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ESTADO DO AMAZONAS
MUNICÍPIO DE COARI

CAMARA MUNICIPAL DE COARI
ATA DA REUNIÃO SOLENE DE POSSE DO PREFEITO E
VICE-PREFEITA DO MUNICÍPIO DE COARI, ELEITOS EM 02 DE
OUTUBRO DE 2016, DA CÂMARA MUNICIPAL DE COARI, REALIZADA
EM 01 DE JANEIRO DE 2017.

Ao primeiro dia do mês de janeiro do ano de dois mil e dezessete
(2017), às 18h00min horas, a Câmara Municipal de Coari reuniu-se
solenemente no Centro Cultural Carlos Braga, para a realização da
posse do Prefeito e Vice-Prefeita do Município de Coari, eleitos em 02
de outubro de 2017, na presidência do vereador Keitton Wyllyson
Pinheiro Batista. Tendo como Cerimonialista o Senhor Valcione
Tavares que cumprimentou a todos e fez o convite as autoridades para
comporem à mesa oficial, começando pela Mesa Diretora da Câmara
Municipal de Coari, demais vereadores, a Vice-Prefeita Doutora
Mayara Monique Figueiredo Pinheiro e o Prefeito Municipal de Coari
Adail José Figueiredo Pinheiro. Em seguida o Presidente
cumprimentando a todos os presentes e proferiu que de acordo com o
artigo 20, inciso XIII e ainda o artigo 72 da Lei Orgânica Municipal é
uma das atribuições da Câmara Municipal dar Posse ao Prefeito e
Vice-Prefeito, portanto, de posse da documentação exigida por Lei
(Diploma, Declaração de Bens, dentre outros), declarou aberta a
Sessão Solene de Posse do Prefeito e Vice-Prefeita, eleitos em 02 de
outubro de 2016. Oportunidade em que solicitou ao secretário
legislativo que fizesse a chamada dos vereadores, que pela ordem
responderam: Ademoque Rebouços da Silva Filho, Aldervan Souza
Cordovil, Carlos Endrick dos Santos Nascimento, Cristian Pereira
Rodrigues, Edelson Fialho de Souza, Edilson de Oliveira Lima,
Ewerton Rodrigo Alves Medeiros, Francisco Edilson Leitão Bonfim,
Jeany de Paula Amaral Pinheiro, Keitton Wyllyson Pinheiro Batista,
Mário Jorge Lima dos Santos, Orleilson de Oliveira Lima, Rodrigo
Alves da Costa, Salustiano Rodrigues de Freitas Junior e Samuel
Pereira de Castro. Estando todos os vereadores presentes o presidente
disponibilizou a Bíblia Sagrada ao vereador Orleilson de Oliveira
Lima que fez a leitura no livro dos Salmos, capítulo 1º. Após foi
respeitado um minuto de silêncio em reflexão ao texto lido. Em
prosseguimento o Secretário Legislativo o Senhor Antonio Soares dos
Santos, procedeu a leitura da Resolução Legislativa nº 075, de 28 de
Dezembro de 2016, que Dispõe sobre a realização de reunião fora do
prédio da Câmara Municipal de Coari e dá outras providências. O
presidente após cumprimentar mais uma vez o Excelentíssimo senhor
Prefeito Eleito Adail José Figueiredo Pinheiro, a senhorita Doutora
Mayara Monique Figueiredo Pinheiro Vice-Prefeita, Vereadores e
demais convidados e de acordo com os dispositivos da Lei Orgânica
Municipal e Regimento Interno do Poder Legislativo, será procedida a
Posse ao Prefeito e Vice-Prefeita, portanto, estando na Secretaria da
Câmara Municipal de Coari, toda documentação exigida por Lei para
a realização do devido ato, convidou a todos os vereadores e demais
componentes da mesa que ficassem de pé, e convidou a Doutora
Mayara Monique Figueiredo Pinheiro, Vice-Prefeita eleita que
estendesse o braço direito em direção aos Pavilhões Nacional,
Estadual e Municipal, perante a Câmara Municipal, os convidados e a
todos que acompanham através dos meios de comunicações e proferir
o seu compromisso de posse. A Doutora Mayara fez o compromisso
de posse dizendo o seguinte: “Prometo cumprir a Constituição
Federal, a Constituição do Estado e a Lei Orgânica Municipal,
observar as Leis, promover o bem estar geral, preservar a Cultura e os
valores Municipais e servir com honra, lealdade e dedicação ao povo
de Coari.”. Em seguida convidou o Prefeito eleito senhor Adail José
Figueiredo Pinheiro a fazer também o seu Compromisso de Posse,
estender o braço direito em direção aos Pavilhões Nacional, Estadual e
