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Ata da Oitava Sessão Ordinária da Câmara Municipal de Ubaitaba,
primeiro período do segundo ano Legislativo de dois mil e dezoito.
Aos dezessete dias do mês de abril de dois mil e dezoito, na Av.
Vasco Neto s/n Centro em Ubaitaba Bahia, no salão da Câmara
Municipal reuniram-se sob a presidência do Sr. Ismaile Mota dos
Santos e demais vereadores: Welton Ribeiro dos Santos, Geraldo
Braga dos Santos, Luiz Gustavo Lemos Magalhães, Agripino
Ribeiro Neto, José Nilton Lemos Viana, Edson Simões Freitas,
Marco Alexandre Souza Líger, José Messias Araújo de Aguiar,
Uilson Santos de Oliveira e Baltazar Esteves Matos. Aberta a
sessão às 20h, o Presidente da Casa Legislativa solicitou que o
Segundo Secretário Geraldo Braga fizesse a chamada, este
constou a presença de todos os vereadores. Foi feito a Oração do
Pai nosso pelo vereador Marco Líger antes dos trabalhos. Em
seguida o Presidente da Casa informa q devido a Sessão
extraordinária q houve a votação das atas ficará para a próxima
Sessão, pois a Secretaria da Câmara n conseguiu conclui-las, ms
estarão prontas na próxima Sessão. O Sr. Presidente passa a
palavra para o primeiro secretário Welton para que faça a leitura do
expediente. Com a palavra o vereador Welton, primeiro secretário,
pede permissão as pessoas para adentrar em suas residências e
mostrar seus trabalhos, em seguida começa a fazer a leitura do
expediente: Ordem do dia da Sessão Ordinária do dia 17 de abril de
2018: 01-discussão e votação do Projeto de Lei nº 003 de 28 de
março de 2018 do Poder Executivo “Dispõe sobre a criação do
Fundo Municipal de Educação de Ubaitaba – Bahia e dá outras
providências”. 2- discussão e votação da eleição da Mesa Diretora
da Câmara Municipal de Ubaitaba, para o 2º biênio de 2019 a 2020
da Legislatura de 2017 a 2020. “Os vereadores que este
subscrevem, por esta forma, observadas as disposições legais
próprias, apresentam a chapa “Juntos somos mais fortes”, cujos
integrantes estão abaixo relacionados, para concorrer a eleição
para os cargos da Mesa Diretora da Câmara Municipal de Ubaitaba,
da Legislatura 2017 a 2020, para o 2º biênio de 2019 a 2020”.
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Presidente: Ismaile Mota dos Santos, 1º Secretário: Geraldo Braga
dos Santos, 2º Secretário: Edson Simões Freitas, Vice-Presidente:
Baltazar Esteves Matos. 3-requerimentos de vereadores. 4-o que
ocorrer. Chapa: “Os vereadores que este subscrevem, por esta
forma, observadas as disposições legais próprias, apresentam a
chapa “Juntos somos mais fortes”, cujos integrantes estão abaixo
relacionados, para concorrer a eleição para os cargos da Mesa
Diretora da Câmara Municipal de Ubaitaba, da Legislatura 2017 a
2020, para o 2º biênio de 2019 a 2020”. Presidente: Ismaile Mota
dos Santos, 1º Secretário: Geraldo Braga dos Santos, 2º Secretário:
Edson Simões Freitas, Vice-Presidente: Baltazar Esteves Matos. O
1º Secretário informa que essa chapa foi recebida pelo diretor desta
Casa, no dia 12/04/2018, às 10:30h. Moção de Aplausos,
requerimento do vereador Geraldo subscrito por todos os
vereadores, manifestam Moção de Aplausos ao Sr. Luciano César
dos Santos Carvalho, pelos relevantes serviços a nossa cidade,
como Policial Militar, pastor e coordenador da comunidade
terapeutica ASAEL. Indicação do vereador Uilson, para a Chefe do
Executivo que veja junto a Secretaria de Educação, a possibilidade
de colocar um ônibus escolar para os estudantes do bairro da
Ruinha, que estudam no centro da cidade, pelos motivos da
distancia que é muito longa e, em épocas de chuvas traz muitos
transtornos aos alunos. Do IFBA, agradecendo a esta Casa e
respondendo o ofício de nº 45/2018: se comprometendo a ir na
Câmara prestar esclarecimentos a cerca desta demanda do IFBA,
que nada mais é do que uma demanda da sociedade; agradecendo
pela sensibilidade com as demandas de nosso município impostas
pelo crescimento de nossa cidade; sente-se orgulhoso por tudo que
foi concedido em parceria com o Poder Legislativo e Executivo do
município, mas temos que reconhecer que nossas atividades estão
