
MOÇÃO Nº 044/2015

Considerando que como representante do povo o vereador deve estar sempre atento a

tudo que envolve o bem estar da população.

Considerando  que  recentemente  aconteceu  a  eleição  para  escolha  dos  conselheiros

tutelares do município.

Considerando que o trabalho destes profissionais contribui diretamente para o bem estar

de nossas  crianças  e  jovens,  assegurando-lhes  o direito  de  viverem com dignidade  e  com a

certeza de que as leis que preservam os seus direitos estão sendo respeitadas.

Pelos  considerandos,  apresento  Moção  de  Parabenização  aos  cinco  novos  eleitos

Conselheiros Tutelares:

Fátima Oliveira Castro

Flávio Bernardo

Márcia Helena Pereira Siqueira Gusmão

Maria Angélica Ferreira

Ruth Cristina dos Santos Pedrozo

Desejo-lhes sucesso nesta nova empreitada e me coloco a disposição.

Que Deus abençoe a todos.

Plenário Vereador João Caltabiano, 19 de outubro de 2015.

Vereador José Augusto Coelho Pereira 

Autor da Moção

Vereador Célio Francisco de Oliveira                 Vereador Jefferson Vilela dos Santos Vieira

Vereadora Maria de Lourdes dos Santos



MOÇÃO Nº. 045/2015

Considerando que o senhor Antonio Fioravante de Souza, sempre foi um chefe de família

exemplar, muito querido por todos da comunidade. Construiu um grande círculo de amizade na

família roseirense.

Para quem nesta vida sempre esteve junto ao nosso Deus, procurando sempre obedecer a

Sua Palavra, será a vontade do Pai que compartilhe de sua mesa.

Considerando que ficamos com imensa tristeza e consternados com a sua partida, eu e os

demais  vereadores  desta  Casa,  não  temos  palavras  que  possam  confortar  os  familiares,

estendemos nosso abraço e nossa fé que os entes queridos permanecerão para sempre conosco na

paz de Deus e em nossos corações.

Apresentamos à Mesa, Moção de pesar pelo falecimento do senhor Antonio Fioravante de

Souza, ocorrido no dia 16 de outubro do corrente ano. Que Deus abençoe e conforte a família.

Esta Casa associa-se, sensibilizada, à família enlutada.

Que desta se dê conhecimento à família.

Plenário Vereador João Caltabiano, 19 de outubro de 2015.

Vereador Joel Polydoro 

              Autor da Moção

Vereador Benedito Moreira Gonçalves Vereador Isaias Eleutério da Silva

Vereador Marco Antonio Duarte Vereadora Sheila Kelly Torres

Vereador José Augusto Coelho Pereira                          Vereador Célio Francisco de Oliveira

Vereador Jefferson Vilela dos Santos Vieira             Vereadora Maria de Lourdes dos Santos



MOÇÃO Nº. 046/2015

Considerando que o senhor João Lúcio, sempre foi um chefe de família exemplar, muito

querido por todos da comunidade. Construiu um grande círculo de amizade na família roseirense.

Para quem nesta vida sempre esteve junto ao nosso Deus, procurando sempre obedecer a

Sua Palavra, será a vontade do Pai que compartilhe de sua mesa.

Considerando que ficamos com imensa tristeza e consternados com a sua partida, eu e os

demais  vereadores  desta  Casa,  não  temos  palavras  que  possam  confortar  os  familiares,

estendemos nosso abraço e nossa fé que os entes queridos permanecerão para sempre conosco na

paz de Deus e em nossos corações.

Apresentamos à Mesa, Moção de pesar pelo falecimento do senhor João Lúcio, ocorrido

no dia 10 de outubro do corrente ano. Que Deus abençoe e conforte a família.

Esta Casa associa-se, sensibilizada, à família enlutada.

Que desta se dê conhecimento à família.

Plenário Vereador João Caltabiano, 19 de outubro de 2015.

Vereador Joel Polydoro 

              Autor da Moção

Vereador Benedito Moreira Gonçalves Vereador Isaias Eleutério da Silva

Vereador Marco Antonio Duarte Vereadora Sheila Kelly Torres

Vereador José Augusto Coelho Pereira                          Vereador Célio Francisco de Oliveira

Vereador Jefferson Vilela dos Santos Vieira             Vereadora Maria de Lourdes dos Santos



MOÇÃO Nº. 047/2015

Considerando que o senhora Maria Vieira Vilela, sempre foi muito querida por todos da

comunidade.

