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Ata da Nona Sessão Ordinária da Câmara Municipal de Ubaitaba,
primeiro período do segundo ano Legislativo de dois mil e dezoito.
Aos vinte e quatro 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, José Nilton
Lemos Viana, Edson Simões Freitas, Marco Alexandre Souza Líger,
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 ausência dos edis Agripino Ribeiro Neto e José Messias
Araújo de Aguiar que foram justificadas. Foi feita a Oração do Pai
nosso pelo vereador Marco Líger antes dos trabalhos. Em seguida o
Presidente da Casa dispõe as Atas da Sétima e Oitava Sessão
Ordinária, também a da Sessão Extraordinária para votação, as
quais foram aprovadas por todos os vereadores presentes sem
ressalvas. O Sr. Presidente passa a palavra para o primeiro
secretário Welton para que faça a leitura do expediente:
Parecer nº 001, de 2018
Da Comissão de: 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 iniciativa da prefeita Municipal de Ubaitaba, que “Dispõe sobre a
criação do Fundo Municipal da Educação de Ubaitaba.” O presente
projeto de Lei cria o fundo municipal de Educação de Ubaitaba –
BA, instrumento de captação e aplicações de recursos, o qual tem
como objetivo criar condições financeiras e gerenciais dos recursos
destinados à implantação e ao desenvolvimento das ações de
educação executadas ou coordenadas pela secretaria Executiva de
educação. A autoridade pretendida pelo projeto de lei apresentado
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versa sobre competência atribuída a prefeita municipal, ou seja,
pode ser apresentado a esta Casa por aqla. Face ao conteúdo do
projeto de lei nº 003/2018, são referentes a aspectos de mérito a
serem debatidos e votados em plenário, deixamos a apreciação do
pleno. Nestas condições, em cumprimento ao quanto estabelecido
nos arts. 37 e 38 do Regimento Interno da Câmara de Vereadores
de Ubaitaba, somos favoráveis a aprovação do projeto, pelo fato
deste apresentar-se sem vicio de iniciativa e constitucionalidade
regular, motivo pelo qual repasso aos vereadores para a devida
analise e após verificação do plenário da Casa.

Ordem do dia da Sessão Ordinária do dia 24 de abril de 2018: 1discussão e votação do Projeto de Lei nº 003 de 28 de março de
2018 “Dispõe sobre a criação do Fundo Municipal de Educação –
Bahia, e dá outras providências”. 2 – Requerimentos. 3 – O q
ocorrer
Indicação do vereador Uilson
À Chefe do Poder 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 mto longa e em épocas de chuvas
traz mtos transtornos
Em seguida passa a direção da sessão novamente para o Sr.
Presidente
Em discussão o parecer da comissão conjunta ao projeto nº
03/2018
Marco líger – esse projeto é importante pq irá recuperar uma
exigência do fundo nacional de desenvolvimento da educação, por
2 mtvs: 1º o tribunal já havia regulamentado tds as verbas q seriam
destinadas a educação ficasse em uma conta especifica para q
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facilite a fiscalização, agora o FNDE está obrigando os municípios,
aqles q n tem fundos para fazer a fiscalização d recursos, vale
ressaltar q nosso orçamento para a educação é de r$
21.000.000,00 e serão obrigados a transitar pela conta do Fundeb
está sendo criado esse fundo, esse peracer vai ajudar na
fiscalização e são favoráveis ao parecer na forma q está.
Em votação o parecer favorável das comissões. Aprovado por todos
os vereadores presentes.
Baltazar – pd dispensa das formalidades legais e regimentais e sj
votado o projeto e a redação final nesta sessão. Tds os vereadores
concordam
Aprovado por tds os vereadores presentes nas tres votações bem
como na redação final.
Em discussão indicação do vereador uilson
Autor – este pedido é d extrema importância, é uma cobrança do
spais desses alunos q smp lhe pedem para fazer essa cobrança
junto a prefeita e a sec d educação para colocar essa cndução pra
as crianças, no período d chuva eles chagan na escola as 8h da
manhã e qndo retorna meio dia com sapatos molhados e as vezes n
conseguem desenvolver o trabalho escolar por causa do incomodo
devido a umidade da chuva na roupa e nos dias d sol a caminhada
é mto longa e chegam suados e como são adolescentes chegam a
fik com vergonha ao ver os outros chegarem limpos e secos e els
estão molhados, espera q a prefeita e a sec s sensibilizem.