Municipal, perante a Câmara Municipal, os convidados e a todos que
acompanham através dos meios de comunicações e fizesse
compromisso de posse. O prefeito em cumprimento a Lei proferiu o
seguinte: “Prometo cumprir a Constituição Federal, a Constituição do
Estado e a Lei Orgânica Municipal, observar as Leis, promover o bem
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estar geral, preservar a Cultura e os valores Municipais e servir com
honra, lealdade e dedicação ao povo de Coari.”. Após assinados o
Livro de Posse o Presidente da Câmara afirmou que na autoridade que
lhe é concedida pela Lei Orgânica Municipal, declara empossados, o
Prefeito Municipal de Coari, senhor Adail José Figueiredo Pinheiro e
a Vice-Prefeita a senhorita Doutora Mayara Monique Figueiredo
Pinheiro. Em seguida a palavra foi franqueada aos senhores
vereadores, ocasião em que inicialmente fez uso da tribuna o vereador
Ademoque Rebouças da Silva Filho, quando cumprimentou a todos os
presentes com uma boa noite, e em nome do Prefeito saúda a todos
que vieram para essa solenidade, Coari necessita de uma mudança,
precisa se levantar de novo e precisamos dessa melhora e o prefeito
pode contar com o seu apoio e agradeceu a oportunidade. A palavra
foi concedida ao vereador Aldervan Souza Cordovil que saudou a
todos com uma boa noite. Cumprimentou e parabenizou o prefeito
diplomado e empossado e a vice-prefeita, cumprimentou ao presidente
da Câmara e demais vereadores, seu discurso será breve nessa tribuna,
sua mensagem é de paz, porque Coari precisa de paz, não aguentamos
mais tantos sofrimentos e vê hoje no rosto dos cidadãos coarienses, a
esperança e só Deus pode tirá-los do poder, e essa Câmara está mais
unida do que nunca, e está para dar apoio no que for o melhor para a
população e agradeceu a oportunidade. A palavra foi concedida ao
vereador Carlos Endrick dos Santos Nascimento que saudou a todos
os presentes e começou dizendo que a marca do Progresso vai trazer
de fato e de verdade dignidade e respeito e começa dizendo que a
marca do progresso trará realmente o progresso, e a partir de hoje,
dignidade e respeito deixa de ser apenas um slogan e passa a ser uma
realidade. Dirigiu-se ao prefeito e disse que tem uma divida de
gratidão com esse governo, principalmente com o prefeito Adail
Pinheiro, quando era apenas uma criança, ele honrou seu pai
colocando honrosamente o nome dele no hospital regional Dr. Odair
Carlos Geraldo, e que humildemente o representa hoje e também seu
irmão de sangue Carlos Sahdo. O fato de escolherem a cerimônia de
posse no meio do povo diz muita coisa, significa que o prefeito gosta
de estar no meio do povo e em outras palavras está dizendo “essa
vitória é nossa”, e como dizia Martin Luther King “Eu tenho um
sonho”, e está frase com certeza é o anseio de todos os cidadãos
coarienses, o sonho da segurança, a boa noticia é que esse sonho
começa a ser realizado, às mãos de Deus, as mãos do prefeito, as mãos
dos vereadores e as mãos do povo juntos de mãos dadas por uma
Coari melhor. Quando o prefeito os chamou para conversar deixou
claro que a saúde, a educação, o social, o esporte, a segurança, o meio
ambiente, a cultura e a geração de emprego e renda não poderiam
continuar da maneira que estavam. A marca que esse governo sempre
deixou foi a marca do progresso e agradeceu a oportunidade. A
palavra foi concedida ao vereador Cristian Pereira Rodrigues, que
saudou a todos e cumprimentou o prefeito, vice-prefeita, e
nominalmente algumas autoridades presentes, quer expressar sua
solidariedade e dizer que fez o compromisso de fazer o melhor por
Coari, tem ciência de sua atribuição de contribuir para o bem comum
da população, deseja ao prefeito e a vice-prefeita muito sucesso no seu
novo desafio, e com a experiência de seu pai, Coari vai voltar a sorrir,
uma Coari de direitos iguais para todos e agradeceu a oportunidade. A
