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A Associação Mineira Leste (AML) é uma unidade administrativa da Igreja Adventista do Sétimo Dia (IASD),

localizada no território da União Sudeste Brasileira (USeB).

A sede da Associação Mineira Leste fica na Rua Afonso Pena, nº 3402, CEP 35010-001, no centro da cidade de

Governador Valadares, estado de Minas Gerais, Brasil. Ao todo, 180 municípios pertencem ao território da

Associação, localizados nos vales do Jequitinhonha, Mucuri, Rio Doce e Zona da Mata, dos quais 108 têm

presença Adventista. Atualmente, a AML conta com 20.465 adventistas distribuídos entre 242 congregações.

Com população total de 2.958.692 pessoas, a média geral é de um adventista para cada 144 habitantes no

território. Possui 321 funcionários, dos quais 39 são pastores, 28 são credenciados e 11 são licenciados.1
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No território da AML, existem três unidades escolares da rede educacional adventista: Colégio Adventista de

Ipatinga, na cidade de Ipatinga, com 520 alunos; Centro Educacional Adventista Dr. Otto Keppke, em

Governador Valadares, com 642 alunos; e o Colégio Adventista de Teófilo Otoni, localizado em Teófilo Otoni,

com 289 alunos.  Ao todo, as três escolas têm um total de 1.451 alunos.2

A Rede Novo Tempo de Comunicação pode ser assistida e ouvida no leste de Minas Gerais. Nesse território, a

TV Novo Tempo tem um alcance potencial de aproximadamente 360.000 pessoas, tendo canais abertos nas

cidades de Aimorés (canal 9), Conselheiro Pena (canal 3), Governador Valadares (canal 34), Ipanema (canal 9) e

Padre Paraíso (canal 13). A Rádio Novo Tempo pode ser ouvida em Governador Valadares na frequência 107,7

FM e alcança cerca de 280 mil pessoas.3

Origem da Obra no Território da Associação

A mensagem adventista chegou ao Vale do Mucuri em 1895 por meio dos colportores  Alberto e Frederico

Berger, que eram irmãos. Eles iniciaram suas vendas nas localidades de São Jacinto e Lajinha, que hoje fazem

parte do município de Teófilo Otoni, até então um vilarejo repleto de alemães luteranos.  Em São Jacinto, a

dupla conheceu a família Klaus, que lhes ofereceu uma sala em que pudessem realizar reuniões evangelísticas.

A partir dessas reuniões, a família Klaus foi a primeira a aceitar a mensagem adventista na região.  Mais tarde,

Frederico e Alberto casaram-se com as irmãs Amanda e Leslie Klaus.
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Não demorou muito para que a mensagem pregada pelos irmãos Berger resultasse em perseguição religiosa.

Muitas pessoas aceitaram a mensagem adventista, o que gerou conflito com alguns luteranos locais. O salão de

reuniões foi atacado e destruído, mas os novos adventistas se reuniram e compraram um terreno fora da

cidade, onde começaram a construir a igreja.  Essa congregação foi oficialmente formada em 1896, com o

batismo de aproximadamente 20 pessoas, no dia 20 de outubro, pelo Pastor F. W. Spies. Esta é considerada a

quinta Igreja Adventista no Brasil.
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Em 1902, foi decidido criar a Associação Brasileira (atual Associação Rio de Janeiro). Nessa época, o país tinha 15

igrejas adventistas e 860 membros, sendo o primeiro presidente da Associação o Pastor Hulderich F. Graf.

Desses 860 membros, apenas 150 pertenciam à comunidade de língua portuguesa. Todas as outras eram de

colônias alemãs espalhadas pelo sul e sudeste do Brasil, incluindo a que existia em Teófilo Otoni. A organização

da IASD na América do Sul continuou a crescer, de forma que, em 1906, 150 delegados representando mais de

2.000 adventistas do continente reuniram-se na cidade do Paraná, Argentina, onde a formação da União Sul-

Americana (atual União Argentina) foi aprovada. Na época, o Pastor J. W. Westphal foi eleito presidente da União

e H. F. Graf, vice-presidente. Além disso, a Associação Brasileira foi dividida em várias partes, dando origem à

Associação Sul-Rio-Grandense, à Associação Santa Catarina-Paraná, à Missão Paulistana e à Missão Norte

Brasileira.10



Nove anos após sua primeira visita a Teófilo Otoni, F. W. Spies visitou novamente a cidade em dezembro de