limitadas pela falta de espaço. Neste sentido é que a abertura do
diálogo com a prefeita, Câmara, IFBA e o MEC tem que acontecer
para que possamos atingir objetivos como cursos superiores, mais
cursos técnicos e projetos para o nosso município. Da Secretária de
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Educação, Roberta Carneiro Vasconcelos, Of. 046/2018, enviado
por esta instituição, o qual solicita reunião entre os vereadores,
secretária de educação e os presidentes dos Conselhos FUNDEB e
da Alimentação Escolar, informamos que estamos à disposição
para realização da reunião solicitada, no entanto, devido um
compromisso já agendado para o dia 17 de abril, sugerimos que tal
reunião aconteça na próxima quinta-feira, dia 19, às 10h, na
Secretaria Municipal de Educação, conforme sugerido por vossa
senhoria. Do juiz da 73ª Zona Eleitoral, Ofício Circular nº 012/2018
– 73ª ZE TRE – BA, informando que não haverá expediente no dia
30 de abril. Não haverá plantão nos finais de semana. O
atendimento será restrito ao horário de expediente normal do
cartório, das 8:00 às 14:00 e será realizado em apenas duas
máquinas. Informa também o que é necessário para fazer a
biometria. Parecer conjunto das comissões justiça e redação;
orçamento e contas; educação e obras, sobre o projeto de lei do
Executivo nº 003 de 2018. O presente parecer conjunto tem por
objeto o Projeto de Lei nº 003, de 2018, de iniciativa da prefeita, que
“Dispõe sobre a criação do Fundo Municipal da Educação de
Ubaitaba”. Em cumprimento ao quanto estabelecido nos art. 37 e 38
do Regimento Interno da Câmara de Vereadores de Ubaitaba,
somos favoráveis a aprovação do projeto, pelo fato deste
apresentar-se sem vício de iniciativa e constitucionalmente regular,
motivo pelo qual repasso aos vereadores para a devida análise e
após verificação do plenário da Casa. Após a leitura o 1º Secretario
passa a palavra para o Sr. Presidente. Pede a palavra o vereador
Luiz Gustavo diz que como é eleição da Mesa Diretora faz uma
sugestão que deixe a pauta para a próxima sessão e que essa seja
uma sessão específica só para a votação da Mesa Diretora para o
próximo biênio. O Sr. Presidente diz que a Moção será enviada,
uma vez que todos os vereadores assinaram e não precisa de
votação, o parecer ao projeto 03/2018 e a indicação do vereador
Uilson ficam para a próxima sessão. Em seguida coloca para
discussão chapa para concorrer a eleição para a Mesa Diretora do
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segundo biênio. Antes diz que teve apenas uma chapa apresentada
em consenso com todos os vereadores e que a votação será
nominal. Com a palavra o vereador Welton diz que hoje é um dia
importante nesta Câmara de vereadores, pois é a primeira vez na
história desta Casa que uma eleição de câmara foi antecipada para
acontecer antes do previsto como diz o Regimento Interno, mas
vale lembrar que todos os vereadores presentes concordaram com
essa antecipação, isso é um fato de orgulho, e essa chuva caindo
acredita que sejam as lagrimas do saudoso Nego de Artur pela
felicidade que está tendo de todos os vereadores aqui presentes
assinarem uma chapa antecipada, isso comprova a competência de
Ismaile nesta Casa, porque se não fosse assim jamais todos os
vereadores concordariam, mas mostra a competência neste um ano
e quatro meses, que honra seus compromissos com a sociedade,
sendo um presidente de excelência e isso é um motivo de orgulho e
ao ver a eleição dessa mesa na qual o presidente será novamente
Ismaile lhe trás alegria. Deseja que Deus continue o abençoando.
Parabeniza esta Casa porque cada vereador aqui tem mostrado
competência em seu mandato, demonstrando compromisso com a
sociedade de Ubaitaba, isso deixa orgulhoso cada eleitor que votou
em cada um deles. Que Deus abençoe essa chapa que também se
mostrará presente na secretaria o vereador Geraldo, Edson
assumindo a 2ª Secretaria, Baltazar que continuará fazendo parte
da Mesa, tem certeza que o trabalho continuará, acredita que será
melhor. O Sr. Presidente agradece as palavras do vereador Welton,
