinga,
graças à atuação eficaz na área social, foi decisiva para a sua reeleição na
Câmara Municipal. Entusiasmado com a oportunidade de dar prosseguimento
ao seu trabalho, direcionou o olhar para várias situações da época, que
exigiam muita atenção, intermediando as reivindicações populares junto à
Prefeitura.

OSMAR FERREIRA DE FARIA - Ingressou na Câmara em 13/03/1967,
substituindo o vereador Antônio Florentino de Oliveira. Foi eleito secretário
da Mesa Diretora por duas vezes, em 1968 e 1970, sendo responsável pelo
controle e organização interna dos vereadores. Nasceu em 05/03/1940, no
município. Filho de Geraldo Ferreira de Faria e Geralda Magela de Faria, teve
10 irmãos: José, Alcides, Dimas, Gercino, Luiz, João, Terezinha, Divina, Maria
Helena e Aparecida. Casou-se com Terezinha Silva Faria, com quem teve 5
filhos: Romilda, Rosilene, Josiane, Adnara e Junio.
WALDEMAR RUFINO DE SOUZA - Chegou à Câmara Municipal em 1966 e, 11
anos depois, já em 1977, assumiu novamente uma cadeira no Legislativo, após
o falecimento do vereador José Ferreira do Amaral Filho. Em seu segundo
mandato, também ocupou a vice-presidência da Casa. Natural de Igaratinga,
era filho do casal Francisco Rufino de Souza e Maria Madalena Guimarães
que lhe deu 5 irmãos: José, Oscar, João, Luzia e Francisca. Com a esposa
Maria José de Carvalho, teve 6 filhos: Fernando, Mozar, Francisco, Maria
Aparecida, José e Mário. Faleceu em 1989.
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TERCEIRA LEGISLATURA
PREFEITO E VEREADORES
Eleitos em 15/11/1970 e empossados em 01/02/1971
PREFEITO: Bento José da Silva
VICE-PREFEITO: Djalma Ferreira Pinto
VEREADORES:
Antônio José Lopes, Jaci Henriques Guimarães
José Antônio Oliveira, José Costa de Almeida
José Ferreira dos Santos, José Fonseca Campos
Manuel de Assis, Milton Henriques Guimarães
Vicente Máximo da Silva

Praça Manuel de Assis
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BENTO JOSÉ DA SILVA - Bento era uma figura política muito popular e
extrovertida, tendo iniciado a carreira política como vereador em Pará de Minas.
Já em 1970 foi eleito prefeito de Igaratinga e o maior sonho era a reeleição,
para continuar servindo ao município. Nasceu na cidade de Igaratinga, em
28/05/1923. Filho de Benedito Ferreira da Silva e Maria Raimunda de Jesus,
teve 11 irmãos: Maria, José, Noêmia, Getúlio, Aparecida, Geralda, Zinha, Dari,
Vilma, Maria Inês e Aziz. Casou-se com Alice Mendes de Faria e Silva, com
quem teve 11 filhos: Alfredo, Alfeu, Ana Maria, Arlete, Antônio, Afrânio, Amadeu,
Armando, Afonso, Arnaldo e Aparecida. Faleceu em 21/10/1997.
DJALMA FERREIRA PINTO - Como já mencionado anteriormente, marcou
sua trajetória de vereador e vice-prefeito com grandes frentes em defesa
da comunidade de Igaratinga. Era procurado por cidadãos de várias partes,
povoados e distritos, sempre em busca de soluções para as inúmeras
demandas administrativas.

ANTÔNIO JOSÉ LOPES - Eleito vereador de Igaratinga em 1970. Nasceu
em 16/10/1926, no Distrito de Antunes, sendo filho de Francisco José Lopes e
Ana Maria de Jesus, cujo casal lhe deu 10 irmãos: Francisco, Joaquim, José,
Vicente, Cecília, Luiza, Alexandrina, Lourdes, Tereza e Maria. Casou-se com
Luiza Maria Lopes, com quem teve 9 filhos: Luzia, Alice, Lucila, Maria, Antônio,
Ataíde, José, Geraldo e Joaquim. Faleceu em 16/02/1999.

JACI HENRIQUES GUIMARÃES - Eleito em 1970. Conhecido também
como “Jaci do Zé da Elisa”, seu trabalho no Legislativo contribuiu para o
desenvolvimento de Igaratinga em todas as áreas. Nasceu em 21/07/1944, em
Igaratinga. Seus pais José Henriques de Oliveira e Maria Rufina Guimarães
tiveram mais 11 filhos: José Henriques, Lídia, Geraldo, Maria Eliza, Divina, Dalva,
Raimundo, Aroldo, Armando, Carlos e Luiz. Com a esposa Geralda Eunice
de Almeida Guimarães, teve 3 filhas: Silvânia, Jaqueline e Iara. Faleceu em
01/01/2004.
JOSÉ ANTÔNIO OLIVEIRA (Zé Lage) - Em 1970 foi eleito vereador de
Igaratinga, pelo partido da ARENA. Dedicou-se tanto à vida pública e em
melhorias para o município quanto à sua família. Nasceu em 22/01/1913, em
Água Limpa. Filho de José Teixeira de Oliveira e Luiza de Jesus, teve 8 irmãos:
Joaquim, Antônio, Lázaro, Maria, Rosa, Marieta, Julieta e Ana. Teve 2 filhas
com a esposa Euza Maria de Jesus: Maria Eunice e Ana Alice. Faleceu em
26/05/1998.
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JOSÉ COSTA DE ALMEIDA (Zé do Danga) - Foi eleito vereador de Igaratinga
em 1970. Nasceu em Várzea da Cachoeira, em 18/03/1926, filho de João
da Costa Ribeiro e Maria José de Almeida. Teve 12 irmãos. Casou-se com
Geralda Maria de Almeida, com quem teve 3 filhos: Geraldo, Delma e
José. Faleceu em 05/12/2011.

JOSÉ FERREIRA DOS SANTOS (Juca) - Eleito vereador pelo PSD em 1970.
Seus feitos como homem público tem destaque na área da educação, como
a transferência da Escola de Várzea do Inhozé para Pedra Negra de Baixo.
Além de carismático, era devoto de Nossa Senhora Aparecida, tendo sido
confrade vicentino por muitos anos. Nasceu em 03/06/1915, no povoado de
Pedra Negra. Filho de José Ferreira dos Santos e Maria das Dores de Jesus,
teve 7 irmãos: Alexandre, Joaquim, Luiz, Antônio, Luzia, Maria e Geralda. Era
casado com Cecília Catarina de Jesus, com quem teve 7 filhos: Maria de
Lourdes, José Carlos, José Dárcio, Geraldo, Márcio, Conceição e Ana Lúcia.
Faleceu em 08/04/2000.
JOSÉ FONSECA CAMPOS - Foi eleito vereador em 1970, pelo partido da UDN.
Além do cargo público, era escrivão “ad hoc” de José Henriques Ferreira.
Nasceu em 13/08/1912, em Igaratinga. Filho do casal José Pio da Fonseca e
Constância Maria de Jesus, teve 5 irmãos: Maria, Agostinho, Luiza, Geralda
e Divino. Casou-se com Alice Guimarães Fonseca, com quem teve 13 filhos:
Maria, Luiz, Maria Inês, Paulo, Eunice, Terezinha, Margarida, Vera, Dulce, Célia,
Geraldo, Roseli e Maria da Conceição. Falecido em 10/07/2003.

MANUEL DE ASSIS - Neste novo mandato como vereador, continuou
mostrando enorme vocação para a função pública, mantendo-se bem
próximo da comunidade. Sempre ouviu com muita atenção todas as inúmeras
reivindicações populares, levando-as à Prefeitura.
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MILTON HENRIQUES GUIMARÃES - Chegou à Câmara de Igaratinga aos 22
anos, tornando-se o vereador mais jovem de Minas Gerais à época. Ocupou a
cadeira de presidente do Legislativo entre 1971 e 1972. Foi também presidente
do PMDB por três anos. Sua atuação dedicada ao produtor rural também
merece destaque. Em Pará de Minas, foi presidente da Coopará, da Credirural
e da Coopergranel. A vasta experiência no comércio também o levou para a
diretoria da Associação Empresarial de Pará de Minas (ASCIPAM), onde está
presente até hoje com um trabalho muito elogiado. Natural de Igaratinga,
nasceu em 18/03/1946. Filho de Wilson Augusto Guimarães e Conceição
Henriques Guimarães. É casado com Ana Maria Almeida Guimarães, com quem tem 5 filhos: Luciano,
Jaqueline, Michele, Ana Cristina e Milton Júnior.
VICENTE MÁXIMO DA SILVA - Vicente foi eleito vereador do município de
Igaratinga em 1970. Nasceu em 05/02/1927, no distrito de Antunes. Filho de
Rufino da Costa Leite e Maria de Lurdes Máximo, teve 4 irmãos: Antônio,
Rufino, Telvina e Maria. Foi casado com Maria José de Oliveira com quem
teve 10 filhos: Heleno, Hermes, Geraldo, Maria, Marlene, Irene, Adejair, Cleusa,
Edimar e Jaime. Faleceu em 04/05/1980.
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QUARTA LEGISLATURA
PREFEITO E VEREADORES
Eleitos em 15/11/1972 e empossados em 1973
PREFEITO: Galba José Lino
VICE-PREFEITO: José Ferreira Rodrigues
VEREADORES:
Djalma Ferreira Pinto, Geraldo Luiz Ferreira, Geraldo Pio
da Fonseca, João Ferreira da Silva , Joaquim Henrique de
Almeida, José Henriques Campos, Nelson dos Santos
Neuza Beatriz Henriques Guimarães (perdeu o mandato e
o suplente Antônio Lúcio Guimarães foi quem
assumiu a cadeira), Waldemar Rufino de Souza
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GALBA JOSÉ LINO - Sua popularidade e dedicação ao município o fizeram
prefeito e vereador. Segurança, educação e infraestrutura foram as marcas
mais fortes da bonita carreira política. Os maiores destaques vão para a
construção do prédio da Delegacia de Polícia, o reservatório de água e o início
da construção da Escola Estadual José Ataíde de Almeida em Igaratinga.
Nasceu em 28/07/1935, no Distrito de Torneiros, filho de José Lino Soares e de
Maria José de Faria. Tem 5 irmãos: José, Mozart, Iolanda, Terezinha e Maria
Helena. Galba é casado com Geralda Eunice da Conceição Lino, com quem
tem 2 filhos: Alessandro e Sandra.
JOSÉ FERREIRA RODRIGUES - Foi eleito vice-prefeito de Igaratinga em
1972, junto ao prefeito Galba José Lino, pelo partido da ARENA. Seu maior
sonho era a emancipação político-administrativa do Distrito de Antunes. Filho
de João Ferreira Rodrigues e Maria José da Conceição, ele tem 10 irmãos:
Antônio, Maura, Geraldo, Luiz, Flávio, João, Marta, Geralda, Maria e Divino.
É casado com Marieta Maria de Oliveira Rodrigues, com quem tem 2 filhos:
Geraldo e Geovani.

ANTÔNIO LÚCIO GUIMARÃES - Eleito vereador pelo partido da ARENA,
ajudou na construção do prédio da Prefeitura e na compra de veículos para a
municipalidade. Seu sonho era trazer mais indústrias e gerar muitos empregos
na cidade. Nasceu em 10/07/1947, na cidade de Igaratinga. Filho de José
Augusto Guimarães e Maria Amélia Soares, tem 2 irmãos: Fernando e José
Carlos. É casado com Ana Maria de Faria Guimarães, com quem tem 5 filhos:
Ana Paula, Silmara, Maria Amélia, Renato e Ronaldo.