Em votação- aprovados por tds os presentes.
Edson – fala da Moção q foi aprovada nesta Casa para o Pastor
Luciano pelo excelente trabalho q vem fzd dentro da igreja,
parabeniza-o por isso. Faz req em relação a sec d meio ambiete
sobre a limpeza da beira do rio e d valas ao longo de faisqueira indo
pelo fundo da igreja católica de faisqueira pois com as chuvas as
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valas estavam transbordando espera q a sec do meio ambiente
tome as providencias inclusive falou com o sec. Para ver a
possibilidade d fazer isso o mais rápido possível.
Em discussão o req verbal do vereador Edson
Em votação. Aprovados por tds os vereadores presentes.
Geraldo – diz q qr fazer um projeto de lei ainda no peqno
expediente
O Sr presidente pergunta s tds os vereadores estão de acordo. Uma
vez q tds estão de acordo passa a palavra para o vereador Geraldo.
Geraldo – na sessão passada fez uma moção de aplausos para o
pastor Luciano pelos serviços prestados a nossa comunidade como
poicial, como pastor e por ser uma pessoa q Deus enviou para dar
uma luz para pessoas q tenham problema com o vicio de drogas. É
difícil sozinho lutar com isso, já passou por isso e n tem vergonha d
falar, ms Deus lhe deu uma oportunidade d vd, tds o conhecem,
recohecem o seu caráter, é falho, cita heb. 12:1: “Portanto Tb nós
pois estamos rodeados de uma grande nuvem d testemunhas,
deixemos td embaraço, e o pecado q tao d perto nos rodeia e
corramos com perseverança a carreira q nos está proposta.” Então
as pessoa estão vendo o q o pastor Luciano está fzd pela
comnidade, n só ele ms uma eqpe. Esta casa está d portas abertas
para ele e sua eqpe para usar a palavra fld com a comunidade
acredita q mtas pessoas estão ouvindo neste momento. O projeto q
qr fazer é dar o titulo de cidadão ubaitabense ao pastor Luciano pq
já provou q é alguém q qr o bem d ubaitaba, q veio para somar, este
titulo é so pra reforçar o carinho q tem, pd a colaboração dos
colegas
Presidente – o titulo de cidadão é um projeto de lei dv ser subscrito
por 3 vereadores, pd para assinar junto com ele e tds os vereadores
s propõem ao mesmo
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Em discussão projeto
Luiz Gustavo – antes d elogiar o pastor Luciano parabeniza o
vereador Geraldo por ter lembrado de um homem simples, honesto,
trabalhador, q tem feito a diferença em nossa cidade e parabeniza
Geraldo pela moção e agora pelo título de cidadão ubaitabense,
pois o pastor Luciano é merecedor, tem o prazer d conhecê-lo junto
com sua família e conviver. Sabe do reconhecimento, é bom ter
reconhecimento, ms sabe q ele faz isso d coração e dão o titulo e a
moção por saberem q ele é merecedor. Pois o q faz n pd nd em
troca e isso os dx mto feliz. Ubaitaba ganhou com sua presença,
trabalho. Agradece a Geraldo pela lembrança das homenagens ao
pastor Luciano.