palavra foi concedida ao vereador Edilson de Oliveira Lima, que
cumprimentou a todos os presentes, parabeniza a população pela
escolha certa, para que possamos fazer um grande trabalho. Dirigiu-se
ao prefeito e ditou-lhe o versículo “ II crônicas I. 7, 8 e 9. Quando o
Senhor Deus apareceu a Salomão e lhe perguntou: O que você quer
que eu lhe dê? Ele respondeu que Deus sempre mostrou um grande
amor pelo seu pai Davi, e agora ele foi escolhido para ficar no seu
lugar e o que tinha a pedir era sabedoria e conhecimento para que
pudesse governar aquele povo e Deus assim realizou o seu pedido, e
ainda deu-lhe mais riqueza e honra, e acredita que Deus assim fará ao
nosso prefeito lhe dará sabedoria para enfrentar esse grande desafio, e
sabemos que não é fácil, sairemos todos vitoriosos, e pediu a todo o
povo que ore e busque a presença de Deus para que tenhamos um
mandato próspero e agradeceu. A palavra foi concedida ao vereador
Ewerton Rodrigo Alves Medeiros, que saudou a todos. Iniciou
agradecendo a Deus, pois Ele é a razão de todas as nossas vitórias, e
agradece ainda a sua família que lhe apoia, Coari inicia um novo ciclo,
elegeu para prefeito Adail Filho, e que ele traz consigo, não só o vigor
da juventude mais a herança politica de seu pai Adail Pinheiro, que
deixou um legado de obras e ele poderá resgatar e fará as mudanças
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necessárias para mudar a paisagem da nossa cidade, a saúde,
segurança pública e tratar com responsabilidade o funcionalismo
público. Vamos juntos um bom trabalho, apoiá-lo e que possamos
reencontrar alegria e felicidade e que a partir de hoje o povo de Coari
viverá dias melhores, como dizia o slogan de sua campanha, “Juntos
seremos mais fortes”, e agradeceu a oportunidade. A palavra foi
concedida ao vereador Francisco Edilson Leitão Bonfim (Bacana) que
cumprimentou a todos os presentes com uma boa noite e disse que
Coari passa os últimos anos por momentos difíceis, porém chega de
tanta maldade com o nosso povo, porque Coari como uma cidade rica,
tem muito a melhorar. Dirigiu-se ao prefeito e disse que pode contar
com o vereador Bacana porque tudo que será feito é pelo bem de
Coari, o vereador Bacana será o de sempre simples, honesto e
humilde. Desejou um bom trabalho ao prefeito e vice-prefeita e se
Deus quiser vamos lutar por uma Coari melhor e agradeceu a
oportunidade. A palavra foi concedida a vereadora Jeany de Paula
Amaral Pinheiro, que cumprimentou a todos, dizendo que como
vereadora pode falar que como todos também acredita na capacidade e
determinação do prefeito e vice-prefeita, porque eles estão vindo de
um legado deixado pelo insubstituível Adail Pinheiro, está aqui hoje
perante todo o povo de Coari, para acompanhar o Poder Executivo, e
se necessário ajudará, para que possamos ter uma Coari melhor, a
marca do progresso, o povo de Coari pode ter certeza que Coari
voltará a sorrir, a era ruim já passou, daqui para frente teremos muitas
vitórias e agradeceu a oportunidade. Fez uso da tribuna o vereador
Mário Jorge Lima dos Santos que cumprimentou a todos e sua boa
noite especial à população que veio vivenciar essa posse do prefeito e
vice-prefeita que vieram de um legado político, a sua responsabilidade
é muito grande, pois estará representando um homem que fez muito
pelo seu povo, como cidadão irá cobrar, e que não seja um fardo para
ele e sim uma alegria em cuidar dessa cidade. Chegamos ao final do
ano e não há uma iluminação pública, fomos tratados como um
município qualquer, sem respeito e a Câmara Municipal dará todo o
apoio ao prefeito, vinte e um mil votos não são brincadeira, nem seu
pai no apogeu conseguiu isso, e agradeceu a oportunidade. Com a
palavra o vereador Orleilson de Oliveira Lima, que cumprimentou a
todos desejando uma boa noite, e saúda o povo que aqui está, pois é
um dia especial, não quer falar do passado, essa equipe escreverá uma