DJALMA FERREIRA PINTO - O vereador aparece agora na história política
do município já em nova legislatura, somando a experiência adquirida
nos mandatos anteriores. Como militou nos dois poderes – Executivo e
Legislativo – ampliou sua visão em favor da comunidade, tornando-se
reconhecido pela boa atuação.

GERALDO LUIZ FERREIRA - Foi eleito vereador em 1972 pela ARENA 2.
Geraldo nasceu em 17/04/1948, no povoado de Buracão, filho de Vicente
Ferreira de Faria e Maria da Conceição de Faria. Tem 11 irmãos: Aparecida,
Mozar, Jésus, Antônio, Terezinha, Alice, Iolando, Heleno, Celina, Fernando e
Marlene. É casado com Jasmita Rodrigues Ferreira, com quem teve 3 filhos:
Patrícia, Lucas e Marcos. Mudou-se para Itaúna, mas a família continua
residindo em Igaratinga.
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GERALDO PIO DA FONSECA - Eleito vereador em 1972. Seu espírito de
liderança, somado à competência para a vida pública, o levou à Presidência
da Câmara por dois períodos, de 1975 a 1976 e em 1979. Foi vereador por três
mandatos consecutivos, encontrando na área social a maior vocação. Natural
de Itaúna, Geraldo era um homem simples, alegre e determinado. Filho de
Theotônio Pio da Fonseca e Raimunda Maria de Jesus. Casou-se com Nair
Carmelina da Fonseca com quem teve 12 filhos. Faleceu em 26/03/2004.

JOÃO FERREIRA DA SILVA - Conforme citado anteriormente, o vereador
sempre teve expressiva atuação junto aos menos favorecidos, financeiramente
falando, por entender que o Poder Público precisa direcionar seu olhar para
melhoria da qualidade de vida de todos. Neste novo mandato, ele também
centrou suas atenções a esta área.

JOAQUIM HENRIQUES DE ALMEIDA - Em 1972 foi eleito vereador e, devido
à popularidade também conquistada na convivência com a população,
foi um bom intermediador entre os anseios da comunidade e a Prefeitura.
Natural de Igaratinga, ele nasceu em 20/11/1920. Filho de Francisco José de
Almeida e Ana Maria de Jesus, tinha 10 irmãos: Maria, Francisca, Francisco,
Eliza, Izaltina, José, Antônio, Henrique, Julieta e Anita. Era casado com Maria
Batista Alves, com quem teve 8 filhos: Ana, Maria Antônia, Maria Helena,
Maria Alves, Neida, Maria José, Joaquim e Antônio. Faleceu em 19/04/1999.
JOSÉ HENRIQUES CAMPOS - Mais conhecido como “Zezé da Elisa”, o
vereador conseguiu sua reeleição pelo trabalho apresentado à comunidade,
ouvindo reivindicações e encaminhando-as à Prefeitura.

NELSON DOS SANTOS - Foi eleito vereador em 1972, no governo do então
prefeito Galba José Lino. Nascido em 27/07/1935, em Igaratinga, era filho de
Antônio Messias dos Santos e Maria Ambrosina de Jesus e tinha 9 irmãos:
Messias, Raimundo, José, João, Geraldo, Conceição, Terezinha, Maria do
Carmo e Alice. Nelson era casado com Araci Maria dos Santos, com quem
teve 3 filhos: Avimar, Anísio e Arísio. Faleceu em 20/09/1981.
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NEUSA BEATRIZ HENRIQUES GUIMARÃES - Primeira mulher a ocupar um
cargo no Poder Legislativo de Igaratinga, ela foi empossada em 1973. Herdou
do pai a vocação pela vida pública, orgulhando-se de ser filha de um dos
mais respeitados políticos da cidade, José Henriques Ferreira, que foi um
dos responsáveis pela emancipação do município. Tem 8 irmãos: Mauro,
Armando, Paulo, Maria Célia, Geralda, Raul, José Geraldo e Ivone.

WALDEMAR RUFINO DE SOUZA - Neste novo mandato, o vereador deu
continuidade às atividades parlamentares com mais afinidade na função,
tendo em vista já ter adquirido mais conhecimento no cargo. Dedicou-se
bastante à Câmara.
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QUINTA LEGISLATURA
PREFEITO E VEREADORES
Eleitos em 15/11/1976 e empossados em 02/02/1977
PREFEITO: João Gomes Marques
VICE-PREFEITO: Geraldo José Franco
VEREADORES:
Djalma Ferreira Pinto, Geraldo Ferreira da Silva
Geraldo Ferreira Filho, Geraldo Pio da Fonseca, Joaquim
Assis Ferreira, José Ferreira do Amaral Filho (faleceu em
06/11/1977 e a vaga foi ocupada pelo suplente Waldemar
Rufino de Souza), José Lúcio de Menezes
Levi Bernardo de Faria, Manuel de Assis
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JOÃO GOMES MARQUES - Dez anos depois de ter ingressado na política,
como vereador de Igaratinga, ele foi eleito prefeito por uma comunidade ávida
por obras e melhorias de vida. E João Gomes Marques não decepcionou,
investindo em calçamento, redes de esgoto, educação, no abastecimento de
água em Antunes e em várias outras ações que contribuíram visivelmente
para o desenvolvimento. Sua trajetória pública também aparece em outra
página desta publicação, espaço onde estão listadas mais algumas iniciativas
importantes.
GERALDO JOSÉ FRANCO - Eleito vereador em 1963 ele chegou à Prefeitura
de Igaratinga na chapa que compôs com João Gomes Marques. Geraldo
Franco se tornou vice-prefeito e fez jus ao cargo viabilizando várias iniciativas
que contribuíram imensamente com o progresso do município.

DJALMA FERREIRA PINTO - Homem público reconhecido por valores
essenciais como caráter, transparência e seriedade nas funções, ele foi
vereador por 18 anos, chegando à presidência da Casa por duas vezes.
Também atuou como vice-prefeito na gestão do Prefeito Bento José da Silva.

GERALDO FERREIRA DA SILVA - Foi eleito vereador duas vezes, na quinta e
sexta legislaturas. No segundo mandato, ocupou a Presidência da Câmara,
em 1983. Seu destaque na política municipal lhe rendeu também o cargo
de presidente do PMDB. Trabalhou como vendedor ambulante. Era um
homem muito organizado, dinâmico e apaixonado pelo futebol. Seu time do
coração era o Clube Atlético Mineiro. Filho de Francisco Ferreira da Silva e
Alexandrina Augusta da Silva. Casado com Vicentina Dalva da Silva, teve 7
filhos: Ronaldo, Rosimary, Rosângela, Rogério, Renato, Rosilene e Reinaldo.
Faleceu em 10/08/1983.
GERALDO FERREIRA FILHO (Lau do Lande) - Eleito vereador em 1976,
pelo PSD. Dedicou grande parte da vida à agricultura, uma de suas
maiores paixões. Seus trabalhos no Legislativo se destacaram nas áreas
de infraestrutura, em especial calçamento de ruas e construção de pontes
na zona rural. Visionário, sempre procurou contribuir com o crescimento
de Igaratinga, com mais indústrias e empregos para a população. Filho
de Geraldo Ferreira de Faria e Geralda Magela de Jesus. Pertence a uma
família de 12 irmãos: José, Osmar, Alcides, Dimas, Gercino, Luiz, João,
Terezinha, Divina, Maria e Aparecida. Casado com Maria Aparecida de
Faria, tem 7 filhos: Ivan, Orlando, José Geraldo, Normandes, Ronaldo, Marta e Sônia.
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GERALDO PIO DA FONSECA - Vereador por quatro mandatos e presidente
da Câmara por duas vezes, graças ao reconhecimento da comunidade e dos
próprios colegas em sua missão pública. Suas ações estão distribuídas nesta
publicação de acordo com as legislaturas das quais participou.

JOAQUIM ASSIS FERREIRA - Eleito vereador por três mandatos e presidente
da Câmara Municipal no ano de 1997. Foi também vice-prefeito no governo
do prefeito José Milton de Almeida, em 1988, eleito pelo partido PDC. Saúde,
educação e segurança pública foram destaques de sua atuação política, por
isso ele ficou muito satisfeito com a construção do Posto Policial do Distrito de
Antunes. Participou também da construção da creche e da Policlínica. Nasceu
em 13/11/1947, em Antunes, onde se tornou comerciante. Filho de José Ferreira
Santiago e Geni Maria de Jesus, tem uma irmã, Geralda Maria. É
casado com Maria Helena Silva Ferreira.
JOSÉ FERREIRA DO AMARAL FILHO - Em 1976 foi eleito vereador, pelo
partido da ARENA. Como homem público, lutou principalmente pela
implantação da CEMIG no povoado de Limas de Igaratinga. Nasceu em
30/05/1951. Filho de José Ferreira do Amaral e Rosa Luiza do Amaral,
teve 7 irmãos: Luiz, Luzia, Sílvio, João, Libério, Maria Aparecida e Carlos.
Era casado com Rosa Fidelis do Amaral. Faleceu em 06/11/1977.

JOSÉ LÚCIO DE MENEZES - Foi eleito vereador em 1976 pelo PFL. No
Legislativo participou da construção da rede de esgoto de Antunes, assim
como da Praça Santo Antônio, em Igaratinga, e da reforma de escolas.
Seu sonho era ver a pavimentação da rodovia que liga Igaratinga a
Divinópolis. Nasceu em Igaratinga, em 17/05/1942. Filho de Miguel Arcanjo
de Menezes e Geralda Alves de Faria, teve 3 irmãos: Maria Alves, Jésus
e Gerson. Com a esposa Alice Maura de Faria Menezes, teve 3 filhos:
Antônio, Geraldo e Mislene. Faleceu em 29/07/2015.
LEVI BERNARDO DE FARIA - Vereador por quatro mandatos, dedicou 20 anos
de sua vida em prol da população e do desenvolvimento de Igaratinga. Devido
ao grande respeito que tinha entre seus pares, foi presidente da Câmara por
três períodos: 1987 a 1988, 1992 e 1995. Homem simples e determinado, tem
muito orgulho de ter participado de importantes obras, como a construção do
Estádio Municipal Domingos de Almeida e Silva, o “Domingão”, das praças
Manuel de Assis, Santo Antônio e Anselmo Ferreira; da Policlínica, da Creche
Ana Lucinda de Almeida, assim como da Prefeitura e da Câmara. Nasceu no
povoado de Buracão. Filho de Luiz Ferreira de Faria e Luiza Carolina de Jesus,
tem 10 irmãos: Maria, Rita, José, Antônio, Jandira, Geraldo, Davi, Iracema, Libério e Baltazar. Casado
com Conceição Lindolfo Soares de Faria.
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MANUEL DE ASSIS - Como já mencionado anteriormente, Manuel de Assis
foi um vereador bem próximo da população, ouvindo com atenção todas
as demandas e procurando solução compatível para elas. Intermediando
reivindicações e levando a vida pública muito a sério, ele entrou para a
história de Igaratinga como um homem público bastante respeitado.