Era possuidora de um grande caráter.  Prestativa,  batalhadora,  de hábitos simples e de

coração generoso

Para quem nesta vida sempre esteve junto ao nosso Deus, procurando sempre obedecer a

Sua Palavra, será a vontade do Pai que compartilhe de sua mesa.

Considerando que ficamos com imensa tristeza e consternados com a sua partida, eu e os

demais  vereadores  desta  Casa,  não  temos  palavras  que  possam  confortar  os  familiares,

estendemos nosso abraço e nossa fé que os entes queridos permanecerão para sempre conosco na

paz de Deus e em nossos corações.

Apresentamos à Mesa, Moção de pesar pelo falecimento da senhora Maria Vieira Vilela,

ocorrido no dia 10 de outubro do corrente ano. Que Deus abençoe e conforte a família.

Esta Casa associa-se, sensibilizada, à família enlutada.

Que desta se dê conhecimento à família.

Plenário Vereador João Caltabiano, 19 de outubro de 2015.

Vereador Joel Polydoro 

              Autor da Moção

Vereador Benedito Moreira Gonçalves Vereador Isaias Eleutério da Silva

Vereador Marco Antonio Duarte Vereadora Sheila Kelly Torres

Vereador José Augusto Coelho Pereira                          Vereador Célio Francisco de Oliveira

Vereador Jefferson Vilela dos Santos Vieira             Vereadora Maria de Lourdes dos Santos



MOÇÃO Nº 048/2015

Considerando que o senhor Manoel Anísio de Freitas, sempre foi uma pessoa exemplar,

ótimo chefe de família, querido por todos. 

Sempre procurou pautar suas ações pela lealdade, pela bondade e pela honestidade.

Considerando que ficamos consternados com a sua partida.

Queremos através desta Moção, externar votos de mais profundo pesar pelo falecimento

do saudoso senhor Manoel Anísio de Freitas, ocorrido no dia 20 de outubro do corrente ano, que

Deus, com sua infinita sabedoria e misericórdia, possa confortar seus familiares e amigos nesse

momento de dor e de saudades. 

Esta Casa Legislativa presta essa  singela homenagem póstuma a esta família  a quem

temos muito apreço, apresentando sentimentos de pesar aos familiares, se solidarizando nesta

hora de dor.

Que desta se dê conhecimento à família.

Plenário vereador João Caltabiano, 09 de novembro de 2015.

Vereador Célio Francisco de Oliveira

Autor da Moção

Vereador José Augusto Coelho Pereira                     Vereadora Maria de Lourdes dos Santos

Vereador Jefferson Vilela dos Santos Vieira                                     Vereador Joel Polydoro

Vereador Benedito Moreira Gonçalves Vereador Isaias Eleutério da Silva

Vereador Marco Antonio Duarte Vereadora Sheila Kelly Torres



MOÇÃO Nº 049/2015

Considerando que a senhora Josefa Antônia de Oliveira Brito, sempre foi uma pessoa

exemplar, muito querida por todos da comunidade. Construiu um grande círculo de amizade na

família roseirense.

Era muito estimada por todos que a conheceram e com ela conviveram.

Sempre procurou pautar suas ações pela lealdade, pela bondade e pela honestidade.

Considerando que ficamos consternados com a sua partida.

Queremos através desta Moção, externar votos de mais profundo pesar pelo falecimento

da saudosa senhora Josefa Antônia de Oliveira Brito, ocorrido no dia 21 de outubro do corrente

ano,  que Deus,  com sua  infinita  sabedoria  e  misericórdia,  possa confortar  seus  familiares  e

amigos nesse momento de dor e de saudades. 

Esta Casa Legislativa presta essa  singela homenagem póstuma a esta família  a quem

temos muito apreço, apresentando sentimentos de pesar aos familiares, se solidarizando nesta

hora de dor.

Que desta se dê conhecimento à família.

Plenário vereador João Caltabiano, 09 de novembro de 2015.