nova história, e quer muito fazer parte da base governamental, para
que o povo tenha dignidade, resgatar nossas praças, hoje temos
pessoas capacitadas, declara o apoio ao prefeito e a Câmara está
empenhada para ajudar em prol da sociedade coariense, o amor é
supremo Jesus Cristo pregava o amor, pois com Ele não existe mal
algum, e deseja prosperidade e está orgulhoso por fazer parte, e que
Deus abençoe, momento em que desejou feliz 2017 a todos e
agradeceu a oportunidade. A palavra foi concedida ao vereador
Rodrigo Alves da Costa, que cumprimentou a todos, mais uma vez de
forma especial e respeitosa parabenizar a todos os eleitos, ao prefeito e
vice-prefeita e deseja que o prefeito realize um grande trabalho. Vem
dirigir a todos e de forma especial, fazer um depoimento, pois ouviu
muito de que as pessoas comentavam que o Rodrigo não teria
coragem de vim para a posse do prefeito, porque não o ajudou, e diz a
cada um que a história de Coari não se prende a uma pessoa, já viveu
em algumas ocasiões, Coari vive um momento triste e precisa de
mudança. Hoje retorna a vida pública, diz que em sua pessoa e em seu
coração não existe maldade, se alguém fala por ele, não permite, é
transparente e verdadeiro. Dirigiu-se ao prefeito e disse: Seu pai tem
um legado e fez parte dele, e hoje o prefeito foi eleito terá seu apoio,
jamais será contra a vontade soberana do povo, e a de Deus, sabe que
ele cresceu e amadureceu, e que possa fazer um grande governo, está
como vereador e coloca seu mandato a disposição para ajudar Coari.
Tem certeza que seu pai gostaria de está aqui, nunca lhe faltou com
respeito; Aconteça o que acontecer o melhor para Coari está em
primeiro lugar, porque é o que nós precisamos e agradeceu a
oportunidade. Com a palavra o vereador Salustiano Rodrigues de
Freitas Junior que saudou a todos os presentes com uma boa noite e
diz ao povo de Coari, que já fizeram a sua parte os elegendo e fará a
parte dele, ajudará a desenvolver políticas públicas para auxiliar o
prefeito e espera que esse homem faça o melhor, pois o pai dele fez
muito por esse município e o prefeito teve vinte e um mil votos e ele
próprio teve também seus votos e estava em outra base, mas nunca
falou mal, sempre respeitou Adail Pinheiro, ele fez um bom trabalho,
por isso se reelegeu e elegeu Adail Filho e Mayara, portanto deseja
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sucesso ao prefeito e vice-prefeita, e tem uma esperança muito grande
no prefeito e estará do seu lado, pois hoje não podemos mais andar nas
praças, e isso lhe foi cobrado, mas o governo do Estado tem uma
grande parcela de culpa, porque foram atrás de recurso e não tiveram
apoio, mas podem contar com ele e agradeceu a oportunidade. Com a
palavra o vereador Samuel Pereira de Castro que cumprimentou a
todos e desejou uma boa noite a todos. Hoje é um dia especial e
histórico, foram empossados os vereadores pela manhã e agora o
prefeito e vice-prefeita. Foi eleito vice- presidente da Câmara e
sente-se honrado, sabe que fez a melhor escolha, é aliado desse
governo, e tem certeza que o prefeito honrará a oportunidade que
Deus e o povo de Coari lhe deram, e ver o quanto ele está preparado
para assumir, e foi eleito o prefeito mais votado, com um legado
histórico que seu pai deixou, nesse novo desafio, está para somar,
compartilhar e buscar o progresso desse município, pois estamos
procurando um melhor desenvolvimento para o povo e deseja sucesso
ao prefeito e quer contribuir para ver o seu sucesso e o crescimento do
povo desta cidade e agradeceu a oportunidade. Não havendo mais
vereadores, a se pronunciar o cerimonialista convidou o presidente da
Câmara para fazer o seu discurso vereador Keitton Wyllyson Pinheiro
Batista, que saudou a todos com uma boa noite e que a graça e a paz
de Jesus Cristo esteja com todos. Cumprimentou o prefeito e
vice-prefeita e demais vereadores em nome do vereador Ademoque.