WALDEMAR RUFINO DE SOUZA - Vereador por dois mandatos, sendo
que no último foi empossado em substituição ao falecido José Ferreira do
Amaral Filho, Waldemar se destacou por ações simples, mas extremamente
positivas, atuando como fiscalizador do município e representante legítimo
dos cidadãos.
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SEXTA LEGISLATURA
PREFEITO E VEREADORES
Eleitos em 15/11/1982 e empossados em 01/02/1983
PREFEITO: Heleno José de Almeida
VICE-PREFEITO: Odete Simeão da Silva
VEREADORES:
Antônio Silvestre de Oliveira, Galba José Lino
Geraldo Ferreira da Silva (faleceu, Antônio Ferreira Filho
assumiu em 22/08/1983), Geraldo Pio da Fonseca (após
seu falecimento, Geraldo Rodrigues Sobrinho assumiu em
02/04/1984), Joaquim Assis Ferreira, José Florentino de
Oliveira, Levi Bernardo de Faria, Raul Ferreira Guimarães
Sebastião José de Faria
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HELENO JOSÉ DE ALMEIDA - Foi eleito prefeito por dois mandatos, em 1982
e 1992. Como homem público deixou registrada a construção dos prédios da
Prefeitura e da Câmara Municipal, a construção da Policlínica, de pontes na
sede do município e povoados, postos de saúde, campos de futebol, abertura
de estradas, redes de esgoto sanitário e pluvial, construção e reforma de
praças, escolas e da creche em Igaratinga, construção do quartel da Polícia
Militar em Antunes, doação de lotes, eletrificação rural e sistema telefônico
em Limas, abastecimento de água no distrito e povoados, implantação da
agência do Sicoob Credirural, aquisição de caminhões, máquinas e veículos
para a municipalidade, calçamento e o asfaltamento de várias ruas. Nasceu em 19/04/1949, em
Igaratinga. Filho de José Ataíde de Almeida e Maria José de Almeida, teve 7 irmãos: Elio, Avimar,
Neide, Iracema, Anita, José e Maria. Era casado com Helena Maria de Oliveira Almeida, com quem
teve 4 filhas: Larissa, Geiziane, Vanessa e Flávia. Faleceu em 20/10/2018.
ODETE SIMEÃO DA SILVA - Empresário bem-sucedido, foi eleito viceprefeito de Igaratinga em 15/11/1982, compondo chapa com o prefeito Heleno
José de Almeida. Filho de João Simeão da Silva e Geralda Alves da Silva,
tem vários irmãos: José, Vicente, Antônio, Armando, Milton, Hilton, Urbano,
Ilda, Maria, Carmelita, Aminta e Aparecida. Odete é casado com Cecília Maria
dos Santos Silva, com quem teve 4 filhos: Nivaldo, Nilson, Nilton e Edneia.

ANTÔNIO FERREIRA FILHO - Eleito vereador pelo PMDB, deixou registradas
melhorias na infraestrutura do município e nos distritos. Obras como o
calçamento e asfaltamento de ruas da cidade, a reforma de estradas rurais e
a colocação de mata-burros fazem parte de seu legado na política. Nasceu
em 20/05/1936, no povoado de Buracão. Filho de Antônio Ferreira de Faria
e Conceição Maria de Jesus, teve 14 irmãos: José, Geraldo, Laci, Luiz, Jacó,
Maurício, Ademar, Eli, Dirce, Durce, Maria, Diva, Osvaldo e Terezinha. Faleceu
em 13/06/2015.
ANTÔNIO SILVESTRE DE OLIVEIRA - Foi eleito vereador por dois
mandatos consecutivos, totalizando 10 anos de vida pública. Foi também
presidente da Câmara por duas vezes, 1984 e 1991. Participou de importantes
decisões públicas, como a construção da Praça Nossa Senhora das Dores
e extensão de séries na Escola Estadual Dona Amanda de Pinheiro Sena,
todas no Distrito de Antunes. Tem muito orgulho de ter participado da
elevação de Antunes à categoria de Distrito e da emancipação financeira
da Câmara de Igaratinga. Uma de suas maiores aspirações, na época,
era a construção de uma creche em Antunes, onde nasceu, sonho
realizado. Filho de Joaquim Matias de Oliveira e Conceição Maria de Oliveira, é casado com Neuza
Soares de Oliveira, com quem tem 9 filhos.
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GALBA JOSÉ LINO - Como prefeito e vereador, Galba vivenciou a essência
da vida pública, destacando-se pela popularidade e a maneira simples de
conviver com as pessoas. Sempre recebeu bem as manifestações populares
e assim deixou marcas expressivas em seus mandatos.

GERALDO FERREIRA DA SILVA - Chegou ao segundo mandato em
reconhecimento ao bom trabalho e também graças à popularidade. Além de
homem público atuante, era muito ligado ao futebol de Igaratinga onde, além
da alegria, tinha convivência constante com as pessoas e, consequentemente,
a oportunidade de ouvir suas aspirações quanto às demandas do poder
público.

GERALDO PIO DA FONSECA - A carreira política foi extensa, com duração
de 4 mandatos e, em cada um deles, o vereador teve a oportunidade de
defender os interesses da coletividade com muita garra, dinamismo e
transparência em suas ações.

GERALDO RODRIGUES SOBRINHO - Em 02/04/1984, ocupou uma cadeira
no Poder Legislativo, após o falecimento do vereador Geraldo Pio da
Fonseca, tornando-se secretário da Mesa Diretora no ano de 1987. Nasceu
em 05/01/1941, no distrito de Antunes. Filho de José Rodrigues da Silva e Maria
José da Conceição, teve 9 irmãos. Foi casado com Antonieta Pinto Rodrigues,
com quem teve 3 filhos: Renata, Andreia e Fabiano. Faleceu em 27/10/2001.

JOAQUIM ASSIS FERREIRA - A experiência do comércio, onde lidava
diariamente com o público, ajudou bastante a compreensão do vereador sobre
os reais interesses da coletividade. Dessa forma, ele teve a oportunidade de
fazer um bom trabalho em seus três mandatos de vereador.

49

| Figuras Públicas de Igaratinga |

JOSÉ FLORENTINO DE OLIVEIRA - Foi eleito vereador em 1982 pelo
PMDB. Nasceu em 22/08/1935, no povoado de Várzea da Cachoeira. Filho
de Antônio Florentino de Oliveira e Izaltina Maria de Jesus. Teve vários irmãos:
Antônio, Ana, Francisco, Fernando, Dari, Darci, Joaquim, João e Benedito. Foi
casado com Marieta Selma Alves de Oliveira com quem teve 3 fihos: Cleusa
José e Roberto. Faleceu em 13/10/1993.

LEVI BERNARDO DE FARIA - Como já mencionado nesta publicação, o
vereador atuou por quatro mandatos na Câmara Municipal e a cada um deles
ganhava mais experiência. Assim, teve a oportunidade de participar de grandes
obras na cidade, da mesma forma em que fez importantes intermediações
junto à Prefeitura, pleiteando iniciativas em favor da coletividade.

RAUL FERREIRA GUIMARÃES - Eleito vereador em 1982, Raul ocupou
o cargo de Presidente da Câmara no período de 1985 a 1986. Natural de
Igaratinga, é filho de José Ferreira Guimarães e Maria do Carmo Guimarães.
Casou-se com Maria da Conceição Pereira Guimarães, com quem tem 13
filhos. Atualmente é servidor municipal, motorista responsável pelo transporte
escolar dos alunos da zona rural e da APAE. Raul é alegre, brincalhão e muito
popular.

SEBASTIÃO JOSÉ DE FARIA - Foi eleito vereador em 1982, ocupando o
cargo de Secretário da Câmara nos anos de 1985, 1986 e 1988. Nasceu em
02/11/1937, no povoado de Retiro dos Farias. Filho de Martinho Teixeira Duarte
e Laudelina Batista de Faria, teve 11 irmãos: Maria José, Nercê, Maura, José,
Martinho, Valdemar, Mauro, Geraldo, Avimar, Helena e Luci. Foi casado com
Alexandrina Maria de Faria, com quem teve 7 filhos: Sebastião Filho, Osmar,
Maria Cecília, Maria Célia, Eunice, Lenir e Alessandra. Falecido em 21/01/2014.
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SÉTIMA LEGISLATURA
PREFEITO E VEREADORES
Eleitos em 15/11/1988 e empossados em 01/01/1989
PREFEITO: José Milton de Almeida
VICE-PREFEITO: Joaquim Assis Ferreira
VEREADORES:
Antônio José Fernandes Neto, Antônio Silvestre de
Oliveira, Jaime Donizete da Fonseca, José Maria de
Paula, José Maria Mendes, José Olegário de
Almeida, Levi Bernardo de Faria, Reni Donizete de
Andrade, Sílvio Caetano do Amaral
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JOSÉ MILTON DE ALMEIDA - Foi eleito prefeito de Igaratinga pelo PDC,
em 15/11/1988. Como homem público deixou grandes marcas, tais como
a construção da Praça Manuel de Assis e o Estádio Municipal Domingos
de Almeida e Silva, o “Domingão” (e posteriormente sua reforma), além
do término das obras da Creche Ana Lucinda de Almeida e da casa dos
policiais em Antunes, calçamento de várias ruas e colocação de mata-burros.
Conseguiu ainda o asfaltamento que liga Igaratinga à BR-262, assim como
na entrada da cidade e em volta da Praça Manuel de Assis, implantação
do Programa Piloto (serviço de água) em Antunes, reforma das escolas da
zona rural, aquisição do primeiro ônibus escolar para o transporte de alunos da zona rural e
implantação do curso Técnico em Contabilidade na escola municipal de 2º grau. Seu grande sonho
é ver sua cidade natal ligada a Divinópolis, através da pavimentação da MG-430 e a criação de um
distrito industrial, promovendo maior diversificação na economia. Nasceu no dia 06/02/1946, em
Igaratinga, filho de Domingos de Almeida e Silva e Maria Luiza de Oliveira e Silva, tendo 10 irmãos:
Geraldo, Dulce, Maria Aparecida, Vilma, Elcio, Luiz, Ana, Edith, Maria Ângela e Eli. É casado com
Delma Henriques Moreira de Almeida, com quem tem 2 filhos: Orozimbo e Caroline.
JOAQUIM ASSIS FERREIRA - Ele volta a aparecer nesta publicação
pelo novo mandato, só que agora como vice-prefeito. Ao todo, foram três
legislaturas em que teve expressiva atuação. Embora seu olhar sempre fosse
direcionado à população em geral, não escondia o desejo de defender os
interesses da comunidade de Antunes.