Vereador Célio Francisco de Oliveira

Autor da Moção

Vereador José Augusto Coelho Pereira                     Vereadora Maria de Lourdes dos Santos

Vereador Jefferson Vilela dos Santos Vieira                                     Vereador Joel Polydoro

Vereador Benedito Moreira Gonçalves Vereador Isaias Eleutério da Silva

Vereador Marco Antonio Duarte Vereadora Sheila Kelly Torres



MOÇÃO Nº. 050/2015

Considerando que a senhora Divina Vieira da Palma, sempre foi muito querida por todos

da comunidade.

Para quem nesta vida sempre esteve junto ao nosso Deus, procurando sempre obedecer a

Sua Palavra, será a vontade do Pai que compartilhe de sua mesa.

Considerando que ficamos com imensa tristeza e consternados com a sua partida, eu e os

demais  vereadores  desta  Casa,  não  temos  palavras  que  possam  confortar  os  familiares,

estendemos nosso abraço e nossa fé que os entes queridos permanecerão para sempre conosco na

paz de Deus e em nossos corações.

Apresentamos à Mesa, Moção de pesar pelo falecimento da senhora Divina Vieira da

Palma, ocorrido no dia 24 de outubro do corrente ano. Que Deus abençoe e conforte a família.

Esta Casa associa-se, sensibilizada, à família enlutada.

Que desta se dê conhecimento à família.

Plenário Vereador João Caltabiano, 09 de novembro de 2015.

Vereador Joel Polydoro 

              Autor da Moção

Vereador Benedito Moreira Gonçalves Vereador Isaias Eleutério da Silva

Vereador Marco Antonio Duarte Vereadora Sheila Kelly Torres

Vereador José Augusto Coelho Pereira                          Vereador Célio Francisco de Oliveira

Vereador Jefferson Vilela dos Santos Vieira             Vereadora Maria de Lourdes dos Santos



MOÇÃO Nº. 051/2015

Considerando que o senhor Francisco Guimarães, sempre foi muito querido por todos da

comunidade.

Para quem nesta vida sempre esteve junto ao nosso Deus, procurando sempre obedecer a

Sua Palavra, será a vontade do Pai que compartilhe de sua mesa.

Considerando que ficamos com imensa tristeza e consternados com a sua partida, eu e os

demais  vereadores  desta  Casa,  não  temos  palavras  que  possam  confortar  os  familiares,

estendemos nosso abraço e nossa fé que os entes queridos permanecerão para sempre conosco na

paz de Deus e em nossos corações.

Apresentamos à Mesa, Moção de pesar pelo falecimento do senhor Francisco Guimarães,

ocorrido no dia 23 de outubro do corrente ano. Que Deus abençoe e conforte a família.

Esta Casa associa-se, sensibilizada, à família enlutada.

Que desta se dê conhecimento à família.

Plenário Vereador João Caltabiano, 09 de novembro de 2015.

Vereador Joel Polydoro 

              Autor da Moção

Vereador Benedito Moreira Gonçalves Vereador Isaias Eleutério da Silva

Vereador Marco Antonio Duarte Vereadora Sheila Kelly Torres

Vereador José Augusto Coelho Pereira                          Vereador Célio Francisco de Oliveira

Vereador Jefferson Vilela dos Santos Vieira             Vereadora Maria de Lourdes dos Santos



MOÇÃO Nº. 052/2015

Considerando que a senhora Maria Auxiliadora dos Santos, sempre foi muito querida por

todos da comunidade.

Para quem nesta vida sempre esteve junto ao nosso Deus, procurando sempre obedecer a

Sua Palavra, será a vontade do Pai que compartilhe de sua mesa.

Considerando que ficamos com imensa tristeza e consternados com a sua partida, eu e os

demais  vereadores  desta  Casa,  não  temos  palavras  que  possam  confortar  os  familiares,

estendemos nosso abraço e nossa fé que os entes queridos permanecerão para sempre conosco na

paz de Deus e em nossos corações.

Apresentamos à Mesa, Moção de pesar pelo falecimento da senhora Maria Auxiliadora

dos Santos, ocorrido no dia 05 de novembro do corrente ano. Que Deus abençoe e conforte a

família.

Esta Casa associa-se, sensibilizada, à família enlutada.

Que desta se dê conhecimento à família.

Plenário Vereador João Caltabiano, 09 de novembro de 2015.