1907, onde permaneceu até janeiro do ano seguinte. Na cidade, o pastor realizou cultos em alemão e

português, e batizou oito pessoas – sete jovens e uma senhora. Em sua visita, o pastor destacou a necessidade

de um “professor” para ensinar as crianças da igreja.  Quatro anos depois, em março de 1912, Benedito

Câmara foi além de Teófilo Otoni e visitou as localidades de São Miguel do Jequitinhonha, Itaipé, São Pedro e

Itinga (todas no Vale do Jequitinhonha), vendendo literatura adventista e Bíblias.  Dois meses depois, o Pastor

Spies voltou a Teófilo Otoni, e sua descrição do que estava acontecendo foi ainda mais encorajadora, visto que

cinco pessoas foram batizadas. Já existiam 63 membros nessa nova igreja.
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Em 1916, foi fundada a Missão Minas Gerais (atual Associação Mineira Central), que três anos depois foi

reorganizada para dar origem à Missão Mineira Leste e Oeste.  Em 1918 e 1919, o anseio do Pastor F. W. Spies

pela implementação de uma escola de ensino fundamental em Teófilo Otoni tornou-se realidade.  Em abril de

1919, havia 22 alunos matriculados na pequena escola dirigida por H. Hoefft, que servia como pastor e

professor. Em agosto daquele ano, 29 crianças estavam matriculadas na escola, cursando as disciplinas de

Caligrafia, Leitura, Ortografia (em português e alemão), História do Antigo Testamento, Aritmética, Gramática

Portuguesa e Estudos de Saúde. Também foram feitos arranjos para ensinar horticultura para meninos e

costura para meninas.  No entanto, o professor não pôde ver os frutos de seu trabalho, pois acabou falecendo

em 9 de julho de 1921.  Posteriormente, Alberto Knuepfer assumiu o cargo.
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Mesmo com a morte de H. Hoefft, a obra adventista continuou a avançar na região. Em 1924, Emílio Storch foi

enviado do Colégio Adventista Brasileiro –CAB (atual Centro Universitário Adventista de São Paulo – UNASP)

para trabalhar como pastor na igreja de São Jacinto. Em 1926, enquanto Storch trabalhava no bairro da

Liberdade, que fica a poucos quilômetros de São Jacinto, ele inaugurou uma escola primária ligada à igreja local

com 32 alunos.  Em junho do mesmo ano, nove pessoas foram batizadas em Teófilo Otoni durante a visita dos

pastores L. G. Jorgensen da União Leste Brasileira (União Oeste Brasileira – UEB, atual União Sudeste Brasileira)

e C. C. Schneider da Missão Espírito-Santense (atual Associação Espírito-Santense).  Na época, a região estava

sob a administração da Missão Minas Gerais, tanto por sua proximidade geográfica com o Espírito Santo como

pelo fato de não haver outros adventistas em todo o estado de Minas Gerais.
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Em 1931, a Igreja Adventista no Brasil foi submetida a uma nova reorganização administrativa. Na ocasião, os

estados do Rio de Janeiro, Minas Gerais e Espírito Santo passaram a ser assistidos pela Missão Rio-Minas Gerais

(atual Associação Rio de Janeiro) e Rio-Espírito Santo (atual Associação Espírito-Santense). Enquanto a Missão

Rio-Espírito Santo administrava a igreja na região leste de Minas Gerais, Espírito Santo e região norte do Rio de

Janeiro, a Missão Rio-Minas Gerais administrava o resto do estado de Minas Gerais e a parte sul do Rio de

Janeiro.  Em janeiro de 1932, a Missão Rio-Minas Gerais tinha nove igrejas adventistas organizadas e 824

membros adventistas , enquanto a Missão Rio-Espirito Santo tinha 13 igrejas organizadas e 967 membros.
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No final da década de 1930, um novo grupo de adventistas começou a se reunir no bairro de Poton, em Teófilo

Otoni. O grupo começou com um homem chamado Manoel Rodrigues dos Santos, que se familiarizou com a

mensagem adventista através de um colportor chamado João Leme de Souza. Manoel foi batizado em 1932 pelo

Pastor Carlos Kaltenhäuser e, em 1939 e 1940, novos batismos foram realizados pelo Pastor Jorge Hoyler na

região. Sob a direção do Pastor Kaltenhäuser, foi organizada uma a igreja com 33 pessoas no bairro de Poton

em dezembro de 1941.  Ainda naquele ano, aconteceu o primeiro batismo na sede do município de Teófilo

Otoni, onde Sebastião Borges e sua esposa, Maria Madalena, foram batizados, assim como seus filhos Cacilda e

Nazareno. A família de Sebastião Borges deu os primeiros passos na direção da fundação da Igreja Adventista

Central Teófilo Otoni.
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Em 1945, já existia uma igreja adventista na cidade de Mantena, no Vale do Rio Doce. Nessa cidade, a Sra.