ANTÔNIO JOSÉ FERNANDES NETO (Tunico) - Eleito vereador em 1988,
ocupou a presidência da Câmara de 1989 a 1990. Ativo e muito dinâmico,
tem orgulho de dizer que participou do processo de emancipação da Câmara
e da criação da Lei Orgânica do Município. Foi voluntário por 18 anos da
Igreja católica (como dirigente), presidente da Cultura Negra por 16 anos,
além de fundador e presidente de Honra da Fraternidade Espírita. Nasceu
em 13/09/1956 em Igaratinga, sendo filho de Antônio José Fernandes Filho e
Geralda Maria Fernandes, tendo 8 irmãos: Mauro, Maria Aparecida, Maurício,
Onício, Marcos, Marcelo, Aparecida e Conceição. É casado com Maria
Aparecida de Oliveira Fernandes , com quem tem 3 filhos: Allan, Angélica e Andreza. Tunico é muito
conhecido pelo seu lema: “Um abraço para todos.”
ANTÔNIO SILVESTRE OLIVEIRA - Neste segundo mandato ele mostrou
todo seu potencial político e assim, mesmo depois de se despedir da Câmara
Municipal, permaneceu na vida pública assessorando os prefeitos e com isso
tendo a oportunidade de contribuir com o desenvolvimento de Igaratinga.
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JAIME DONIZETE DA FONSECA - Eleito por duas vezes vereador, pelo
PDC e o PFL, respectivamente. No Legislativo ajudou na construção da
Praça Manuel de Assis, no Estádio Municipal Domingos de Almeida e Silva, o
“Domingão”, e na reforma de escolas rurais. Nasceu em 10/12/1956, na cidade
de Igaratinga. Filho de Geraldo Pio da Fonseca e Nair Carmelina da Fonseca.
Tem 11 irmãos: José, Iolanda, Avimar, Vilma, Dinalva, Antônio, Roberto, Adélia,
Ronildo, Maria das Graças e Rosilene.

JOSÉ MARIA DE PAULA - Foi eleito em 15/11/1988 vereador de Igaratinga.
Nasceu no Distrito de Antunes, em 18/08/1949. É filho de Vicente de Paula
Pacífico e Geralda Raimunda de Jesus, tendo 10 irmãos: Maria José, Maura,
Joana, Maria Marta, Paula, Ulisses, Valdete, Aurea, Agnaldo e Aguimar.
Junto da esposa Maria Lúcia Fátima de Paula, teve 4 filhos: Vilson, Cleonice,
Helenice e Roseli.

JOSÉ MARIA MENDES - Eleito vereador em 1988, José Maria ocupou o
cargo de Secretário na Mesa Diretora da Câmara Municipal em 1991, sendo
responsável pelo controle e organização interna do Legislativo. Nasceu em
18/06/1959, na cidade de Pará de Minas. Filho de Euclides Ricardo Mendes
e Alice Honora Mendes. Tem 11 irmãos: Genésio, Iraci, Rosa, Claret, Cleusa,
Maria José, Maria Madalena, Maria Célia, Regina, Lenir e Terezinha. Com
Maria Izabel Silva, teve 3 filhos: Joel, Geovane e Juliana.

JOSÉ OLEGÁRIO DE ALMEIDA - Foi eleito vereador em 1988 pelo PDS.
Nasceu em 17/05/1933 na cidade de Igaratinga. Filho de José Olegário
Abranches Ferreira e Maria José da Conceição. Teve 8 irmãos: Raimundo,
Geraldo, Olegário, Cecília, Maria do Carmo, Celina, Terezinha e Geralda. Foi
casado com Geralda dos Santos Almeida, com quem teve 9 filhos: Joana,
José, Lourdes, Geralda, Ana Lúcia, Maria Perpétua, Geraldo, Wendel e
Antônio. Faleceu em 01/02/2015.

LEVI BERNARDO DE FARIA - Um conjunto composto por simplicidade,
foco no coletivo, vontade de colaborar com o próximo e, acima de
tudo, engajamento na prosperidade do município, é o responsável pela
permanência do vereador na Câmara Municipal por 4 mandatos.
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RENI DONIZETE DE ANDRADE - Em 1988 foi eleito vereador de Igaratinga
pelo PTB. Filho de Bernadino José de Andrade e Marieta de Andrade. Reni
é casado com Edith de Fátima Oliveira de Andrade, com quem teve 3 filhos:
Reni Jr., Maísa e Talissa.

SÍLVIO CAETANO DO AMARAL - Foi eleito vereador pelo PFL, em 1988.
Participou da reforma e ampliação do posto de saúde de Limas, campo de
futebol, ponte da Várzea da Cachoeira, Praça Manuel de Assis, melhoramento
das estradas rurais (com encascalhamento e mata-burros) e conseguiu
a colocação de uma urna de votação no povoado de Limas. Nasceu em
25/02/1960, na cidade de Igaratinga, e tem como sonho ser prefeito de sua
cidade natal. É filho de Antônio Caetano de Faria e Maria Teodora de Jesus,
tendo 3 irmãos: Antônio, José e Joaquim. É casado com Maria Geralda Vilela
Amaral com quem tem 2 filhas: Franciele e Audieres.
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OITAVA LEGISLATURA
PREFEITO E VEREADORES
Eleitos em 03/10/1992 e empossados em 01/01/1993
PREFEITO: Heleno José de Almeida
VICE-PREFEITO: Dalva Gomes Marques
VEREADORES:
Adão Cândido de Lima, Antônio de Melo Lima
Eugênio Lara Filho, Jaime Donizete da Fonseca
José Ferreira Galvão (perdeu o mandato em 30/01/1995 e
o cargo foi ocupado por Geraldo Ferreira tomou posse
em 08/02/1995), José Sinfrônio de Almeida “Inhozé”,
Levi Bernardo de Faria, Luiz Amaral da Costa,
Salvador Marinho de Queiroz
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HELENO JOSÉ DE ALMEIDA - Homem de obras, o prefeito Heleno José de
Almeida investiu boa parte de seu mandato às realizações estruturais de uma
gestão pública. Em seu caso foram duas administrações, com destaque na
construção de prédios importantes na cidade, caso da Prefeitura e da Câmara,
além da Policlínica, postos de saúde, pontes nas comunidades rurais, dentre
outras.

DALVA GOMES MARQUES - Eleita vice-prefeita em 03/10/1992, junto do
prefeito Heleno José de Almeida. Dalva também ocupou outros cargos
públicos, tais como a Secretaria Municipal de Educação, Chefia de Gabinete e
Diretoria da Escola Estadual José Ataíde de Almeida. Na Prefeitura participou
ativamente da implantação do 2º grau, sempre defendendo a implantação
de novos cursos na cidade, assim como a construção de um poliesportivo
municipal e a instalação de mais indústrias. Nasceu em 01/06/1953, na cidade
de Igaratinga, filha de João Gomes Marques e Divina Maria da Conceição,
tendo 9 irmãos: José, Geralda, Maria, João, Francisca, Ana, Raimundo, Maria
Auxiliadora e Vani. É casada com Francisco das Chagas Pontes.
ADÃO CÂNDIDO DE LIMA - Foi eleito vereador pelo partido do PDT, em 1992.
Nasceu em 10/05/1957, na cidade de Onça de Pitangui. Filho de Geraldo
Cândido de Lima e Eliza Maria de Lima. Trabalhou por longos anos na
Construtora Andrade Gutierrez em São Paulo e Betim.

ANTÔNIO DE MELO LIMA - Eleito vereador por três mandatos consecutivos,
chegou à presidência da Câmara Municipal em 1996. Homem público muito
determinado, lutou pelo desenvolvimento da cidade e teve participação ativa
na construção da rede de esgoto e na instalação do sistema de telefonia no
povoado de Limas. Também foi o responsável pela reforma da Câmara de
Igaratinga e pela sua informatização. Participou ativamente do processo de
construção do Cemitério da Paz. Nasceu em Limas de Igaratinga, filho de
Olímpio Ferreira Lima e Maria da Conceição de Melo. É casado com Terezinha
Alves de Lima, com quem tem 4 filhos: Regina, Reginaldo, Rosinei e José Nilton.
EUGÊNIO LARA FILHO - Vereador por um mandato, assumiu a presidência
do Legislativo em 1994. Como administrador público, podemos ressaltar sua
participação na construção da Policlínica, da Praça Manuel de Assis e do
Estádio Municipal Domingos de Almeida e Silva, o “Domingão”. Trabalhou
na Secretaria de Estado da Agricultura, com o Programa MG-2 – Programa
de Desenvolvimento Rural Integrado. Já na atividade profissional privada
foi assessor da diretoria da COOPARÁ e professor de Biologia, Química e
Ciências por 10 anos. Natural de Bom Sucesso, Minas Gerais, é filho de Maria
de Lourdes e Eugênio de Campos Lara. Foi casado com Maria Auxiliadora Gomes Faria, com quem
tem uma filha, Letícia.
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GERALDO FERREIRA - Em 1992 foi eleito vereador pelo PDT. Geraldo nasceu
em 08/12/1966, no município de Pará de Minas, filho de José Lourenço
Ferreira e Vilma Aparecida da Silva Ferreira, tendo 3 irmãos: Valdirene, Maria
Aparecida e Marli. Com sua esposa Telma Aparecida Rosa Ferreira, tem 2
filhos: Gustavo e Izabella.

JAIME DONIZETE DA FONSECA - Vereador por duas legislaturas, Jaime
sempre acreditou no papel da educação como mola propulsora do
crescimento do país, daí sua grande atenção com as escolas. Em seus
mandatos influenciou muito para a reforma dos prédios colocados à
disposição das crianças, em especial nas comunidades rurais. Também
investiu em outras frentes, que estão listadas nesta publicação.

JOSÉ FERREIRA GALVÃO - Foi eleito vereador de Igaratinga em 1992,
tendo ocupado a vice-presidência da Câmara no ano de 1993. Nasceu em
16/08/1950, na cidade de Conceição do Pará. Filho de Vicente Gabriel Galvão
e Ana Ferreira Galvão, tem 12 irmãos: Jerci, Tereza, Oriza, Ilda, Nilda, Geralda,
Mariza, Eliseu, Armando, Antônio, João e Alvimar. É casado com Juraci Alves
Fonseca Ferreira Galvão, com quem tem 7 filhos: Jean, Grazielle, Douglas,
Renato, Alan, Jonas e Pablo.

JOSÉ SINFRÔNIO DE ALMEIDA (Inhozé) - Foi eleito vereador por cinco
mandatos e, em 1999, ocupou a presidência da Câmara de Igaratinga.
Funcionário público desde 1989, participou da construção de importantes
obras como as praças Manuel de Assis, assim como das comunidades de
Pedra Negra de Baixo e Pedra Negra de Cima, além da construção da rede de
esgoto, calçamento e asfaltamento de ruas em Igaratinga, Antunes e Limas;
construção do Estádio Municipal Domingos de Almeida e Silva, o “Domingão”,
e do Estádio de Futebol Dona Rogelina. O futebol é sua paixão e, em 1994, lhe
deu o título de Melhor Desportista do Ano. Natural de Igaratinga, ele nasceu
em 19/11/1956, filho de José Olegário de Almeida e Geralda dos Santos Almeida, tendo 8 irmãos:
Joana, Lourdes, Geralda, Ana Lúcia, Maria Perpétua, Geraldo, Wendel e Antônio. É casado com
Rosilda Leão Almeida e tem um filho, André.
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LEVI BERNARDO DE FARIA - Nas quatro legislaturas em que atuou, o
vereador deixou grandes marcas no município graças ao olhar estendido
sobre as mais diversas demandas.