acredita que essa união que se formou e estabeleceu foi pela sua
humildade, sabedoria, na maioria das vezes o aconselhando. Com
a palavra o vereador Luiz Gustavo diz que todos sabem que no
primeiro mandato não votou nesta Mesa, não por duvidar da
capacidade de Ismaile, mas por motivos pessoais, políticos, sempre
elogia a ele pela condução e trabalhos respeitando oposição e
situação, o que o deixa feliz, vai votar nessa chapa e não só ele
mas todos os colegas estão juntos para ajudar essa nova Mesa nos
trabalhos, para que como disse o vereador Welton, possam fazer
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melhor do que os dois primeiros anos. Parabeniza-o pela condução
e transparência, discussão sempre haverá entre oposição e
situação, mas o importante é que saiba separar, conduza como vem
fazendo. Parabeniza-o com sinceridade não usa de demagogia ao
dizer que é um orgulho estar votando nesta chapa para o biênio
2019/2020, que possa contar com sua pessoa. O Sr. Presidente
agradece o vereador Luiz Gustavo pelas palavras. Com a palavra o
vereador Geraldo sente-se orgulhoso com a experiência que teve
ao fazer parte da Mesa e conforme vê os colegas renovando votos,
mas um voto de confiança é um sinal de um bom trabalho ter sido
realizado, para ele será uma tarefa difícil substituir Welton que tem
feito um bom trabalho nesta Casa, vereador que já tem experiência,
inclusive pede que o mesmo lhe oriente pra ao menos tentar
igualar-se ao trabalho que vem realizando. Percebe nas palavras
dos vereadores Welton e Luiz Gustavo a confiança que colocam
nas mãos do presidente desta Casa de um mandato e antecipar
para que possa conduzir novamente um novo mandato. Terão muito
compromisso, agradece a compreensão e confiança e farão o
possível para não decepcionar. Esta antecipação não é por
preocupação, querem ter um mandato forte para fazer a melhoria
pela cidade. O Sr. Presidente agradece ao vereador Geraldo pelas
palavras. Com a palavra o vereador Marco Liger diz que está a
vontade para proferir seu discurso esta noite, mesmo porque não
estão marchando no mesmo lado político, mas tem feito isso com
respeito e harmonia, e Ismaile como presidente desta Casa foi uma
surpresa a qual foi boa, porque tem adquirido maturidade a cada
dia, tem conduzido esta Casa no bom caminho, a base do respeito,
não é a toa que os onze vereadores que vão reelegê-lo para um
novo mandato, acredita que herdou a habilidade de fazer política de
seu pai e todos tinham medo na época da eleição porque sabiam
que uma das cadeiras era dele. Não tem dúvidas de que o futuro
político de Ismaile reserva-lhe vôos maiores com a habilidade,
compreensão e respeito que trata a todos de modo imparcial, não
se constrói uma reeleição na truculência ou do dia para a noite, se
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constrói ao longo de um mandato e foi isso que ele fez construiu
com dialogo, mesmo Luiz Gustavo e ele fazendo oposição firme,
mas o presidente respeita suas posições e age como verdadeiro
presidente. O papel do presidente é esse mediar e não tomar
partido, sabe que faz parte da base da prefeita, mas tem exercido o
papel de mediador, conciliador e tem conduzido os trabalhos de
modo célere nesta Casa, entra pra história sendo o 3º a ser reeleito,
Luiz Gustavo, Alexandre e agora Ismaile, sente-se a vontade para
proferir esse voto, se não tivesse a confiança ou o conhecido nesse
período ficariam naqueles embates que não os levariam a lugar
algum, construíram uma amizade que tem sido sólida, respeitando
as diferenças que não ficará restrito apenas ao mandato e sim para
vida. Repete mais uma vez que o futuro político de Ismaile lhe
reserva vôos maiores. Deseja-lhe sucesso. O Sr. Presidente
agradece as palavras do vereador Marco Líger e diz que o objetivo
deles, faz parte da base da prefeita mas jamais usará da instituição
da câmara, da presidência, da Mesa Diretora com os colegas para
tentar ofuscar ou diminuir o trabalho de qualquer vereador que seja
de oposição, ao contrário o que a Mesa diretora puder fazer para
mostrar o trabalho de cada vereador pode contar com a Mesa. Com