Gláucia Lira fundou a Sociedade Dorcas  e a Enfermaria Adventista Dorcas, com o apoio da prefeitura local e do

Irmão José Secundino da Fonseca.  Os trabalhos iniciados pela Sociedade Dorcas possibilitaram a inauguração

da igreja de Mantena em 22 de outubro de 1949, visto que até então os membros se reuniam em um prédio

comercial de propriedade de José Secundino.
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Até 1950, o grupo de adventistas do centro de Teófilo Otoni costumava se reunir na casa de Sebastião, sendo

que o Pastor Kaltenhäuser ministrava as lições da Escola Sabatina em português e alemão. Entretanto, em 1951,

a construção da Igreja Adventista Central de Teófilo Otoni foi iniciada  e, no ano seguinte, uma escola primária

adventista na cidade começou a funcionar sob a responsabilidade de Derly Peixoto. A Igreja Central de Teófilo

Otoni foi inaugurada em 15 de agosto de 1953 (na época conhecida como Igreja Adventista do Grão-Pará), como

resultado de uma campanha financeira entre os membros e ex-pastores que haviam trabalhado na cidade

mineira.
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Em agosto de 1957, os pastores João Ortega Perez e Waldemar Will e a obreira Nilza Lemos iniciaram uma série

de reuniões na cidade de Nanuque. As conferências duraram cerca de três meses e, após a série, 14 pessoas

foram batizadas pelo Pastor Manoel Ost da Associação Espírito-Santense. Os batismos resultaram na formação

da Igreja Adventista do Sétimo Dia de Nanuque.  No ano seguinte (1958), Daniel Correia, obreiro adventista,

começou a trabalhar na cidade de Governador Valadares, fundando um grupo que se reunia no bairro de

Lourdes, na região central da cidade. Sob a liderança de Ricardo Martins, foi organizado um grupo de oração e

estudo e, como resultado, as irmãs Maria e Penha de Assis foram batizadas. Em setembro daquele ano, o Pastor

Arnoldo Anniehs conduziu uma série de reuniões na cidade, resultando também na conversão de muitas

pessoas.
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Após as reuniões, os novos membros começaram a se reunir em um pequeno estabelecimento na Rua Quintino

Bocaiúva, em Governador Valadares. Considerado pelos membros "pequeno e desconfortável,” o local foi

utilizado por pouco tempo, até que a Associação Espírito-Santense doou um terreno na Avenida Brasil, no

centro da cidade. Ali, os membros da igreja construíram um galpão temporário que se tornou um templo em



outubro de 1958.  Como resultado das bênçãos divinas e das campanhas evangelísticas realizadas nessas duas

décadas (1940-1950), em janeiro de 1960, a Associação Espírito-Santense atingiu a marca de 46 congregações e

5.139 adventistas em todo o território por ela coberto.
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Em fevereiro de 1963, a região leste de Minas Gerais administrava três distritos pastorais organizados: Teófilo

Otoni, sob a liderança do Pastor Rafael Lopes Pereira; Mantena, liderada por Daniel Correia de Jesus; e

Almenara, liderada pelo Pastor Waldemar Will.  Em janeiro de 1965, a cidade de Nanuque já tinha sua Igreja

Adventista Central construída e planejava construir uma igreja ainda maior, que foi inaugurada em 8 de janeiro

de 1966, com a presença dos pastores Palmer Harder e Harry Bergold.  Além disso, a igreja do distrito de Reta,

em Nanuque, e a igreja da vila de Três Corações, a 25 quilômetros da cidade, também estavam em construção.