LUIZ AMARAL DA COSTA - Eleito para o Legislativo em 1992, chegou
à presidência da Câmara um ano depois. Como vereador participou da
construção da Unidade de Saúde São Judas Tadeu, da Praça Manuel de
Assis e do Estádio Municipal Domingos de Almeida e Silva, o “Domingão”.
Contribuiu também no Projeto de Eletrificação Rural e fez parte da criação do
convênio com a Associação de Saúde do Vale do Alto São Francisco. Sempre
muito ligado à área da Assistência Social, trabalhou por 11 anos como motorista
de ambulância. Natural de Igaratinga, é filho de Luiz Amaral de Faria e Maria
Malta da Costa. É casado com Maria Nativa da Silva Costa, com quem teve 4
filhas: Kátia, Michele, Cássia e Renata.
SALVADOR MARINHO DE QUEIROZ - Foi eleito vereador por três mandatos
e presidente da Câmara Municipal nos anos de 2001 e 2002, quando também
se tornou o primeiro presidente do Conselho Municipal dos Direitos da Criança
e do Adolescente. Como homem público, trabalhou na liberação de verbas
junto aos governos federal e estadual para as áreas de infraestrutura, ação
social, educação e saúde. Na presidência da Câmara foi o responsável pela
criação da Galeria dos Ex-Presidentes, pela revisão da Lei Orgânica Municipal
e do Regimento Interno, além da criação da página eletrônica do Legislativo,
publicação de dados biográficos dos políticos do município, reestruturação
funcional e administrativa da Câmara e teve participação efetiva nos principais eventos políticoadministrativos de Igaratinga. Nasceu em 18/09/1964, no povoado de Buracão, sendo filho de
Osmar José de Queiroz e Tereza Alexandrina de Jesus. Era o mais velho de uma família de mais 6
irmãos: Dulce, Jorge, Leonor, Milton, Maria e Alice. Foi casado com Antonieta Rezende de Faria
Queiroz, tornando-se pai de Silvana e Arlley. Faleceu em 28/06/2007.
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NONA LEGISLATURA
PREFEITO E VEREADORES
Eleitos em 03/10/1996 e empossados em 01/01/1997
PREFEITO: Antônio Francisco Borges
VICE-PREFEITO: José Nilton dos Santos
VEREADORES:
Anderson Ricardo Moreira (afastou-se, por licença de
saúde, e a vaga foi assumida pelo suplente José Aparecido
de Oliveira), Antônio de Melo Lima, Creonice Aparecida
Fonseca, Jean Cristie Camargos, Joaquim Assis
Ferreira, José Maria Ferreira Torres, José Mauro da
Fonseca, José Sinfrônio de Almeida,
Salvador Marinho de Queiroz

Setor ceramista é o grande pilar da economia local

| Figuras Públicas de Igaratinga |

ANTÔNIO FRANCISCO BORGES (Antônio da Farmácia) - Eleito prefeito
em 1996 e reeleito no ano 2000. Em seus mandatos, as áreas da saúde e
educação receberam atenção especial e a frota do município ganhou sete
novos veículos. Na saúde, buscou melhoria na qualidade do atendimento e
diversificação de exames. Já na educação, implantou projetos pedagógicos
inovadores, além de ter reformado e ampliado escolas, e construído uma
nova creche. Também investiu na implantação do Projeto Vida; assim como
no calçamento de ruas em Igaratinga, Antunes e Limas; na construção de uma
ponte sobre o Rio São João; construção do Cemitério da Paz e do Velório
Municipal; construção da quadra poliesportiva em Antunes e na construção da “Avenida Ecológica”,
de acesso ao Cemitério da Paz. Reativou, após 35 anos, a Banda de Música Lira de Santo Antônio da
Pedra; construiu as praças de Pedra Negra de Baixo e Pedra Negra de Cima; implantou e modernizou
o sistema de telecomunicação do município e perfurou poços artesianos em Limas e Várzea da
Cachoeira. Nasceu em 19/04/1954, na cidade de Santo Antônio do Monte. Filho de José Sebastião
Borges e Maria Onofre Borges, tem 8 irmãos: Auxiliadora, Fernando, Murilo, Gilberto, Marlene, Marli,
Gilda e André. É casado com Maria Raimunda Borges com quem tem 2 filhos: Wesley e Ingrid.
JOSÉ NILTON DOS SANTOS - Foi eleito vice-prefeito de Igaratinga em
03/10/1996, com o prefeito Antônio Francisco Borges. Natural de Antunes,
nasceu em 01/09/1954. Filho de Geraldino Augusto dos Santos e Maria Alves
de Oliveira, tem 6 irmãos: Nilce, Nelza, Nilcinho, Ernando, Elson e Roberto.

ANDERSON RICARDO MOREIRA - Foi eleito vereador em 1996, pelo PL,
e reeleito no ano 2000. Anderson sempre apoiou o esporte municipal,
acreditando que esta área ensina valores importantes. A valorização das
áreas social e de saúde também fez parte de sua luta na política. Na saúde,
por exemplo, ele proporcionou à população consultas especializadas
e equipamentos para auxílio às pessoas com necessidades especiais.
Também é o autor da lei que permite aos funcionários públicos municipais
a antecipação do 13º salário. Nasceu em 29/08/1973, em Pará de Minas,
filho do casal Antônio Eustáquio Lázaro e Maria Zélia Moreira. Tem 3 irmãos
por parte de pai: Tatiana, Magno e Antônio Júnior. É casado com Jaqueline Henriques Almeida
Moreira, com quem tem 2 filhos: Hiatan e Hugo.
ANTÔNIO DE MELO LIMA - Ao todo foram três mandatos em que o
vereador teve a oportunidade de trabalhar pelo desenvolvimento
do município. Com boa visão sobre o universo das políticas públicas,
ele atuou desde o incentivo às obras como instalação de importantes
processos de comunicação, caso do sistema de telefonia em Limas e na
informatização da Câmara.
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CREONICE APARECIDA FONSECA - Eleita vereadora em 1996, chegou
à presidência da Câmara no ano de 2000. Ocupou também o cargo de
secretária Municipal da Saúde nos governos dos prefeitos José Milton, Heleno
e Antônio Francisco Borges. Foi ainda Comissária de Menores, sendo que em
2002 passou a ocupar o cargo de escrivã da Polícia Civil. Participante ativa
no desenvolvimento da cidade, atuou na construção da unidade de saúde e
na criação de programas de prevenção, em especial o Programa da Família.
É natural de Igaratinga, filha de Antônio Pio da Fonseca e Maria Aparecida da
Fonseca, tem 6 irmãos: Clodoaldo, Cleite, Antônio Filho, Cleber, Cleuza e Clóvis.
JEAN CRISTIE CAMARGOS - Eleito vereador pelo PSC em 1996, tornou-se
presidente da Câmara dois anos depois. Atuou na reforma do prédio do
Legislativo, foi autor dos projetos que denominam a Sala das Comissões
de “Geraldo Ferreira da Silva” e o Plenário de “Geraldo Pio da Fonseca”.
Nasceu em Pará de Minas, em 18/04/1975, mas se considera filho de
Igaratinga. Filho de João Correia Camargos e Noeme Maria de Jesus, tem
10 irmãos: Gilmar, Avimar, Geraldo, Marcos, Paulo, José, Maria, Fernando,
Alice e Fátima. É casado com Raquel Cássia Garcia Camargos, com quem
tem dois filhos: Éllen e João Marcos.
JOAQUIM ASSIS FERREIRA - Nas três legislaturas o vereador se destacou
sobretudo pela luta em favor da segurança dos moradores do Distrito de
Antunes. Também participou do processo de construções de uma creche
e da Policlínica.

JOSÉ APARECIDO DE OLIVEIRA - Vereador suplente, ocupou uma cadeira na
Câmara Municipal por dois meses, por ocasião do afastamento do vereador
Anderson Ricardo Moreira. Nasceu em 07/03/1971, na cidade de Pará de
Minas. Filho de José Anselmo de Oliveira e Carmita Guimarães de Oliveira,
tem 3 irmãos: Maria, Geraldo e Isabel.

JOSÉ MARIA FERREIRA TORRES - Foi eleito vereador pelo PSDB em
1996, chegando à vice-presidência da Câmara no ano seguinte. Nasceu
em 05/08/1968, no povoado de Limas. Filho de Antônio Fernandes Torres
e Dezi Ferreira do Amaral, tem 5 irmãos: Marlene, Leni, Antônio, Vera e
Elizabeth. É casado com Hilda de Fátima Galvão, com quem tem uma
filha - Laiane.
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JOSÉ MAURO DA FONSECA - Eleito vereador por cinco mandatos. Nasceu
em Bom Despacho, em 28/01/1955, filho de Geraldo Pio da Fonseca e Nair
Carmelina da Fonseca. Tem 11 irmãos: Maria das Graças, Iolanda, Avimar,
Jaime, Vilma, Dinalva, Antônio, Roberto, Adélia, Ronildo e Rosilene.

JOSÉ SINFRÔNIO DE ALMEIDA - A popularidade dele fez com que boa
parte da população sempre tivesse a liberdade de chamá-lo pelo apelido
de “Inhozé”. E no cargo de vereador, por três mandatos, representou bem os
cidadãos pleiteando obras e serviços para todo o município.

SALVADOR MARINHO DE QUEIROZ - Na vida profissional ele atuou por vários
segmentos e essas experiências tiveram boa contribuição na sua atividade
pública, devido ao embasamento em casa setor. Assim, o vereador teve
condições de atuar em várias frentes coletivas, todas elas muito importantes,
como estão listadas em outras páginas desta publicação.
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DÉCIMA LEGISLATURA
PREFEITO E VEREADORES
Eleitos em 01/10/2000 e empossados em 01/01/2001
PREFEITO: Antônio Francisco Borges
VICE-PREFEITO: José Libério da Silva
VEREADORES:
Ademar Pinto de Faria, Anderson Ricardo Moreira
(afastou-se por motivos de saúde em 20/05/2002 e a vaga
foi assumida por Adamastor de Andrade em 03/06/2002),
Antônio de Melo Lima, João Duarte Silva, José Mauro da
Fonseca, José Sinfrônio de Almeida, Maria Aparecida
Ferreira de Oliveira, Nicomedes Fernandes da Silva,
Salvador Marinho de Queiroz
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ANTÔNIO FRANCISCO BORGES - As importantes realizações do primeiro
mandato e a seriedade com que administrou o município, levaram os
cidadãos a reelegerem o prefeito Antônio Francisco Borges que, em seu
segundo mandato, também correspondeu à confiança dos eleitores. Com
muitas obras, investimentos sociais e na área da saúde, além de projetos
diferenciados que contemplavam todas as camadas sociais, ele se realizou
também no sonho do sentimento cívico, alicerçado aos novos ideais capazes
de resgatar os valores essenciais da vida na criação de um mundo melhor.
JOSÉ LIBÉRIO DA SILVA - Foi eleito vice-prefeito pelo PTB, em 01/10/2000,
compondo a chapa com o prefeito Antônio Francisco Borges. Nasceu em
Cedro de Igaratinga, em 04/04/1965. Filho de Antônio Lopes da Silva e Maria
Conceição da Silva, tem 8 irmãos: Raimundo, Maria de Fátima, Antônio,
Geraldo, Sérgio, Cláudio, Dalva e Nelson. É casado com Jeusa Maria Silva,
com quem tem 2 filhas: Kelly e Kênia.

ADAMASTOR DE ANDRADE - Em 03/06/2002 assumiu uma cadeira na
Câmara Municipal, após o afastamento do vereador Anderson Ricardo
Moreira. Nasceu em 17/04/1965 no distrito de Pedra Negra. Filho de Bernardino
José de Andrade e Marieta Andrade, tem 7 irmãos: Geralda, Almira, José
Maria, Eurotides, Eliana, Cacilda e Reni. Tem 2 filhas: Francinele e Naiara.