a palavra o vereador Edson participou de uma câmara de
vereadores no período 1997/2000, onde teve a eleição da
presidência no segundo período legislativo que foi turbulenta e hoje
está vendo aqui nesta Casa uma harmonia salutar onde os edis por
unanimidade escolheu essa chapa vitoriosa, visto que Ismaile vem
conduzindo essa Mesa Diretora com empenho, garra e dedicação,
acredita que seja a primeira vez que tem uma eleição no meio do
segundo ano legislativo para Mesa Diretora, mostra que a harmonia
prevalece, essa chapa será eleita por unanimidade e irão conduzir
os trabalhos desta Casa com toda dedicação, existe um ditado que
diz: “Em time que está ganhando não se mexe.” Então é louvável a
indicação de Ismaile para presidência. Antecipa seu voto. É
favorável a esta chapa. O Sr. Presidente agradece as palavras do
vereador Edson. Com a palavra o vereador Messias diz que é uma
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satisfação, prazer e orgulho votar nesta chapa pela primeira vez.
Não pôde participar na outra votação, mas hoje está aqui presente
para poder participar nesta votação. Parabeniza Ismaile pelo
trabalho que vem fazendo, pela pessoa que é e que Deus lhe
ensine cada dia mais para que venha a fazer um trabalho melhor
como o que já vem fazendo, pede que Deus o continue abençoando
em sua jornada e que lhe dê sabedoria para continuar na jornada
que tem daqui para frente. O Sr. Presidente agradece as palavras
do vereador Messias. Com a palavra o vereador Uilson diz que é
suspeito em falar dessa Mesa Diretora. Esse é seu primeiro
mandato não tem muito o que falar, mas gostaria de elogiar esse
período onde nesta Mesa está o vereador Welton que lhe deu
muitos conselhos. Parabeniza-o e tem certeza que Geraldo fará um
bom trabalho junto com Edson e Baltazar, deseja sorte tendo a
certeza que farão um bom trabalho e quem ganhará é a
comunidade de Ubaitaba. O Sr. Presidente agradece as palavras do
vereador Uilson. Com a palavra o vereador Baltazar parabeniza o
presidente e lembra que não são todos que tem a chance de chegar
a presidência da câmara, muitos desejam, mas depende muito da
inteligência, de manter a harmonia com os colegas, diz para ele da
responsabilidade de ocupar esta cadeira muitos pensam que
porque é presidente e tem a caneta que é fácil governar e não é,
pode haver rejeição de contas por querer agradar a muitos, muitas
pessoas o procuram por estar no poder. Teve a oportunidade de
estar nessa cadeira, o vereador Luiz Gustavo também, assumiu
primeira e segunda secretaria, vice-presidente. Está feliz por ter
passado por todos os momentos desta Casa, também por através
da FM a família ouviu e parte dela estar presente para alegria do
coração do presidente, cumprimenta e deixa sua gratidão pelo
apoio da prefeita a esta Casa por estar agindo corretamente de
acordo com a Lei, não teve essa sorte de receber os duodécimos
na data correta e às vezes corria desta Casa porque não tinha
como pagar INSS, não fazia muitos débitos para não deixar de
pagar os fornecedores e graças a Deus teve suas contas aprovadas
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por saber conduzir as coisas com os pés no chão, como membro da
chapa deseja ao presidente que Deus o abençoe, dê sabedoria e
continue dando graças para que possa conduzir não agradar por
agradar, mas sim por causa das condições que tem feito com seu
caráter e dignidade sendo verdadeiro com as coisas. Diz que é um
bom sinal que tenha a aprovação de todos e assim com o vereador
Marco falou que ele pode voar mais alto que no momento não a
enxergue, mas Deus pode espiritualmente lhe dar para chegar onde
almeja seu coração, pois talvez não tenha confessado o que almeja
o coração, mas Deus tira o homem do montúrio e põe para sentar
no lugar dos príncipes. Cada pessoa tem uma história, se voltar no
tempo verão que uns nasceram na roça, outros teve vida dura na
infância, uns não puderam concluir o ensino médio e Deus vai
lapidando cada vida e é assim que Deus faz. Pede a bênção de
Deus a essa Mesa Diretora e a esta Casa para que possam