Geraldo – pd ao presidente q s puder adiantar o peqno expediente
agradece pra q o pastor Luciano possa usar a palavra s isso for
permitido
Edson – pastor Luciano foi seu colega d escola sabe da índole dele,
pessoa d caráter, filho da professora Leta q desenvolve um trabalho
excelente, dava o curso de corte e costura, o pastor Luciano é uma
pessoa digna, honrada é justo dar esse titulo d cidadão
ubaitabense, a sua infância foi em a. leal, parabeniza-o, vota
favorável ao projeto pois tem ctz q ubaitaba ganhou mais um
cidadão
Marco liger – propõe q passe a palavra para o pastor Luciano para
q ele pudesse expor seu trabalho e dpois eles possam usar a
palavra
Baltazar – diz q por causa do projeto d lei q esta em discussão
Presidente – q o vereador Geraldo apresentou o projeto ms vai ser
votado na próxima semana, o q acredita q nem será votado uma
vez q tds subscreverão, apesar d n estarem presentes os
vereadores Jose messias e Agripino neto, ms conhecem o trabalho
do pastor Luciano e acredita q concordarão
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Baltazar – vários títulos d cidadão foram dados neta casa, tem um
projeto de lei já e pd uma comenda, pq o titulo de cidadão
ubaitabense é dado a qm nasceu em outro município, s estabilizou
em ubaitaba, tem servoços prestados e por isso é dado o titulo, ms
existe uma honraria para o próprio cidadão ubaitabense q nasceu
na cidade, tem serviço prestado ms n tem nenhuma comenda aq
nesta casa, era para dar entrada hj, sobre o titulo tem varias
pessoas q realmente merecem recebe-lo, por ex. pessoas q n tem
nd ms dá td o q tem, s for falar qse tds os policiais são dignos dá o
nome d reis q tem servço prestado. Hj esta feliz ao ver Luciano
nesta casa lembra d sua infância, um jovem determinado buscando
ibjetico dentro da palavra d Deus, na igreja e tem um trabaho social
q mtos n conhecem, ele n fik divulgando já tem uma “formiguinha” q
o faz q é Silvio palafoz. Fik feliz pelo cidadão q ganha a alma pra
Jesus, q s preocupa com o próximo. Espera q ele s sinta bem nesta
casa para divulgar e no final q ainda receba da parte d Deus por
meio dele
Presidente – tem q dar honra a qm tem honral, sabe no pais em q
vivemos dar honra e merecimento a qm merece dpois q morre, ms
aq em ubaitaba eles tem pr objetivo darr honra a qm merece em
vida.
Pastor Luciano – tem visto amigos, companheiros d luta pelo
beneficio da nossa comunidade, é um prazer estar aq com tds. O
texto da bíblia d Lucas 4:24 – em vdd vos digo q nenhum profeta é
aceito na sua própria terra. Ms em vdd vos dg q mtas viúvas
existiam em Israel nos dias d Elias, qndo o ceu s fechou por 3 anos
e seis meses, e houve uma grande fome em td terra. E a nenhuma
delas foi enviado Elias, senão a Sarepta d Sidom, a uma mulher
viúva. E mtos leprosos haviam em Israel, no tempo do profeta
Eliseu e nenhum deles foi purificado senão Naamã.” Nestas
palavras d JC vimos ele fld a respeito d qndo ele chegou em sua
cidade cafarnaum e n foi aceito como deveria, ms louva a Deus pq
na comunidade d ubaitaba encontrou pessoas q tem a sabedoria
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pra estar ouvindo as pessoas q tem trazido benefícios para a
comunidade. Seu objetivo é socorrer aqlas pessoas q estão
desesperadas, aflitas, sofrendo, acorrentadas, em situação d
vulnerabilidade social, o seu prazer é esse, socorrer, ajudar,
estender a Mao. Tds sabem q a dependência química é uma
epidemia, o Brasil vive uma epidemia das drogas. São mais d 24
milhoes de pessoas no Brasil q tem dependência química, as
autoridades no Brasil estão em uma situação desesperadora pq n
sabem o q fazer para trazer saúde e uma condição digna n so para
essas pessos q estão presas com dorgas, ms Tb por seus
familiares q sofrem com isso. Existem clinicas mto boas aq no
Brasil, ms as q são boas mesmo, são caras, um tratamento pra um
dependente químico e na comunidade existem famílias q sofrem
com dependentes químicos q n tem como arcar com este custo,
entretanto deus tem chamado no nosso coração, falado conosco
para q venham atender a essas pessoas q estão em uma situação
difícil. Há alguns anos estão nesta luta. Alguns acompanham,
outros levam para outro centro, ms o senhor os vem fld ao coração,