ADEMAR PINTO FARIA (Cassinho) - Eleito vereador por quatro legislaturas,
sendo as áreas de maior atuação a saúde, educação, esporte e a ação
social. Natural de Igaratinga, nasceu em 24/09/1959, filho do casal Antônio
Pinto de Faria e Geralda Magela de Jesus. De família grande, tem 13 irmãos:
Terezinha, Clarice, Geralda, Antonieta, Maria, Raimunda, Divina, Rita, Rubens,
José, Antônio, Osmar, Geraldo. Casado com Lurdes Fátima de Moura Faria,
tem um filho – Diego.

ANDERSON RICARDO MOREIRA - Em seu segundo mandato, o vereador
seguiu defendendo pautas sociais e a inclusão das minorias e respeito ao
próximo. Ao longo de sua trajetória pública, buscou exercer o cargo com
transparência e seriedade. Foi presidente do Conselho Municipal de Defesa
e Conservação do Meio Ambiente (CODEMA) entre 2005 e 2008. Seu sonho
segue sendo a igualdade das pessoas, onde todos possam ter sua dignidade
e seus direitos respeitados.
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ANTÔNIO DE MELO LIMA - Em seus 12 anos dedicados à vida pública, no
caso a vereança em Igaratinga, o vereador se mostrou um político antenado
às demandas da época. Queria sempre mais, esbarrando nas dificuldades
financeiras do município, mas nunca se omitindo em relação aos clamores
populares.

JOÃO DUARTE DA SILVA - Foi eleito em 2000 pelo PTB. Como homem
público participou da construção de uma ponte sobre o Rio São João, do
Cemitério da Paz e da pavimentação de diversas ruas do município. Nascido
em Igaratinga, em 28/11/1954, é filho de Geraldo Teixeira Duarte e Conceição
Moreira da Silva, tendo 6 irmãos: José Luiz, Maria das Graças, Ivone, Agenor,
Antônio e Neuza. É casado com Márcia Aparecida Santos Silva, com quem
tem 2 filhas: Laís e Lívia.

JOSÉ MAURO DA FONSECA - Eleito vereador por cinco mandatos. Nasceu
em Bom Despacho, em 28/01/1955, filho de Geraldo Pio da Fonseca e Nair
Carmelina da Fonseca. Tem 11 irmãos: Maria das Graças, Iolanda, Avimar,
Jaime, Vilma, Dinalva, Antônio, Roberto, Adélia, Ronildo e Rosilene.

JOSÉ SINFRONIO DE ALMEIDA - Eis que o vereador chegou ao novo
mandato, mantendo sua visão pública e a obstinação em defesa da
coletividade. Defendeu os interesses da população de Igaratinga em todas
as frentes e nunca se esquivou dos desafios, sempre muito grandes no poder
público, como sabemos.

MARIA APARECIDA FERREIRA DE OLIVEIRA - Foi eleita vereadora pelo
PRTB em 01/10/2000. Dinâmica, participou ativamente do crescimento de sua
cidade, acompanhando a realização de obras importantes, tais como a ponte
da Cachoeira do Rio São João, Cemitério da Paz, pavimentação de ruas,
reforma das Praças de Pedra Negra de Cima e de Pedra Negra de Baixo.
Nasceu em 10/06/1959, na cidade de Igaratinga. Filha de Antônio Ferreira da
Silva e Geralda Maria Abranches Silva, tem 6 irmãos: Antônio, Geraldo, Leni,
José, Sirlene e Vandeir. É casada com Levi Bernardes de Oliveira, com quem
tem 2 filhos: Géssica e Levi Jr.
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NICOMEDES FERNANDES DA SILVA - Em 01/10/2000 ele foi eleito vereador
pelo PSDB. Nasceu em 02/09/1951, no Distrito de Antunes. Filho de Joaquim
Fernandes da Silva e Geralda Falviana da Silva, tem 4 irmãos: Maria Geralda,
Antônio, Perpétua e José. É casado com Geraldina Alexandrina Rodrigues da
Silva, com quem tem 3 filhos: Marilene, Mary e Marcos.

SALVADOR MARINHO DE QUEIROZ - Vereador muito atuante, Salvador
sempre se empenhou na busca de recursos financeiros para o município
e, dessa forma, não perdia a oportunidade de reivindicar emendas
parlamentares dos deputados. Também fazia questão de trabalhar focado
na legislação e, dentro desse conceito, promoveu a revisão da Lei Orgânica
Municipal e do Regimento Interno da Câmara.
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DÉCIMA PRIMEIRA LEGISLATURA
PREFEITO E VEREADORES
Eleitos em 03/10/2004 e empossados em 01/01/2005
PREFEITO: Paulo da Fonseca
VICE-PREFEITO: José Nilton dos Santos
VEREADORES:
Ademar Pinto de Faria, Izabel Cristina Cecílio Ferreira,
Jario da Fonseca, José Maria Ferreira Torres, José Mauro
da Fonseca, José Sinfrônio de Almeida, Maria Helena Silva
Ferreira, Tarciso Geraldo da Silva, Valdemar Francisco Alves

Pecuária leiteira também se destaca na economia
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PAULO DA FONSECA - Eleito prefeito em 2004, pelo PMDB, ele focou seu
mandato em saúde, educação e segurança. Buscando sempre retribuir
o apoio da população de Igaratinga, Paulo da Fonseca também investiu
no calçamento de ruas, na construção de uma escola e na Policlínica.
Adquiriu ainda um veículo para tornar mais eficiente a limpeza urbana e
uma ambulância para agilizar os atendimentos na saúde. Investiu ainda
em melhorias na educação e infraestrutura, com a construção da Avenida
Antônio Pio da Fonseca, na entrada do município. Nasceu em 08/09/1944.
Filho de José Fonseca e Alice Fonseca Guimarães, tem 11 irmãos:
Geraldo, Terezinha, Neuza, Margarida, Vera, Conceição, Dulce, Luiz, Célia, Maria Inês e Roseli. É
casado com Maria Alice e tem 3 filhos: Denilson, Wagner e Ricardo.
JOSÉ NILTON DOS SANTOS - Graças ao bom desempenho político, foi
reeleito vice-prefeito de Igaratinga em 03/10/1996, com o prefeito Paulo da
Fonseca. Natural de Antunes, nasceu em 01/09/1954. Filho de Geraldino
Augusto dos Santos e Maria Alves de Oliveira, tem 6 irmãos: Nilce, Nelza,
Nilcinho, Ernando, Elson e Roberto.

ADEMAR PINTO DE FARIA (Cassinho) - Com boa atuação na vida pública
foi reeleito e intensificou seu trabalho na ação social, área que sempre
dispensou muita atenção especial. Tanto a sede do município como
os distritos de Igaratinga receberam projetos e melhorias através da
intermediação de Ademar.

IZABEL CRISTINA CECÍLIO FERREIRA - Foi eleita vereadora em
03/10/2004, pelo PSDB. Em seu mandato, sempre colocou a honestidade
e a justiça como guia das decisões. Saúde, educação e o funcionalismo
público foram suas principais pautas de atuação. Atualmente Izabel mora
em Pará de Minas, mas continua acompanhando o desenvolvimento
de Igaratinga com o sonho de que o município ofereça saúde e
educação de qualidade para todos. Nasceu em 30/09/1967, em Pará
de Minas. Filha de Juraci dos Santos Cecílio e Amires Cecílio, tem
10 irmãos: José Eustáquio, Jesus, Joaquim, Ana Maria, Nair, Paulo,
Antônio, Geraldo, Eva e Salete. Tem 3 filhos: Andreia, Lucas e Luiz.
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JARIO DA FONSECA - Eleito vereador por quatro mandatos consecutivos,
nas eleições de 2004 a 2016, Jario sempre concentrou a maior parte
de sua atuação na área da saúde, auxiliando na construção de posto
de saúde, buscando melhorias no atendimento e em equipamentos
para os profissionais. Contribuiu também para a Escola Municipal
José Ferreira de Faria, assim como na quadra poliesportiva municipal,
praças, pontes e diversos serviços públicos. Nasceu em 20/09/1973,
em Conceição do Pará. Filho do casal Iolando Fonseca e Cristina
Maria Fonseca, tem 7 irmãos: Maria Aparecida, Vilma, Heleno,
Domício, Dirceu, Telma e Janio. Foi casado com Margarete da Silva Amaral Fonseca, com
quem teve 3 filhos: Vinícius, Ana Flávia e Bruno.
JOSÉ MARIA FERREIRA TORRES - Reeleito para ocupar nova cadeira na
Câmara Municipal, José Maria associou a experiência da função pública
com a vocação política e exerceu mais um mandato voltado para a
defesa dos interesses coletivos. Nasceu em 05/08/1968, no povoado de
Limas. Filho de Antônio Fernandes Torres e Dezi Ferreira do Amaral, tem
5 irmãos: Marlene, Leni, Antônio, Vera e Elizabeth. É casado com Hilda de
Fátima Galvão, com quem tem uma filha - Laiane.

JOSÉ MAURO DA FONSECA - Já em novo mandato, José Mauro se manteve
próximo da comunidade, ouvindo seus clamores e intermediando as
solicitações junto à Prefeitura de Igaratinga. Nasceu em Bom Despacho, em
28/01/1955, filho de Geraldo Pio da Fonseca e Nair Carmelina da Fonseca.
Tem 11 irmãos: Maria das Graças, Iolanda, Avimar, Jaime, Vilma, Dinalva,
Antônio, Roberto, Adélia, Ronildo e Rosilene.