Vereador Joel Polydoro 

              Autor da Moção

Vereador Benedito Moreira Gonçalves Vereador Isaias Eleutério da Silva

Vereador Marco Antonio Duarte Vereadora Sheila Kelly Torres

Vereador José Augusto Coelho Pereira                          Vereador Célio Francisco de Oliveira

Vereador Jefferson Vilela dos Santos Vieira             Vereadora Maria de Lourdes dos Santos



MOÇÃO Nº. 053/2015

Considerando  que  a  senhora  Maria  Aparecida  Rosa  Ferreira,  sempre  foi  uma  pessoa

exemplar, muito querida por todos da comunidade. Construiu um grande círculo de amizade na

família roseirense.

Sempre se dedicou a família. Era muito estimada por todos que a conheceram e com ela

conviveram.

Para quem nesta vida sempre esteve junto ao nosso Deus, procurando sempre obedecer a

Sua Palavra, será a vontade do Pai que compartilhe de sua mesa.

Considerando que ficamos com imensa tristeza e consternados com a sua partida, eu e os

demais  vereadores  desta  Casa,  não  temos  palavras  que  possam  confortar  os  familiares,

estendemos nosso abraço e nossa fé que os entes queridos permanecerão para sempre conosco na

paz de Deus e em nossos corações.

Apresentamos à Mesa, Moção de pesar pelo falecimento da senhora Maria Aparecida

Rosa Ferreira, ocorrido no dia 07 de novembro do corrente ano. Que Deus abençoe e conforte a

família.

Esta Casa associa-se, sensibilizada, à família enlutada.

Que desta se dê conhecimento à família.

Plenário Vereador João Caltabiano, 09 de novembro de 2015.

Vereador Joel Polydoro 

              Autor da Moção

Vereador Benedito Moreira Gonçalves Vereador Isaias Eleutério da Silva

Vereador Marco Antonio Duarte Vereadora Sheila Kelly Torres

Vereador José Augusto Coelho Pereira                          Vereador Célio Francisco de Oliveira

Vereador Jefferson Vilela dos Santos Vieira             Vereadora Maria de Lourdes dos Santos



MOÇÃO Nº. 054/2015

Considerando que o senhor Luís Anderson Marini, sempre foi muito querido por todos da

comunidade.

Para quem nesta vida sempre esteve junto ao nosso Deus, procurando sempre obedecer a

Sua Palavra, será a vontade do Pai que compartilhe de sua mesa.

Considerando que ficamos com imensa tristeza e consternados com a sua partida, eu e os

demais  vereadores  desta  Casa,  não  temos  palavras  que  possam  confortar  os  familiares,

estendemos nosso abraço e nossa fé que os entes queridos permanecerão para sempre conosco na

paz de Deus e em nossos corações.

Apresentamos  à  Mesa,  Moção  de  pesar  pelo  falecimento  do  senhor  Luís  Anderson

Marini, ocorrido no dia 04 de novembro do corrente ano. Que Deus abençoe e conforte a família.

Esta Casa associa-se, sensibilizada, à família enlutada.

Que desta se dê conhecimento à família.

Plenário Vereador João Caltabiano, 09 de novembro de 2015.

Vereador Joel Polydoro 

              Autor da Moção

Vereador Benedito Moreira Gonçalves Vereador Isaias Eleutério da Silva

Vereador Marco Antonio Duarte Vereadora Sheila Kelly Torres

Vereador José Augusto Coelho Pereira                          Vereador Célio Francisco de Oliveira

Vereador Jefferson Vilela dos Santos Vieira             Vereadora Maria de Lourdes dos Santos



MOÇÃO Nº. 055/2015

Considerando que o senhor Francisco Pedro da Palma, sempre foi um chefe de família

exemplar, muito querido por todos da comunidade. Construiu um grande círculo de amizade na

família roseirense. 

Para quem nesta vida sempre esteve junto ao nosso Deus, procurando sempre obedecer a

Sua Palavra, será a vontade do Pai que compartilhe de sua mesa.

Considerando que ficamos com imensa tristeza e consternados com a sua partida, eu e os

demais  vereadores  desta  Casa,  não  temos  palavras  que  possam  confortar  os  familiares,

estendemos nosso abraço e nossa fé que os entes queridos permanecerão para sempre conosco na

paz de Deus e em nossos corações.

Apresentamos à Mesa, Moção de pesar pelo falecimento do senhor Francisco Pedro da

Palma, ocorrido no dia 09 de novembro do corrente ano. Que Deus abençoe e conforte a família.

Esta Casa associa-se, sensibilizada, à família enlutada.