perceberam a necessidade q a comunidade de ubaitaba tenha seu
próprio comunidade terapêutico q tenha filhos da cidade, com
pessoas conhecidas, com transparência. Convida aos vereadores
para fazerem uma visita à comunidade deles onde esta funcionando
para perceber o trabaho deles, já tem ciddãos ubaitabenses s
recuperando e d outras cidades Tb. A proposta deles é q seja uma
coisa transparente, em nenhu momento qrem buscar proveto com
isso. Inclusive fala q s qzesse ganhar dinheiro faria outra coisa pq lá
n dá pra ganhar dinheiro e sim gastar. Estão presentes com ele aq
pessoas evangélicas e q Tb n são. Ms são sócios dessa
comunidade terapêutica, pessoas d diversas classes sociais:
nutricionista, enfermeiro, psicólogo, pessoas voluntárias q prestam
um trabalho social. Agradece a tds os envolvidos e este titulo e
moção de aplausos é para tds eles, s n fosse a comunidade d
ubaitaba q o atende qndo pd um kg d alimento, os comerciantes da
cidade q Tb o ajuda, este titulo e esta moção é para tds as pessoas,
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é apenas uma pessoa q está junto com eles. N conseguiria fazer
isso s n tivesse Deus em primeiro lugar e cd uma dessas pessoas q
tem apoiado, visto o sofrimento e dificuldade e estão trabalahndo,
existe um pedaço d terra próximo a travessão pq n encontraram um
perto d ubaitaba e estão funcionando lá d forma provisória, tem lá
um pedaço d terra onde estão labutando. Cita o nome d Auro
Coutinho q sensibilizou seu coração e fez a doação d 3 lotes para
este projeto ali na Ruinha, pretendem fazer ali uma clinica, um local
onde as pessoas q estão em condição q a família e a sociedade n
csg conter e ele n qser voluntariamente ir pra o tratamento, n csg fik
em uma comunidade q é aberta, terá uma clinica murada, onde
terão pessoas monitorando autorizadas pela justiça para q passe ali
pelo menos o tempo d desintoxicação pra q ele decida s vai aderir
ao tratamento ou n. s dxr ele na rua vai matar, roubar, cometer
diversos crimes e ele n csg sair pq isso é uma doença. A vezes ele
pd dzer q qr e na hora da abstinência n suportar e mtos são
vitimados 80% dos vitimados d homicídio da Bahia são usuários d
drogas, especificamente por causa do crack. A região nordeste tem
187 mil pessoas q são escravizados pelo crack, onde a violência
cresce d forma assustadora q é o combustível da droga. São
pessoas q estão na cadeia pública trazendo dor d cabeça. Pq um
dependente químico vai pra cadeia e será recrutado e se tornará
soldado do crack, mesmo q n queira, senão qndo morre. Mtas
famílias tem sofrido, chorado, pq seus entes qridos sendo mortos. N
basta a policia reprimir precisamos cuidar da fonte geradora deste
mal pra sociedade q é as drogas. N estão aq pra combater
diretamente o trafico, isso a policia faz, estamos aq pra cuidar
daqles q já estão vitimados e n somente isso pq nosso projeto
passa pela prevenção, tem professores q serão multiplicadores
qestarao nas escolas publicas fzd campanhas de prevenção para q
os filhos d nossa cidade n venham a adentrar no trafico, nas
cadeias pq um dia alguém lhe deu uma pedra d crack pra fumar.
Precisamos fazer alguma coisa e fazer alguma coisa passa pela
prevenção, campanhas, panfletagens, esse é o trabalho de
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prevenção, tratamento e reincerção. Aq Tb tem pessoas q tem
familiares em tratamento ou já esteve em tratamento pq o trabalho
deles n passa pela prevenção e tratamento e cuida Tb da família pq
o dependente químico faz a família adoecer junto com ele, sofre
junto com ele ou ate mais e esta família precisa ser assistida por um
psicólogo e terapeutas q venham cuidar e ensinar como lidar com o
dependente químico na volta dele para q ele n tenha uma recaída e
o trabalho vá por água abaixo. Esse é o trabalho q deus colocou em
seu coração e n pd faze-lo sozinho, por isso q é uma associação
composta por uma diretoria, tem tesoureiros q dá maior
transparência e vai estar exposto pra qlqr cidadão estão com as
portas totalmente abertas pq precisam cuidar dessas pessoas.
Agradece a tds, a cd vereador, louvar a deus pela vd d cd um, q
deus abençoe a vd d cd um. Disse Sr. Jesus: s vc der um copo de
água a alguém pq é profeta ele receberá galardão pq é profeta.