 Quase dois anos depois, em 30 de dezembro de 1967, foi inaugurado o novo templo adventista de Governador

Valadares, que mais tarde se tornou a Igreja Adventista Central da cidade.
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A Igreja Adventista na região continuou a crescer de forma constante durante a década de 1970. Em 1975, por

exemplo, a cidade de Aimorés recebeu a mensagem adventista através de conferências evangelísticas

conduzidas pelo Pastor José Cavalieri e assistidas por Marco Aurélio Prata e Adilson Soares. Como resultado da

série realizada no local, cerca de 250 pessoas foram batizadas.  Ainda em 1975, teve início a construção do

Centro Educacional Adventista de Governador Valadares (atual Centro Educacional Adventista Dr. Otto Keppke),

através da iniciativa do médico Otto Keppke.  A escola começou a funcionar em março de 1976 com as

primeiras quatro séries do ensino fundamental e, em 1980, já oferecia o ensino fundamental completo.

Também em 1976, foi inaugurada a Igreja Adventista na cidade de Itaobim, em Minas Gerais.  No ano seguinte,

foi oficialmente inaugurada a escola adventista em Governador Valadares.
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Em 1978, tiveram início as primeiras atividades missionárias da Igreja Adventista na cidade de Joaíma, também

na região leste de Minas Gerais. Ali, o Pastor Nazário Lüdtke realizou uma série evangelística durante a Semana

Santa, que resultou no batismo de 30 pessoas – sete em Joaíma e 23 em Itaobim, onde se iniciou a construção

de uma escola. Além disso, 20 pessoas foram batizadas na cidade de Pasmado, e duas outras igrejas foram

construídas nas cidades do Rio do Prado e Palmópolis. Ainda em 1978, uma nova igreja foi inaugurada em

Teófilo Otoni, no bairro da Vila Barreiros.44

Em 1980, no território da União Este Brasileira (UEB), existiam 279 igrejas organizadas e 84.387 adventistas,

 tornando necessária a reorganização de seus campos missionários. Isso aconteceu durante a 11ª Assembleia

Quadrienal da União, quando todos os campos locais foram reorganizados: a Associação Espírito-Santense

passou a ser Associação Leste (atual Associação Espírito-Santense) e a administrar apenas as igrejas do estado

do Espírito Santo; a Associação Rio de Janeiro passou a administrar congregações no estado do Rio de Janeiro; e

a Missão Minas Gerais passou a dirigir igrejas em todo o território de Minas Gerais.
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O crescimento acelerado contribuiu para uma nova reorganização da igreja no território de Minas Gerais, dessa

vez em junho de 1982. Durante a Reunião Plenária da Mesa Diretiva da Divisão Sul-Americana, a divisão do



campo mineiro foi votada, dando origem à Missão Mineira Norte, com sede em Belo Horizonte, e à Missão

Mineira Sul, com sede em Juiz de Fora.  A decisão foi aprovada em dezembro de 1982 com uma mudança: a

Missão Mineira Norte se tornou a Missão Mineira Central e a Missão Mineira Sul se tornou a Associação Mineira

Sul.  Com esta reorganização, parte do território leste de Minas Gerais, como as cidades de Governador

Valadares e Mantena, ficaram sob a responsabilidade da Associação Mineira Sul.
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Em 1984, a Escola Adventista de Governador Valadares foi renomeada como Centro Educacional Adventista Dr.

Otto Keppke, em homenagem a seu pioneiro e fundador.  A igreja nas regiões central e leste de Minas Gerais

continuou a se desenvolver até dezembro de 1989, quando o número total de igrejas organizadas era de 78,

somando 25.796 membros.  Em fevereiro de 1991, a Missão Mineira Central teve seu nome mudado para

Associação Mineira Central (AMC) durante a Assembleia Extraordinária. 
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Em 1995, a cidade de Governador Valadares passou a ter uma estação da rádio Novo Tempo, tornando-se uma

das primeiras cidades do país a ter uma estação de rádio adventista. Esta era a antiga Rádio Educadora Rio

Doce e foi adquirida através de doações do empresário e filantropo Milton Afonso. Na época de sua

inauguração, a estação operava a uma frequência de 1230 KHs.  Como parte dos projetos evangelísticos da

rádio, a equipe do programa Voz da Profecia  viajou para Governador Valadares a fim de realizar uma grande

campanha evangelística com cobertura completa da rádio.  Seus novos estúdios foram inaugurados em

dezembro de 1995.
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História Organizacional da Associação

No final de 2000, a AMC tinha 155 igrejas organizadas e 39.876 adventistas em seu território missionário.