Que desta se dê conhecimento à família.

Plenário Vereador João Caltabiano, 16 de novembro de 2015.

Vereador Joel Polydoro 

              Autor da Moção

Vereador Benedito Moreira Gonçalves Vereador Isaias Eleutério da Silva

Vereador Marco Antonio Duarte Vereadora Sheila Kelly Torres

Vereador José Augusto Coelho Pereira                          Vereador Célio Francisco de Oliveira

Vereador Jefferson Vilela dos Santos Vieira             Vereadora Maria de Lourdes dos Santos



MOÇÃO Nº. 056/2015

Considerando que o senhor Francisco Santiago Neto, sempre foi um chefe de família

exemplar, muito querido por todos da comunidade. Construiu um grande círculo de amizade na

família roseirense e na região. 

Considerando que foi um grande incentivador e divulgador da cultura de nosso país.

Promoveu exposições do famoso ator Mazzaropi, em diversos municípios, com peças de

seu acervo pessoal, fotografias e objetos utilizados nos filmes.

Realizou muitos festivais de Violeiros em nossa cidade e região.

Participou do Rotary Club de Roseira.

Para quem nesta vida sempre esteve junto ao nosso Deus, procurando sempre obedecer a

Sua Palavra, será a vontade do Pai que compartilhe de sua mesa.

Considerando que ficamos com imensa tristeza e consternados com a sua partida, eu e os

demais  vereadores  desta  Casa,  não  temos  palavras  que  possam  confortar  os  familiares,

estendemos nosso abraço e nossa fé que os entes queridos permanecerão para sempre conosco na

paz de Deus e em nossos corações.

Apresentamos à Mesa, Moção de pesar pelo falecimento do senhor Francisco Santiago

Neto, ocorrido no dia 15 de novembro do corrente ano. Que Deus abençoe e conforte a família.

Esta Casa associa-se, sensibilizada, à família enlutada.

Que desta se dê conhecimento à família.

Plenário Vereador João Caltabiano, 16 de novembro de 2015.

Vereador Joel Polydoro 

              Autor da Moção

Vereador Benedito Moreira Gonçalves Vereador Isaias Eleutério da Silva

Vereador Marco Antonio Duarte Vereadora Sheila Kelly Torres

Vereador José Augusto Coelho Pereira                          Vereador Célio Francisco de Oliveira

Vereador Jefferson Vilela dos Santos Vieira             Vereadora Maria de Lourdes dos Santos



MOÇÃO Nº 057/2015

Considerando  que  a  senhora  Maria  de  Lourdes  Caltabiano,  sempre  foi  uma  pessoa

exemplar, muito querida por todos da comunidade. Construiu um grande círculo de amizade na

família roseirense.

Era muito estimada por todos que a conheceram e com ela conviveram.

Para quem nesta vida sempre esteve junto ao nosso Deus, procurando sempre obedecer a

Sua Palavra, será a vontade do Pai que compartilhe de sua mesa.

Considerando que ficamos com imensa tristeza e consternados com a sua partida, eu e os

demais  vereadores  desta  Casa,  não  temos  palavras  que  possam  confortar  os  familiares,

estendemos nosso abraço e nossa fé que os entes queridos permanecerão para sempre conosco na

paz de Deus e em nossos corações.

Apresentamos à Mesa, Moção de pesar pelo falecimento da senhora Maria de Lourdes

Caltabiano, ocorrido no dia 19 de novembro do corrente ano. Que Deus abençoe e conforte a

família.

Esta Casa associa-se, sensibilizada, à família enlutada.

Que desta se dê conhecimento à família.

Plenário Vereador João Caltabiano, 23 de novembro de 2015.

Vereador Joel Polydoro 

              Autor da Moção

Vereador Benedito Moreira Gonçalves Vereador Isaias Eleutério da Silva

Vereador Marco Antonio Duarte Vereadora Sheila Kelly Torres

Vereador José Augusto Coelho Pereira                          Vereador Célio Francisco de Oliveira

Vereador Jefferson Vilela dos Santos Vieira             Vereadora Maria de Lourdes dos Santos



MOÇÃO Nº 058/2015

Considerando  que  a  Senhora  Rosa  Aparecida  Cardoso  Sandrete,  conhecida

carinhosamente  como  “Rosinha”,  sempre  foi  uma  pessoa  exemplar  e  querida  por  todos  da

comunidade, construindo um grande círculo de amizade na família roseirense.