conduzir de forma correta. O Sr. Presidente agradece as palavras
do vereador Baltazar e diz que não tem duvidas que a experiência
dele aqui como presidente que já foi vem fazendo parte de suas
duas chapas ele sempre procura escutar seus conselhos, as vezes
quer fazer alguma coisa então ele lhe dá um conselho. Talvez não
estivesse aqui na reeleição se não o ouvisse com isso a Mesa
inteira que acerta.
Com a palavra o vereador José Nilton diz que é fã de Ismaile, vem
observando-o neste tempo em que está como vereador e por isso
decidiu ficar com ele, por sua simplicidade, humildade, ética,
capacidade e segurança do que faz. Também pelo legado, tem seu
pai que foi vereador e o acompanhou como político e agricultor.
Agradece a todos os vereadores por estar no meio deles
aprendendo com cada um deles na política e sendo fã também de
cada um. Sentirá falta de Welton na Mesa com suas poesias, foi
antecipada essa votação, mas que de agora em diante com o
conhecimento que tem e sua competência que o Sr. Presidente não
seja vereador apenas da porta da câmara para dentro, mas também
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para fora e façam um trabalho de gestor para que essa cidade
mude e que saiam do centro, mas que possam estar em todos os
bairros e que essa cidade tenham o conhecimento de gestão. Fica
feliz e agradece a Deus e diz ao presidente que não pense que por
o ceu estar nublado que não brilhará. O Sr. Presidente agradece as
palavras do vereador José Nilton que tenha certeza que o carinho e
o respeito que tem por ele é recíproco. Com a palavra o vereador
Agripino faz suas as palavras dos colegas que lhe antecederam.
Realmente se não houvesse o trabalho feito no tempo em que esta
Mesa está trabalhando isso não estaria acontecendo hoje.
Parabeniza Ismaile e os demais membros que comporão a Mesa no
segundo biênio e que realmente possam fazer melhor, como o
vereador Baltazar falou a responsabilidade e obrigações como
presidente são muito grande, é necessário que realmente tenha
sabedoria para que possa tomar as decisões corretas e cabíveis
não só para a câmara, mas também para a comunidade para que
possam ter um trabalho positivo no final dos quatro anos como foi
feito até agora. Parabeniza Ismaile e os demais membros da Mesa.
O Sr. Presidente agradece as palavras do vereador Agripino,
registra a presença de suas tias: Dida, Maurinha, Abilê, Anri que
ouviram a FM e vieram para a Sessão. Foi um marco histórico, o
vereador Edson em conversa lhe falou que as sessões antes eram
no gogó, o que era dito a secretária ia anotando, na época do pai
dele como presidente e ele era o vice-presidente compraram o
aparelho de som que passou a registrar as sessões. E acredita que
deixará seu legado com as sessões ao vivo que foi um marco seu.
Em seguida coloca em votação nominal a chapa que foi
apresentada a qual foi única. Escolheu o nome da chapa juntos
somos mais fortes pois essa é a realidade, porque quando se unem
e passam a usar a força que tem acha que toda candidatura,
eleição, 50% sai da câmara de vereadores. Em seguida faz a
chamada nominal para votação da chapa. Com a palavra o
vereador Marco Líger vota sim e faz duas ressalvas que o primeiro
secretário Welton companheiro que tem feito esse trabalho, e não
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poderia deixar de destacar o seu trabalho com muita habilidade,
conciliação, estão no âmbito político tem seus pontos de vistas
diferentes, mas sabem dialogar e separar as coisas e Welton tem a
capacidade de reunir, agregar, conciliar, aconselhar, com muita
sabedoria cede seu espaço para uma união maior do grupo por isso
o nome da chapa juntos somos mais fortes, cada um poderá
exercer os seus papeis para o qual o povo os elegeu. Com a
palavra o vereador Messias vota sim desejando sucesso e boa
sorte para a chapa juntos somos mais fortes. Com a palavra o
vereador Uilson vota sim e diz que o presidente foi feliz ao escolher
o nome da chapa e tem certeza que só quem vai ganhar é a
comunidade. Com a palavra o vereador José Nilton vota sim para