 Grande parte dos adventistas sugeriu que o campo missionário em Minas Gerais, que já estava dividido em

duas associações, deveria passar por uma nova reorganização. Assim, em outubro de 2000, os estudos para a

reorganização do campo previstos nos Regulamentos Eclesiásticos da IASD foram realizados pela AMC, pela

Associação Mineira Sul (AMS) e pela União Este Brasileira.
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Uma vez que os estudos haviam sido concluídos, em 16 de novembro de 2000, a diretoria da USeB reuniu-se

em assembleia, aprovando a solicitação para criação de outra unidade administrativa, a Associação Mineira

Leste (AML). Após ser autorizada, a nova unidade começou a funcionar em 1º de janeiro de 2001, com a missão

de melhor servir os membros adventistas da região leste do estado de Minas Gerais.  No início, o campo tinha

14.489 membros e administrava o Colégio Adventista de Ipatinga, localizado na cidade de Ipatinga, e o Centro

Educacional Adventista Dr. Otto Keppke, em Governador Valadares.
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Seu primeiro presidente foi o Pastor Eurípedes Vieira Carvalho. A sede localizava-se na Rua Afonso Pena, nº

3313, no centro da cidade de Governador Valadares. Em junho de 2004, a UEB autorizou a mudança de

endereço da sede administrativa da AML para o número 3402 na mesma rua, onde funciona atualmente. Desde

a sua fundação, a Associação não mudou de nome ou território.  Contudo, as ações missionárias adventistas61



têm se intensificado no leste de Minas Gerais.

Na área educacional, em setembro de 2009, o Colégio Adventista de Teófilo Otoni foi inaugurado e, em janeiro

de 2010, as atividades escolares tiveram início oficialmente. Essa unidade educacional foi construída com

recursos da Associação Mineira Leste e da União Sudeste Brasileira, além do apoio financeiro de alguns

empresários. O colégio iniciou suas atividades com 11 alunos na Educação Infantil e 65 no Ensino Fundamental

I, sob direção da professora Sílvia Barbosa como diretora. Atualmente, a unidade educacional tem um total de

289 alunos.62

No território da AML, vários projetos importantes têm sido desenvolvidos para beneficiar a sociedade. É o caso,

por exemplo, do curso "Parar de Fumar é Fácil,” que tem sido conduzido pela Igreja Adventista Central

Governador Valadares desde 1994. O curso é organizado por um cardiologista e tem duração de oito dias,

contendo palestras proferidas por profissionais de saúde e estudos bíblicos, além de medicamentos

administrados por farmacêuticos.63

Desde 2016, o acampamento mantém um Centro de Influência no bairro Cidade Nobre em Ipatinga. O prédio é

ecologicamente sustentável e foi construído usando contêineres como base, o que valoriza ainda mais a Igreja.

O Centro de Influência possui salas de reunião, uma cozinha e um auditório.  Um dos projetos oferecidos no

local é o "Saúde em Pauta,” que consiste em oferecer atendimento médico gratuito nas especialidades de clínica

geral, neurologia, endocrinologia, oftalmologia, neuropsicologia e psicoterapia infantil. O projeto também

oferece cursos de culinária saudável e oficinas de artesanato.
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O projeto "Quebrando o Silêncio" também é realizado anualmente pela AML.  Em 2019, o projeto ganhou

destaque na Câmara Municipal de Guanhães, onde foi dada uma palestra sobre o programa e sua contribuição

na luta contra o abuso sexual infantil.  Além disso, em Guanhães, jovens adventistas da Associação Mineira

Leste participam do projeto "Um Ano em Missão,”  no qual são desenvolvidas ações sociais relevantes para a

comunidade, tais como a limpeza urbana,  palestras sobre autoestima para professores,  apresentações sobre

esperança e motivação para enfermeiros e técnicos de enfermagem,  e música para crianças.
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Outro projeto que deve ser destacado é o "Invisible GV,” que foi desenvolvido pela Igreja Adventista Central

Governador Valadares. O projeto consiste em dar visibilidade aos desabrigados, o que inclui a publicação de

uma foto em preto e branco da pessoa na rede social Instagram. Como um dos resultados desse trabalho, em