Como presidente da Câmara nessa 18ª legislatura, inicia seu discurso
prestando uma justa homenagem às mulheres deste município e que a
partir de hoje podem contar também com duas representantes, uma
pela primeira vez em 84 anos deste município ocupará o cargo de
vice-prefeita Doutora Mayara e a outra no Legislativo será a nona
mulher vereadora Jeany, entre os cento e sessenta parlamentares
homens que conquistaram mandato desde 1936 até este dia. Não
podemos deixar de destacar essas duas heroínas, brilhantes mulheres a
qual pediu gentilmente uma saudação com palmas. Hoje é dia de festa
e comemorações, porem temos que lembrar que nos últimos três anos
Coari vem sofrendo, a educação as crianças sem aula, sem merenda
escolar, sem transporte e sem um futuro dígno, a população sem
segurança e os trabalhadores enganados. Mas não conseguiram acabar
com Coari, mais não acabaram com seus verdadeiros filhos e que
começarão do zero e mais que nunca a marca do progresso, e a
predestinação, um diz respeito ao povo de Coari que vem resistindo às
agruras. Pode apontar dois exemplos, um diz respeito ao município, ao
povo de Coari, que com sabedoria resiste aos temporais, o segundo
exemplo vem de berço envolve este que hoje tem a honra de presidir
essa Sessão Solene de posse ao Prefeito José Adail Figueiredo
Pinheiro, como Presidente da Câmara Municipal de Coari. O nosso
Adail Filho hoje é um homem que foi preparado ao longo do tempo,
sempre se modernizando e buscando assimilar tudo o que acontece no
mundo, no Brasil e o que diz respeito ao Amazonas e a Coari. Ele veio
de uma escola onde aprendeu que o trabalho sem amor escraviza, a
política sem amor te deixa egoísta e a via sem amor não tem sentido.
Toda essa trajetória inspirada e guiada pelo nosso eterno Prefeito
Adail Pinheiro, mesmo não estando aqui fisicamente está presente no
coração de cada um aqui nesse momento, sua marca do progresso, sua
marca do trabalho, de dedicação e respeito às pessoas, principalmente
as mais humildes. Por isso tudo Adail Filho é recordista de votos, esse
legado deixado por seu pai. John Kennedy, trigésimo quinto
Presidente dos Estados Unidos, ao tomar Posse, em 20 de janeiro de
1961, em Washington, cunhou a seguinte frase: Não pergunte o que o
seu País pode fazer por você, mas pergunte o que você pode fazer pelo
seu País. Que eles sejam merecedores das bênçãos de Deus, a ação
tem que ser maior e melhor que o discurso, vamos juntos com o nosso
prefeito e vice-prefeita e demais vereadores trabalhar em prol de uma
Coari melhor, um futuro melhor e que Deus nos abençoe e agradeceu
a oportunidade. O cerimonialista convidou para fazer uso da tribuna a
senhorita Doutora Mayara Monique Figueiredo Pinheiro,
Vice-Prefeita para fazer o seu discurso. A prefeita saudou a todos os
presentes, cumprimentou o Doutor Valter Cibele Secretário Geral do
PP e o Doutor Cicero Lima, Presidente do PSDC, e em nome da
vereadora Jeany cumprimenta os vereadores e o prefeito, a todos os
cidadãos e cidadãs a sua mais eterna gratidão, dia em que assumem o
maior desafio, assumiu o compromisso como medica, momento em
que explanou como deve ser; ouvir as pessoas com humildade, mas
algo não muda, como vice- prefeita não pode falhar para atender aos
mais necessitados e de antemão sua gestão e de Adail filho, será de
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forma participativa, durante a campanha linda em todos os aspectos,
muitos sorrisos calorosos, mais pôde enxugar muitas lágrimas, e isso a
comovia e prometeu para ela mesma e para Deus, que não sossegaria
até que todo esse pranto se convertesse em alegria; e hoje estamos
aqui com um sentimento, a oposição conhece o caminho da usurpação
e vergonha na cara, mas é passado, vamos daqui para frente ter o
propósito, por isso se uniu com seu irmão para cuidarem e lutarem por
uma Coari melhor, seu irmão ou melhor seu prefeito, está muito
preparado é um dos poucos homens que amadureceu cedo, pois hoje
ele já é um grande homem, será sua companheira fiel e leal para
construir uma das melhores administrações, quem venceu as eleições
foi o povo de Coari, quem venceu foram as mães coarienses, porque
viram o descaso com a segurança, descaso com a educação, foram os