Profeta para ele é aqla pessoa q pega a sua Fe e transforma em
algo concreto q possa transformar a sua Fe em algo melhor, s vc
transforma sua Fe em algo q possa ajudar alguém q está sofrendo,
então vc é profeta.
Marco liger – cita um texto bíblico o ql diz q s uma pessoa der tds os
seus bens e n tiver amor de nd valeria. Essa obra é uma obra d
amor, s n for o amor brotado no coração q possibilite fazer o
amparo social a tds aqles q enxerguem aqles q mtos dzem q n tem
mais solução. Mtas vezes vc vê um dependente qimico e diz q n
tem mais jto, esse é como escória, trata como lixo. Ms a bíblia diz
em Jo. 8:32 q conhecereis a vdd e a vdd vos libertará e smente o
sangue d JC pd promover a verdadeira libertação, pd salvar
verdadeiramente, pd transformar, pd pegar o ser humano do pior
estado e transforma-lo e é esse trabaho q é feito, trabalho d amor q
visa a gloria de deus, a restauração completa do ser humano, o
recohecimento vem d deus, mtos fazem obras como essa, ms vai
na obra da carne e n prevalece, o q prevalece é esse trabalho q é
feito com amor, suado, n é fácil lidar com dependentes químicos,
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conhece trabalhos na Bahia, desde 97 já intermediava os
tratamentos ali no centro de recuperação em Jequié e n é fácil, pq o
dependente químico tem um ciclo e aqle q n tem deus no coração, o
cara ta La bem e tem uma recaída a sociedade vira as costas, ms
qm tem amor no coração sabe q aqla pessoa tem jto, q ela é
carente, mesmo tendo bastante igrejas em nossa cidade nenhuma
organização havia tomado a gente ainda pq n é fácil, viu uma
matéria no fantástico na cracolandia em SP existia um projeto
chamado cristolandia q tem transformado mtas vds é a prova d q so
deus quebra os grilhões, so o sangue d jc liberta, já ouviu
testemunhos d pessoas q qndo vc olha a ft do antes d qndo era
dependente químico e olha hj com a alma lavada e vê a diferença q
so jc faz, a sociedade por mais aparelhada q esteja n csg fazer isso,
por mais capacidade clinica e d atendimento psicológico, ms jc é o
medico da alma, é ele q cura La dentro, é ele q transforma, é ele q
liberta verdadeiramente, e as vezes a sociedade n tem essa
paciência, d olhar com amor, olha como alguém q n merece estar
em sociedade, por isso louva a deus pela vd do pastor Luciano, d
tds aqles q tem cooperado nesse trabalho, saibam q esse trabalho é
d suma importância, q conte com sua participação individual, ms
acredita q tds na camara irão abraçar essa causa, parabeniza
Geraldo pela lembrança e reconhecimento. Estamos reconhecendo
um trabalho enorme, qremos dar as mãos para fortalecer o tabalho
para q vds venham a ser resgatadas para a gloria de nosso senhor
e salvador JC.
José Nilton – trabalhou junto com o pastor Luciano no hospital e hj
tem o prazer e a honra d chama-lo pastor Luciano, é uma pessoa
abençoada. Diz q foi inaugurado em ilhéus o costa do cacau, estava
lá dentro e alguns deputados vieram lhe perguntar sobre a
estrutura, o q lhes respondeu q era mto boa e bonita, ms s n tiver
alguém lá dentro q tenha sensibilidade com os casos q chegarem ali
a estrutura será sem valor. S fizesse parte da diretoria daqle
hospital seria uma grande honra contratar o pastor Luciano com sua
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simplicidade, humildade e sensibilidade, vê nele a igreja da porta
para fora pois faz o trabalho q poucos fazem, o seu
reconhecimento, a sua sensibilidade e hj sendo indicado pelo
vereador Geraldo percebe sua importância. Lhe conhecia como
militar, pede a deus q lhe de saúde e proteja pq esse dom q tem d
cuidar d gnt e gostar d gnt. Agradece por estar presente nesta casa.
Agradece àqles q acompanham o pastor. Coloca-se a disposição
como técnico d enfermagem para ajudar com os pacientes q venha
a ter.
