
      

BIOGRAFIA 

 

 

 

    Gilmar Moreira de Sousa nasceu em Arcos-MG, no dia 

27/06/1966, filho de Paulo Moreira de Sousa (in memorian) e da senhora Helena 

Inácio de Jesus.  

    O Sr. Gilmar exercia a profissão de Auxiliar de Apoio 

Agropecuário II no EDA – Escritório de Defesa Agropecuária de General 

Salgado, profissão esta que exercia com afinco, dedicação e também com  muito 

carinho. 

 

    Iniciou sua carreira política como Vereador nas eleições de 

1º de outubro de 2000, para a 13ª legislatura no período de 2001 – 2004; reeleito 

nas eleições de 03 de outubro de 2004, para a 14ª legislatura no período de 

2005-2008. No dia 1º de janeiro de 2013 ocupou o cargo de suplente a vereador 

e no dia 21 de junho de 2013, ocupou o cargo de Vereador e também foi eleito 

Vice-Presidente da Câmara Municipal de General Salgado. 

    Na 16ª legislatura (2013-2016), ocupou o cargo de Suplente 

do Vereador Leandro Rogério de Oliveira, pois o mesmo que foi eleito Presidente 

da Câmara teve que assumir o cargo de Prefeito Interino, até a data de 21 de 

junho de 2013, após essa data passou a ocupar o cargo de Vereador titular. 

   No biênio 2003/2004, fazia parte da mesa diretora como 2º 

Secretário, juntamente com o Presidente João Batista Marques; Vice-Presidente 

Wanderley Rodrigues de Souza; e 1º Secretário Lucien Roberto Fernandes. 

 

   Fez parte da Mesa Diretora para o Biênio 2005/2006, juntamente 

com o Presidente Elinaldo de Carvalho Viana; Vice-Presidente João de Souza 

Fernandes; e 1º Secretário Marco Antonio Gato. 

 

  Gilmar Moreira de Sousa era uma Vereador muito participativo, o 

qual na Legislatura 2003-2004, fez parte da Comissão de Urbanismo, Obras, 

Viação de transportes como Membro. Na Legislatura 2005-2006, fez parte da 

Comissão de Justiça e Redação como Membro e na Legislatura 2007-2008 fez 

parte das Comissões de Justiça e Redação e de finanças e Orçamento como 

Membro. 

 



   O Senhor Gilmar Moreira de Sousa faleceu no dia 30 de outubro de 

2013, por volta das 11:00 hs, aos 47 anos de idade. 

 