JOSÉ SINFRONIO DE ALMEIDA - Com entusiasmo renovado pelo novo
mandato e a responsabilidade de representar muito bem os anseios
da população, José Sinfronio manteve a obstinação pela defesa da
coletividade. Atuou em várias causas, mantendo-se fiel ao princípio da
boa política, que é apenas a de servir ao município.
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MARIA HELENA SILVA FERREIRA - Eleita vereadora em 2004. Atuou
principalmente na área da saúde, com contribuições no Posto de Saúde
de Antunes e no Posto de Saúde Brígida Maria Arruda. A busca por
melhorias na educação, esporte e infraestrutura também são destaques
de seu mandato, onde participou da reforma do campo de futebol, da
construção da Escola Municipal Risoleta Neves e da reforma da Praça
São Geraldo, todos em Antunes. Nasceu em 25/03/1949, em Antunes,
distrito de Igaratinga. Filha de Francisco Cândido da Silva e Teresa
Maria da Silva tem 9 irmãos: Luis, Francisco, Fidelis, Sales, Maria Alice,
Carmelita, Nilda, Neuza e Cândida. É casada com Joaquim Assis Ferreira.
TARCISO GERALDO DA SILVA - Foi eleito vereador em 2004 e 2012.
Em seus anos no Legislativo, participou da construção de escolas
na sede do município e nos distritos de Igaratinga, acompanhando
também a pavimentação de trecho da MG-430, assim como a
reforma da Policlínica e a implantação do Pronto Atendimento 24h.
Fortaleceu também a saúde do Distrito de Limas, se empenhou
pela iluminação do campo de Antunes e trabalhou pelo êxito de
projetos nas áreas de habitação, esporte e segurança. Nasceu em
13/07/1973, em Antunes. Filho de João Ferreira da Silva e Maria Sérgia
de Oliveira Silva, tem 3 irmãos: Maria da Conceição, Sérgio e João.
VALDEMAR FRANCISCO ALVES - Eleito em 2004, pelo PMDB, Valdemar
pautou seu mandato pelo lema “Saúde em primeiro lugar”. Também
contribuiu com o desenvolvimento da cidade através de diversas
solicitações para asfaltamento em vias públicas e nova sinalização
de trânsito. Nasceu em Igaratinga, em 23/07/1954. Filho do casal José
Antônio Alves e Maria Moreira dos Santos, tem 9 irmãos: Maria Zita, Maria
Docarmo, Maria Alves, Geralda, Luiz, Antônio, José, Geraldo e João. É
casado com Vilma de Oliveira, e tem 4 filhas: Patrícia, Kele, Karina e Keila.
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DÉCIMA SEGUNDA LEGISLATURA
PREFEITO E VEREADORES
Eleitos em 05/10/2008 e empossados em 01/01/2009
PREFEITO: Fábio Alves Costa Fonseca
VICE-PREFEITO: Magno Martins
VEREADORES:
Ademar Pinto de Faria, Cláudio Ney Luiz Gomes,
Dirceu Pereira Guimarães, Jario da Fonseca, José
Mauro da Fonseca, José Sinfrônio de Almeira, Nicomedes
Fernandes da Silva, Maurilo Cirilo Leite
Renato de Faria Guimarães
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FÁBIO ALVES COSTA FONSECA - Eleito prefeito em 2008 e reeleito
em 2012, pelo PDT, Fábio Fonseca compôs chapa com o vice-prefeito
Magno Martins nas duas ocasiões. Entre as várias realizações
políticas, destaque para a construção da Escola Municipal Dona Maria
Pinto de Mendonça e da Escola de Limas, além da pavimentação
de trecho da MG-430 e a construção do velório de Antunes. Na
área da saúde, sua atuação foi extensa, começando pela reforma
da Policlínica, que passou a atuar 24 horas. Também investiu na
construção da Unidade Básica de Saúde, no Posto de Saúde da
comunidade de Limas, na Farmácia Municipal e no Programa Saúde da Família São
Geraldo (PSF). Nasceu em 03/08/1981, em Pará de Minas. Filho de José Alves Fonseca
e Margarida Costa Fonseca, tem 4 irmãos: Mirian, Robert, Junio e Frank. É casado
com Raquel Cristina de Faria Alves, com quem tem 3 filhos: Lukas, Alícia e Antônio.
MAGNO MARTINS - Eleito vice-prefeito pelo PDT nas eleições de 2008 e
2012, ambas na chapa do prefeito Fábio Alves. Em seus mandatos, sempre
buscou melhorias para as áreas de educação, esporte e saúde, lutando
pelo direito de todos serem atendidos com respeito e agilidade. Nasceu em
27/11/1966, em Pará de Minas. Filho de Francisco de Paula Martins e Nelcê
Teixeira, teve 4 irmãos: Romanel, Geralda, Everaldo e Sandra. Casado com
Neide Augusta Ribeiro Martins, tem 2 filhos: Kaique e Laura.

ADEMAR PINTO DE FARIA (Cassinho) - Em seu novo mandato, continuou
lutando por melhorias para Igaratinga, em especial nas áreas de saúde,
segurança e ação social. Após seu mandato, em 2012, foi presidente do
Conselho de Desenvolvimento Comunitário do Distrito de Antunes, onde
pode trabalhar em uma das áreas que mais gosta, a ação social. Enquanto
presidente ele captou recursos para compra de caixa d’água e caminhonete.
Para a Prefeitura, conseguiu viabilizou um ônibus para a educação,
ambulância, um carro para a saúde, além de cadeiras de rodas e consultas
oftalmológicas.
CLÁUDIO NEY LUIZ GOMES - Eleito vereador para a 12ª e 13ª legislaturas,
em 2008 e 2012, pelo PDT. Foi presidente da Câmara em 2011. Consciente
da importância do dinheiro público, junto dos demais vereadores, devolveu
a verba excedente da Câmara Municipal para a construção do velório de
Antunes. Nasceu em 11/08/1969, em Pará de Minas. É filho de José Luiz Gomes
e Rita Maria e tem 4 irmãos: Rosângela, Mariana, José Geraldo e Cláudia.
Com sua esposa Carmem Rodrigues, tem 2 filhas: Gabriela e Rafaela.
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DIRCEU PEREIRA GUIMARÃES - Foi eleito vereador em 05/10/2008,
pelo DEM. Em seu mandato, conseguiu contribuir com a segurança do
município instalando iluminação pública em diversas ruas. Também deu
muita atenção à saúde municipal, sustentando o princípio de que ela
deve ser democrática e de qualidade, para atender melhor a população.
Natural de Caetanópolis, nasceu em 20/07/1971. Filho de Raul Pereira
Guimarães e Maria Conceição Pereira, tem 10 irmãos: Ivani, Sueli, Raul,
Cleidson, Wagner, Jésus, Libério, Simone, Jeiziane e Rosimere. Junto de
sua esposa Sirlene Guimarães, tem 2 filhos: William e Gislene.
JARIO DA FONSECA - Neste novo mandato, Jario continuou mostrando que
sempre teve muito a contribuir com Igaratinga e seus distritos, na busca de
recursos estaduais e federais para melhorias no município, em especial nas
áreas de saúde, infraestrutura e demais serviços públicos. Para a comunidade
de Limas de Igaratinga ele conseguiu a perfuração de poço artesiano e o
trevo de acesso à comunidade de Limas, pela BR-262. Também investiu nas
solicitações de recapeamento e pavimentação de ruas e deu atenção maior
para a infraestrutura e o desenvolvimento da comunidade, tanto no esporte
e educação como na segurança e serviços públicos.
JOSÉ MAURO DA FONSECA - O reconhecimento dos cidadãos ao trabalho
do vereador foi determinante na sua recondução à Câmara Municipal. Já
com mais experiência, José Mauro norteou suas ações nas prioridades
da época através de várias reivindicações ao poder público. Nasceu em
Bom Despacho, em 28/01/1955, filho de Geraldo Pio da Fonseca e Nair
Carmelina da Fonseca. Tem 11 irmãos: Maria das Graças, Iolanda, Avimar,
Jaime, Vilma, Dinalva, Antônio, Roberto, Adélia, Ronildo e Rosilene.

JOSÉ SINFRONIO DE ALMEIDA - Depois de mais uma campanha intensa,
o vereador reconquistou nas urnas o direito a novo mandato na Câmara
Municipal. E com entusiasmo renovado, se reaproximou da comunidade para
ouvir seus clamores. Todas as reivindicações importantes ele levou para a
Prefeitura, conseguindo várias soluções para problemas do dia a dia, assim
como outras causas integrantes do desenvolvimento da cidade.

MAURILO CIRILO LEITE - Eleito em 2008, pelo PDT. Homem simples e
trabalhador, Maurilo foi um grande defensor do esporte, tanto na sede do
município como nos distritos, trabalhando em busca de investimentos e
melhorias para a área. Presidiu a Câmara Municipal em 2011. Nasceu em
13/09/1951, em Igaratinga. Filho de Francisco Cirilo dos Santos e Geni Maria
de Jesus, teve 7 irmãos: Marlena, Celina, José Cirilo, Antônio, Avimar, Geraldo
e Maria Aparecida. Foi casado com Maria Ferreira da Cruz Leite, com quem
tem 3 filhos: Reginaldo, Rejane e Romero. Faleceu em 12/05/2017.
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NICOMEDES FERNANDES DA SILVA - Eleito pelo PSDB, Nicomedes voltou
para a Câmara Municipal para continuar trabalhando pela população e
manteve o empenho de buscar soluções para melhorar principalmente
as áreas de saúde e educação. Muito respeitado na cidade ele recebeu
homenagens tanto da população como do poder público, em reconhecimento
à contribuição e dedicação com o desenvolvimento econômico e social do
município ao longo dos anos.

RENATO DE FARIA GUIMARÃES - Estreante na política municipal, o
vereador chegou à Câmara de Igaratinga pelo PMDB. A proximidade que
sempre teve com os cidadãos facilitou a compreensão do exercício da
função, fazendo dele um legítimo porta voz das aspirações populares. Entre
as conquistas do mandato, destaque para a obtenção de recursos para o
asfaltamento de ruas. Renato também conquistou respeito e admiração dos
colegas e com apoio deles chegou à presidência da Casa, onde promoveu
uma boa reforma na Secretaria Administrativa, revitalizou a pintura do
prédio da Câmara e investiu em tecnologia e comunicação. Filho de Antônio
Lúcio Guimarães e Ana Maria de Faria Guimarães, tem 4 irmãos: Ana Paula, Antônio, Maria Amélia
e Silmara.

80

DÉCIMA TERCEIRA LEGISLATURA
PREFEITO E VEREADORES
Eleitos em 07/10/2012 e empossados em 01/01/2013
PREFEITO: Fábio Alves Costa Fonseca
VICE-PREFEITO: Magno Martins
VEREADORES:
Adilson José de Queiroz, Claudio Ney Luiz Gomes,
Geralda Gomes Marques, Jario da Fonseca, Jean Cristie
Camargos, José Maria Ferreira Torres, José Mauro da
Fonseca, Jurandi Teixeira de Faria, Tarciso Geraldo da Silva

Igaratinga
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FÁBIO ALVES COSTA FONSECA - Reeleito prefeito em 2012, Fábio continuou
aplicando de forma eficiente e justa o dinheiro público do município,
beneficiando tanto a população de Igaratinga, como os moradores dos
distritos. Além disso, adquiriu equipamentos, máquinas, veículos e pavimentou
ruas da sede do município. Distritos e povoados também foram contemplados
em seus oito anos de mandato. Melhorias em educação, infraestrutura, saúde,
esporte, trabalho e respeito foram as bandeiras que também guiaram seu
novo governo.
MAGNO MARTINS - Eleito vice-prefeito pelo PDT nas eleições de 2008 e
2012, ambas na chapa do prefeito Fábio Alves. Em sua reeleição, Magno
Martins continuou com as melhorias para Igaratinga e seus moradores, com
destaque para as áreas de educação e saúde. Em Antunes, um de seus
legados políticos foi a construção de um velório. Defensor da área da saúde,
seu sonho político foi realizado quando, em sua gestão, a Policlínica começou
a funcionar 24 horas.

ADILSON JOSÉ DE QUEIROZ - Eleito vereador em 2012 e 2016, pelo PDT.
Em seus dois mandatos, contribuiu para a construção da Policlínica, em
funcionamento 24 horas, construção de praças, construção e reforma de
pontes, construção de casas populares e a construção da Unidade Básica
de Saúde. Nasceu em 28/07/1974, em Igaratinga. É filho de Geraldo José de
Queiroz e Terezinha Rodrigues Silva Queiroz.

CLAUDIO NEY LUIZ GOMES - Reeleito vereador em 07/10/2012. Em seus
oito anos de vida pública auxiliou na concretização da construção da Escola
Municipal Dona Maria Pinto de Mendonça, na reforma da Policlínica, que
passou a funcionar 24 horas, na construção da Unidade Básica de Saúde
Maria Angélica de Jesus, na construção da Praça de Limas e ainda vem
lutando por melhorias das áreas de segurança pública, educação, esporte e
bem-estar social.