2019, o projeto ajudou a reunir uma mãe desabrigada, que morava em Governador Valadares, com seus filhos,

que viviam no estado do Rio de Janeiro.73

A AML também está envolvida no projeto Impacto da Esperança.  Na edição de 2019, a participação de uma

estudante universitária chamada Brenda Souza recebeu destaque especial. Ela havia recebido o livro "O Poder

da Esperança" na edição de 2018 do projeto e, em março de 2019, se mudou para Governador Valadares, onde

começou a frequentar uma igreja Adventista. Mesmo sem ser batizada, decidiu fazer parte do programa e, junto

com os membros de sua igreja, foi às ruas de Governador Valadares para distribuir o livro "Esperança para a
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Família.”  Nessa edição do projeto, os alunos e professores do Colégio Adventista de Governador Valadares

também participaram da ação, entregando cerca de 300 livros nas ruas da cidade no leste de Minas Gerais.
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Como resultado de todas as ações missionárias, tem havido muitos frutos para o Reino de Deus. Em 2001,

quando a AML iniciou suas atividades, havia 64 igrejas organizadas em 17 distritos pastorais e 13.793 membros

adventistas. Em uma análise progressiva ao longo dos anos, é possível ver que, em 2008, o número de distritos

aumentou para 21, com 234 congregações e 14.797 membros. Em 2016, o campo tinha 30 distritos pastorais,

250 congregações e 18.788 membros. Dois anos mais tarde, tinha 32 distritos e 242 congregações com 20.370

membros. Em 2019, a Associação Mineira Leste atingiu a marca de 20.465 adventistas em 242 congregações.

Dessa forma, é possível ver que o estabelecimento da Associação contribuiu para o avanço da pregação do

Evangelho na região.77

Desde sua criação, a Associação Mineira Leste tem sido fundada sobre três pilares: (1) O cumprimento da missão.

Com um território menor, torna-se possível alcançar lugares onde a presença adventista é mínima ou

inexistente, através de um melhor cuidado pastoral e treinamento missionário; (2) Estabilidade espiritual.

Nutridos espiritualmente e mais constantemente através de atividades de avivamento locais ou regionais, os

membros da igreja são mantidos na fé e nas doutrinas adventistas; e (3) Fortalecimento da lealdade. Isto é

desenvolvido através do contato frequente de segmentos da igreja com seus membros. Desse modo, a

fidelidade nas quatro áreas da Mordomia Cristã será crescente, o que proporcionará à igreja todos os recursos

necessários para continuar no cumprimento de sua missão.78

Para os próximos anos de atividades, o foco principal da administração da AML é pastorear os membros e

qualificar ainda mais os líderes da igreja. No entanto, alguns desafios precisam ser superados. Um deles é que o

campo cobre um território de 180 municípios, dos quais apenas 109 têm presença adventista. A maioria das

cidades no território são pequenas (várias delas com apenas cerca de 5.000 habitantes) e, em alguns casos,

estão localizadas a muitos quilômetros da sede do distrito ou em locais de difícil acesso (outro elemento que

dificulta a assistência adequada). Além disso, muitos pequenos grupos de membros da igreja têm surgido, mas,

devido à falta de liderança local, não têm conseguido permanecer ativos. Alcançar essas cidades com qualidade

e forte liderança é um grande desafio para a administração da AML.79

Apesar de ser um campo de muitos desafios, nos últimos 18 anos, a obra adventista no leste de Minas Gerais

tem crescido significativamente sob a liderança da AML. Sua trajetória institucional tem sido marcada pela

realização de vários evangelismos na forma de conferências envolventes. A partir dessas experiências, foi

possível perceber a importância do trabalho pessoal de cada um dos membros em todo o campo.  Atualmente,

os pastores da Associação atuam como mediadores no processo de evangelismo promovido pelos membros de

cada igreja. Cada vez mais, os membros têm se envolvido em estudos bíblicos e testemunhos pessoais,

mostrando que estão convencidos de sua fé e vontade de estar permanentemente qualificados para realizar o

trabalho de pregar a mensagem de Cristo a todos nessa região de Minas Gerais.
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Presidentes: Eurípedes Vieira Carvalho (2000-2007); Edinelson Sudré Storch (2008-2010); Kleber Pereira Reis

(2010-2018); Valdomiro Alves dos Santos (2019-atualmente).

Secretários: Jarci Lourenço Reis (2000-2005); Edinelson Sudré Storch (2005-2008); Claudiney Cândido dos Santos

(2008-2013); Valdomiro Alves dos Santos (2013-2018); Davi Roberto França (2018); Marco Alexandre Bueno

(2019-atualmente).

Tesoureiros: Jarci Lourenço Reis (2000-2006); Sérgio Luiz de S. Faria (2006-2011); Jander Campos de Oliveira

(2011-2014); Wesley Carvalho Oliveira (2014-2017); Leandro Ferreira de Brito (2017-atualmente).83
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