fazer a diferença. Com a palavra o vereador Agripino vota sim e diz
que o vereador Welton fará falta na Mesa Diretora, fica a
responsabilidade agora para Geraldo que irá substituí-lo. Com a
palavra o vereador Luiz Gustavo diz que fica muito feliz de votar sim
tendo certeza da competência de Ismaile, pois sabe que continuará
conduzindo com sabedoria e inteligência esse novo mandato de
presidente no próximo biênio. Faz uma ressalva que quando o
presidente for montar as comissões em 2019 que olhe para ele com
carinho. Deseja-lhe boa sorte e no que puder ajudar a essa Mesa
Diretora pode contar com ele. Com a palavra o vereador Welton diz
que antes de votar gostaria de agradecer as palavras dos
vereadores Marco e Agripino e diz que estarão juntos no plenário e
que poderá fazer parte também nas comissões. Com muito orgulho
estará votando pela segunda vez em Ismaile. Vota sim na chapa
juntos somos mais fortes para que possam fazer dessa câmara a
melhor da história de Ubaitaba. Fala também da importância de
cada funcionário desta Casa que são as funcionárias: Aniete,
Adriana, Adilson, Washington, Tales, Miguel, Edson, os vigias, o
funcionamento desta Casa depende também deles que são dados,
ao amigo José Mário que todas as terças está presente. Então
quando fala: juntos somos mais fortes não são apenas os
vereadores, mas todo corpo presente que trabalha dia a dia pelo
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bom andamento. Às vezes vê Adilson entregando ofício fora do
horário de funcionamento, mas faz isso para que esta Casa possa
estar sempre em primeiro lugar. O Sr. Presidente diz que as
palavras do vereador Welton foram bem colocadas. Na verdade é
uma estrutura que tem, uma ligação onde todos trabalhando
sempre acaba levando o nome, falam a Mesa Diretora, mas são
todos. Com a palavra o vereador Edson faz suas as palavras dos
colegas e vota sim na chapa juntos somos mais fortes. Com a
palavra o vereador Baltazar diz que depois de tanto elogio agora é
só confirmar a chapa juntos somos mais fortes como Welton falou
são membros uns dos outros, todos são responsáveis, parabeniza
os funcionários porque o homem por mais rico que seja depende do
mais pobre para levantar e alisar sua construção nada nesse
mundo é feito sem que dependam uns dos outros, diz sim a chapa
juntos somos mais fortes. Com a palavra o vereador Geraldo
parabeniza as sábias palavras dos vereadores Welton e Baltazar ao
lembrar dos funcionários que sem eles o trabalho deles seria em
vão. Sobre Ismaile confessa que no inicio do mandato teve um certo
receio de votar nele, mas com o tempo ele o surpreendeu fizeram
uma forte amizade. Vota sim na chapa juntos somos mais fortes. O
Sr. Presidente vota sim na chapa juntos somos mais fortes para que
se fortaleçam a cada dia. Foi eleita a Mesa Diretora para o segundo
biênio 2019/2020 a chapa juntos somos mais fortes com a seguinte
composição: presidente: Ismaile Mota dos Santos, 1º secretário:
Geraldo Braga dos Santos, 2º secretário: Edson Simões Freitas,
Vice-presidente: Baltazar Esteves Matos foi aprovado por todos os
vereadores presentes. Não tendo nenhum orador para o Grande
Expediente o Sr. Presidente deseja a todos uma boa semana e
agradece a todos os vereadores, todos sabem a admiração e
carinho que tem por todos e que juntos trabalhem para construir um
futuro onde quem irá ganhar é a cidade de Ubaitaba e ainda mais
os munícipes que precisam do serviço público. E para constar lavro
a presente ata que vai assinada pelos vereadores presentes e
aprovada na sessão do dia 24 de abril de 2018.
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Continuação da ata de 17 de abril de 2018.

Ismaile Mota dos Santos
Presidente

Welton Ribeiro dos Santos
1º Secretário

Geraldo Braga dos Santos
2º Secretário

Baltazar Esteves Matos
Vice-presidente

Luiz Gustavo Lemos Magalhães
Vereador

Agripino Ribeiro Neto
Vereador

José Nilton Lemos Viana
Vereador

Edson Simões Freitas
Vereador

Marco Alexandre Souza Líger
Vereador

José Messias Araújo de Aguiar
Vereador

Uilson Santos de Oliveira
Vereador
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