GERALDA GOMES MARQUES - Eleita em 2012, pelo PDT. Nos quatro anos
de mandato, Geralda priorizou as áreas de saúde e educação. Além disso,
conseguiu implementar uma academia ao ar livre no município. Seu sonho é
que seja construída uma casa de recuperação para dependentes químicos.
Nasceu em 04/10/1947, em Igaratinga. Filha de João Gomes Marques e Divina
Maria da Conceição. Tem 9 irmãos: João, Dalva, Francisca, Raimundo, Maria
Auxiliadora, Vani, Ana Maria, José Gomes e Maria do Carmo.
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JARIO DA FONSECA - Eleito para seu terceiro mandato consecutivo, em
07/10/2012. Trabalho, caráter e responsabilidade com as contas públicas
continuaram sendo o foco de seu mandato em prol do desenvolvimento de
Igaratinga. Calçamento e pavimentação de ruas, melhorias para os distritos
do município-sede, veículos e recursos para a saúde e segurança pública, e
também recursos para o esporte e educação foram entregues à população
ao longo destes anos.

JEAN CRISTIE CAMARGOS - Eleito pelo PP para o segundo mandato, o
vereador sempre priorizou sua atuação na área social, assim como nos
direitos humanos e na preservação do meio ambiente. A preocupação com a
comunidade carente também o levou a lutar muito pelo desenvolvimento do
município, sobretudo a geração de emprego e renda. Filho de João Correia
Camargos e Noemí Maria de Jesus, tem 10 irmãos: Geraldo, Gilmar, Avimar,
Paulo, Marcos, José, Maria Guimarães, Alice, Fátima e Fernando. Casado com
Raquel Camargos, é pai de Ellen Kássia, João Marcos e Jean Júnior.
JOSÉ MARIA FERREIRA TORRES - Defendendo uma sociedade mais justa
para todos, José Maria retornou à Câmara Municipal pelo PP e neste segundo
mandato atuou principalmente em favor de três frentes: esporte, meio
ambiente e assistência social. Também representa a comunidade de Limas,
pleiteando benefícios para a comunidade. Sua vida pública é marcada pela
transparência e honestidade.

JOSÉ MAURO DA FONSECA - Com mais experiência na vida pública e
sentindo o peso da responsabilidade de representar os cidadãos, o vereador
ampliou sua atuação na política procurando mais apoio das autoridades
em favor da coletividade. Posicionando-se sempre ao lado dos colegas
nas aspirações populares, José Mauro também associou sua prestação de
serviços à valorização da Câmara, enquanto legítimo poder que emana do
povo, sendo respeitado em suas ações e opiniões.

TARCISO GERALDO DA SILVA - Eleito para seu segundo mandato como
vereador, em 07/10/2012, Tarciso continuou pautando a atuação política pela
honestidade e a luta em favor de uma saúde acessível para todos. Vereador
atuante, contribuiu para o progresso tanto da sede municipal, quanto de seus
distritos, que foram beneficiados com seu trabalho. Em 2015, foi presidente
da Câmara Municipal, cargo que representa a Casa perante autoridades e
sociedade, e dirige os trabalhos institucionais.
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DÉCIMA QUARTA LEGISLATURA
PREFEITO E VEREADORES
Eleitos em 02/10/2016 e empossados em 01/01/2017
PREFEITO: Renato de Faria Guimarães
VICE-PREFEITO: Dirceu Alves Rodrigues
VEREADORES:
Ademar Pinto de Faria, Adilson José de Queiroz, Antônio
Lúcio de Oliveira, Jario da Fonseca, Jean Cristie Camargos,
José Mauro de Carvalho, Junio Ribeiro do Nascimento,
Marcelo José Fernandes, Wellington Alves da Cruz
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RENATO DE FARIA GUIMARÃES - Eleito prefeito em 2016, pelo MDB. Dentre
as muitas realizações no mandato, destacam-se a implantação de 3 equipes
de Estratégia Saúde da Família, implantação da Unidade Básica de Saúde
no distrito de Antunes, ampliação do corpo clínico e implantação da sala de
emergência da Policlínica, inauguração da sala odontológica em Várzea da
Cachoeira, reforma e construção de praças, reforma e construção de pontes
no município e distritos, compra de terreno para a implantação do Parque de
Exposições, conservação e manutenção de ruas, estradas rurais e da rodovia
MG-430. Além disso, o atual gestor também está investindo na aquisição de
veículos, investimentos em educação, serviços urbanos, infraestrutura e segurança pública, incentivo
à agricultura familiar e aos produtores rurais regionais. Filho de Antônio Lúcio Guimarães e Ana
Maria de Faria Guimarães, tem 4 irmãos: Ana Paula, Antônio, Maria Amélia e Silmara.
DIRCEU ALVES RODRIGUES - Eleito vice-prefeito em 2016, pelo PT. Em
sua gestão com o prefeito Renato Guimarães, foram diversas as conquistas
para Igaratinga, entre elas: investimentos em saúde, educação, esporte e
infraestrutura municipais, compra de veículos, reestruturação dos Conselhos
Municipais, melhorias na segurança pública e serviços urbanos, implantação
da Unidade Básica de Saúde no distrito de Antunes, ampliação do corpo
clínico e implantação da sala de emergência da policlínica, inauguração
da sala odontológica em Várzea da Cachoeira, construção, manutenção
e reformas de praças, pontes, ruas, estradas rurais e da rodovia MG-430,
fortalecimento da agricultura familiar e dos produtores rurais. Nasceu em 22/03/1970, em Pará de
Minas. Filho do casal José Rodrigues Sobrinho e Terezinha Alves Rodrigues, tem 3 irmãos: José,
Amarildo e Geraldo. É casado com Maria Elizabeth, com quem tem uma filha – Laís.
ADEMAR PINTO DE FARIA (Cassinho) - Em seu quarto mandato como
vereador, reeleito pelo MDB, Ademar ocupa a cadeira de secretário do
Legislativo em 2019. Ele também é presidente da Comissão de Finanças,
Orçamento e Tomada de Contas, além de relator das Comissões de Obras e
Serviços Públicos Municipais e de Direitos Humanos, Defesa do Consumidor
e Meio Ambiente. Ademar segue sonhando com a construção do Parque de
Exposições de Igaratinga e com um frigorífico municipal.

ADILSON JOSÉ DE QUEIROZ - Em seu segundo mandato como vereador,
Adilson segue trabalhando para que todos os moradores de Igaratinga e
distritos tenham tratamento igualitário, eficiente e humano na área da saúde.
Nesta gestão, ocupa a cadeira de vice-presidente da Comissão de Direitos
Humanos, Defesa do Consumidor e Meio Ambiente.
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ANTÔNIO LÚCIO DE OLIVEIRA - Eleito em 02/10/2016, pelo PT. Em seu
primeiro mandato, Antônio Lúcio ocupou as cadeiras de vice-presidente das
Comissões de Obras e Serviços Públicos Municipais e de Educação, Cultura
e Saúde. Trabalhou para a construção da Praça Manuel de Assis e para a
reforma da Ponte do Funil. Na saúde, área de sua maior atuação, conseguiu
uma ambulância para reforço do município. Enquanto político, deseja nova
sede para a Câmara Municipal e também realização da reforma da Praça
Nossa Senhora das Dores, em Antunes. Nasceu em 01/02/1952, em Antunes.
Filho de José Severino de Oliveira e Marieta Maria de Jesus, tem 8 irmãos:
José, Osmar, Severino, Lino, Ademar, Marieta, Maria e Irene. É casado com Perpétua do Socorro
Rodrigues, com quem tem 3 filhos: Edivaldo, Eduardo e Elisângela.
JARIO DA FONSECA - Em 2019 ocupa o cargo de vice-presidente da Mesa
Diretora da Câmara Municipal. Foi presidente da Comissão de Educação,
Cultura e Saúde em 2017 e 2019. Seu maior sonho é proporcionar à população
um atendimento completo e de qualidade no sistema de saúde municipal.

JEAN CRISTIE CAMARGOS - Já em seu terceiro mandato e, portanto, com
mais experiência na vida pública, Jean Cristie é autor de vários projetos de lei,
entre eles a criação do Dia dos Evangélicos, criação da Guarda Armada nas
instituições bancárias e a proibição da apreensão de veículos com até um ano
de atraso do IPVA. Seu espírito de liderança também o levou à presidência da
Câmara, onde defendeu a importância do Legislativo enquanto porta-voz da
comunidade e iniciou a construção da nova sede, uma vez que a atual já não
comporta mais a demanda do município.
JOSÉ MAURO DE CARVALHO - Eleito para o primeiro mandato em 2016, pelo
MDB, ocupou o posto de vice-presidente da Mesa Diretora em 2017. Além
disso, é presidente da Comissão de Direitos Humanos, Defesa do Consumidor
e Meio Ambiente e relator nas Comissões de Legislação e Justiça e de
Finanças, Orçamento e Tomada de Contas. Em sua legislatura, apresentou
projetos que valorizam a família e maior transparência na política.

JUNIO RIBEIRO DO NASCIMENTO - Eleito para seu primeiro mandato em
2016, pelo partido AVANTE. Homem humilde, tem na ação social uma de
suas principais atuações, trabalhando pela redução de injustiças e melhoria
na qualidade de vida da população de Igaratinga. É relator da Comissão de
Educação, Cultura e Saúde. Nasceu em 15/01/1989, em Várzea da Palma.
Filho de João da Cruz Ribeiro e de Maria Geralda do Nascimento Ribeiro,
tem 3 irmãos: Lorena, Nélio e Wellington. É casado com Karine Guimarães
Ferreira, com quem tem 2 filhas: Maria Fernanda e Maria Júlia.
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MARCELO JOSÉ FERNANDES - Eleito pelo PDT em 2016, ele prioriza seu
trabalho nas áreas de esporte, saúde, educação e segurança pública. Já
conseguiu recursos para a reforma do Estádio Municipal Domingos de Almeida
e Silva “Domingão”, uma van para a saúde e a implantação do Programa Saúde
da Família, em Antunes. Também auxiliou na construção da Praça Manuel de
Assis, na reforma da Ponte do Funil e na construção da Ponte Vicente Jacó,
dentre outros projetos. Para o futuro de Igaratinga, Marcelo planeja trabalhar
por um centro esportivo bem equipado, voltado para jovens e crianças, além
de mais segurança nas escolas. Nasceu em 26/04/1977, em Igaratinga. Filho
de Antônio José Fernandes Filho e Geralda Maria Fernandes, tem 8 irmãos: Antônio, Maria Aparecida,
Mauro, Maurício, Onício, Marcos, Aparecida e Conceição. Casou-se com Nayara Mota dos Santos,
com quem tem dois filhos: Marcela e Matheus.
WELLINGTON ALVES DA CRUZ - Eleito pelo partido AVANTE em 2016,
foi presidente da Mesa Diretora da Câmara em 2017. Atualmente, é o
presidente da Comissão de Legislação e Justiça e vice-presidente da
Comissão de Finanças, Orçamentos e Tomadas de Contas. Tem como
principais pautas a defesa dos direitos e ações sociais. Participou da reforma
da Praça Manuel de Assis, construção da Ponte Vicente Jacó e reforma
da Ponte do Funil, além da construção da sala odontológica em Várzea
da Cachoeira, dentre outros projetos de melhoria para a cidade. Nasceu
em 21/07/1980, em Contagem. Filho de Raimundo da Cruz Cardoso e
Geralda Aparecida, tem 3 irmãos: Cleber, Cléucio e Cláudio. É casado com Eliany Alves dos Santos,
e tem 3 filhas: Carolaine, Sofia e Maria Eduarda.
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