Sempre dedicou-se a sua família, criou seus filhos com muita dignidade sempre estava

disposta a ajudar a quem dela precisasse, seus anos vividos foram somente a fazer o bem, foi

muito estimada por todos que a conheceram e com ela conviveram.

Considerando que ficamos consternados com sua partida, e fica uma lacuna preenchida

pela saudade.

Apresentamos  a  mesa  moção  de  pesar  pelo  falecimento  da  Senhora  Rosa  Aparecida

Cardoso Sandrete, que ocorreu no dia 29 de novembro do corrente ano.

Que Deus abençoe e  conforte a  família  enlutada.  Esta casa associa-se sensibilizada  a

família enlutada.

Que deste se dê conhecimento a família.

Plenário Vereador João Caltabiano, 07 de dezembro de 2015.

Vereadora Maria de Lourdes dos Santos

Autora da Moção

Vereador José Augusto Coelho Pereira                          Vereador Célio Francisco de Oliveira

Vereador Jefferson Vilela dos Santos Vieira                                       Vereador Joel Polydoro

Vereador Benedito Moreira Gonçalves Vereador Isaias Eleutério da Silva

Vereador Marco Antonio Duarte Vereadora Sheila Kelly Torres



MOÇÃO Nº 059/2015

Considerando que o Sr. José Francisco Sandrete Filho, carinhosamente conhecido como

Zezão, foi uma pessoa muito querida em nossa comunidade, onde construiu um grande círculo

de amizade.

Considerando que o mesmo pertence a uma tradicional e querida família roseirense, e

viveu sempre com ênfase no trabalho; homem honesto e de caráter ilibado.

Faltam palavras que possam confortar seus familiares, mas pedimos a Deus que lhes dê

todo o amparo necessário nesse momento difícil.

Assim  como  os  membros  desta  casa  de  leis,  a  cidade  se  sensibiliza  com  a  família

enlutada.

Fica uma lacuna preenchida pela saudade.

Apresentamos a mesa moção de pesar pelo falecimento do Sr. José Francisco Sandrete

Filho (Zezão), que ocorreu no dia 06 de dezembro do corrente ano.

Plenário Vereador João Caltabiano, 14 de dezembro de 2015.

Vereador José Augusto Coelho Pereira 

Autor da Moção

Vereador José Augusto Coelho Pereira                          Vereador Célio Francisco de Oliveira

Vereador Jefferson Vilela dos Santos Vieira                                       Vereador Joel Polydoro

Vereador Benedito Moreira Gonçalves Vereador Isaias Eleutério da Silva

Vereador Marco Antonio Duarte Vereadora Sheila Kelly Torres



MOÇÃO Nº 060/2015

Considerando que o Senhor Otavio Hermídio de Souza, conhecido carinhosamente como

“Sr. Tavinho”, foi um homem exemplar e muito querido por todos da comunidade, construiu um

grande círculo de Amizade na família roseirense.

Considerando que o Sr. Otavio sempre dedicou a seus familiares, criou seus filhos com

muita dignidade,  viu seus netos e bisnetos crescerem, era muito carismático e estimados por

todos que o conheceu e com ele conviveu.

Durante  seus  96  anos  de  vida,  ele  sempre  procurou  fazer  somente  o  bem e  sempre

disposto a ajudar aqueles que dele precisasse.

Considerando que ficamos com imensa tristeza e consternado com sua partida e fica uma

lacuna preenchida pela saudade.

Apresentamos a mesa moção de pesar pelo falecimento do Sr. Otavio Hermídio de Souza

que ocorreu no dia 1º de Dezembro do ano corrente.

Sensibilizada esta casa associa-se com a família enlutada. Que Deus abençoe e conforte a

família. Que este se dê conhecimento a família.

Plenário Vereador João Caltabiano, 14 de dezembro de 2015.

Vereadora Maria de Lourdes dos Santos

Autora da Moção

Vereador Benedito Moreira Gonçalves Vereador Isaias Eleutério da Silva

Vereador Marco Antonio Duarte Vereadora Sheila Kelly Torres

Vereador José Augusto Coelho Pereira                          Vereador Célio Francisco de Oliveira

VEREADOR JEFFERSON VILELA DOS SANTOS VIEIRA

VEREADOR JOEL POLYDORO