Uilson – conhecia Luciano e soube q é pastor há pouco tempo. Tem
ctz q ubaitaba ganha mto com isso e qm mais ganha é a ruinha pq s
um pastor Luciano dentro do bairro já vem fzd historia, imagine dois.
Gostaria d fazer req verbal ms dx pra dpois. Faz homenagem ao
seu amigo Batinho da FM q está fzd aniversario hj e lhe manda um
abraço
Welton – diz ao pastor Luciano q é um orgulho vê-lo aq, conhece-o
há mtos anos, filho da professora letã e ubaitaba tem orgulho d ter
um cidadão d bem como ele e outros q Tb o estão ajudando, saúda
Maxuel, seu amigo d infância com qm brincou mto no ginásio d
esportes. Pd a deus q continue abençoando Luciano para q possa
continuar com esse serviço pois a sociedade precisa, e ele mostra-s
um exemplo d cidadão. Há mto tempo n vê uma sessão desse porte
nesta casa, uma sessão q ficara na historia dessa casa e como tds
as sessões dpois q termina tem discussões com os vereadores
debatendo algumas coisas d governo, pd ao presidente q lance ao
plenário q dpois do peqno expediente possa ser encerrada a sessão
para q n ficasse nenhuma mancha para q fiq na historia d cd ouvinte
e cidadão ubaitabense.
Geraldo – diz q n tem verginha d dzer d onde veio e por onde
passou. Lembra d uma viagem q fez com Marco qm considera
como irmão, já tiveram embate, inclusive pediu desculpa e ele lhe
perdoou e n tem vergonha d pedir perdão s for necessário, Tb d
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parabenizar qndo tiver q fazer. Em março de 1997 aceitou Jesus na
igreja batista e com poucos dias d novo convertido marco e
carlisson disseram q ia pra SP e ele resolveu acompanha-los,
avisou o pai, viajaram juntos, ms era inexperiente n conhecia mto a
vd, o mundo aberto, no entanto TV uma passagem por sua infância
qndo ia pra igreja batista da liberdade, foi Tb a outras
denominações e ficou confuso sem saber o q realmente qria, qndo
estava em SP com cerca d um ano começou a usar drogas saiu da
casa q morava com Marco, o ql voltou pra Bahia, ficou d fora na
faixa d 12 anos, em seu momento de loucura qndo n agüentava
mais pedia a esposa q lesse a bíblia para ele e qndo ela lia ele
chorava mto e conseguia s acalmar, foi qndo seu colega dise q ele
estava endoidando, ms n era isso, estava buscando a presença d
deus, reconheceu q sem deus n era nd, tentou ir sozinho e nunk
conseguiu. Foi qndo em 2012 e tem nítido em sua mente q estava
usando drogas, fumando e bebendo e foi ao culto da igreja fonte da
água viva e n sentiu nd foi qndo uma Irma lhe chamou pra aceitar
Jesus, pediu a ela q o deixasse falar com deus e pediu a deus q
mandasse Alan falar com ele q há algum tempo n s falavam, foi
qndo Alan foi falar com ele, então ele decidiu voltar, está na
presença d deus ate hj, tem suas falhas, ms confessa q a presença
d deus esta em sua vd, espera poder ter a oportunidade d dar um
testemunho pd a Luciano q lhe de essa oportunidade, hj é a
primeira vez q dá esse testemunho pra engradencer o nome do
senhor Jesus.
Presidente – diz q como foi pedido pelo vereador welton q n
houvesse grande expediente e tds os vereadores concordaram,
para q possam fechar com chave d ouro encerra a sessão pedindo
desculpa ao pastor por n ter um coquetel aq para recebe-lo com sua
eqpe, ms convida a tds para no dia 27 de julho qndo farao uma
sessão solene para entrega dos títulos de ciddao ubaitabense.
Encerra a sessão solicitando ao pastor Luciano q faça uma oração.
E para constar lavro a presente ata que vai assinada pelos
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vereadores presentes e aprovada na sessão do dia 08 de maio 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

José Nilton Lemos Viana
Vereador

Edson Simões Freitas
Vereador

Marco Alexandre Souza Líger
Vereador

Uilson Santos de Oliveira
Vereador
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