jovens, os idosos que sabem que serão respeitados, e a partir de agora
não lhes é confiado somente as contas públicas e sim vidas e
esperança, afirma que será muito comprometida, para que juntos
pudessem traçar as mudanças necessárias para que Coari comece não
hoje a marca do progresso, porque já começou lá atrás com seu pai;
Cresceu inspirada pelo seu amor ao próximo, ele sofreu os ataques
mais cruéis, e por isso tem pelo seu pai não só amor de filha, mais tem
certeza da sua fé, seu pai eterno prefeito. Como médica sabe que o
tratamento é doloroso, Coari está agonizando, mais estão preparados
para tratar e curar agradece as mulheres de maneira especial, as
mulheres foram determinantes para a nossa conquista, o movimento
dos jovens que se engajaram, aos lideres de bairros, muitos
trabalhando por amor, é certo que hoje ela e Adail filho são
governantes de todos, mais agradece quem esteve ao seu lado no
momento de luta, agradece a presença da sua mãe, seu noivo pelo
apoio afetivo. Diante de tudo isso agradece a Deus que ele nos salvou
de todos os sofrimentos, só tem a pedir bênçãos para todos, que Deus
nos abençoe com anos prósperos, e o sofrimento acaba hoje, porque
amanhã estaremos frente aos trabalhos e agradeceu. O cerimonialista
nesse momento disse que quem está nessa posse histórica na vitória do
sentimento, momento em que anunciou o discurso do prefeito eleito,
diplomado e empossado Adail José Figueiredo Pinheiro. O Prefeito
com a palavra disse que gostaria de quebrar o protocolo, pois gostaria
de olhar nos olhos de cada um, momento em que saiu da tribuna e
ficou de frente para o povo, iniciando seu discurso cumprimentando a
todos com uma boa noite, cumprimentou sua família, o Secretário
Geral do Partido Progressista, Valter Cibele. Deus quis que esse dia
chegasse, o povo tem luta, sofrimento, essas provações vieram para
que ao final, pudéssemos desfrutar não somente o sabor da vitória
mais a plenitude da glória, hoje ele se manifesta quebrando as
correntes de maldade para o povo, e olhando para o céu diz meu Deus
muito obrigado, Deus confiou nele e na Doutora Mayara, para que
possam levar Coari para um outro degrau de progresso. Viveu ao lado
do seu pai um dos dias mais bonitos da sua vida, os raios de sol
começaram a surgir, e ele me disse: Nem a mais escura noite pode
vencer a luz, faça o certo, proceda o certo mesmo que desagrade aos
poderosos, nunca traia o povo nunca os abandone, porque eles
respeitam a quem os respeita, por isso que precisamos respeitar a
história e as tradições desta cidade, precisamos erguer o espírito
criativo e empreendedor dessa geração, precisamos promover o
descanso e a paz aqueles que ajudaram a construir com paz e amor, os
idosos poderão contar com nosso apoio, mais para isso acontecer,
poderemos contar com a vontade dos vereadores e que ele podem ter a
convicção de que os laços do diálogo começará, precisamos esquecer
a desesperança, a escuridão amarga que assola nossa cidade, que foi
consequência da ambição de alguns que por aqui passaram,
infelizmente dias sombrios assolavam nossa terra, mas não se
desesperem, pois esse tempo de dias ruins acabaram. Vibra o sangue
em nossas veias, daqueles que não tem medo diante as dificuldades,
tremam os covardes, fujam como sempre fizeram porque a partir de
hoje Coari volta a ter um prefeito de verdade, pois foi à vontade de
Deus e a vontade soberana do povo, precisamos construir as pontes
para o futuro e não haverá pedras no seu caminho que o fará desistir
para ajudar o povo, a partir de hoje não é somente Adail Filho, mas
com as bênçãos de Deus, passa-se a chamar Adail filho de Coari, que
Deus nos dê forças, porque hoje começou uma nova história e
agradeceu a oportunidade. Em seguimento a sessão e forma patriota o
Presidente solicitou a todos que ficassem de pé para a entoação do
Hino Nacional Brasileiro. Após o Hino o Presidente da Câmara
agradeceu a presença das autoridades e ao povo em geral que Deus
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abençoe Coari e vamos comemorar momento em que deu por
encerrada a reunião. Para constar eu, Antonio Soares dos Santos,
secretariando os trabalhos da Câmara, lavrei a presente ata que após
lida, discutida e aprovada, seguirá assinada.
Sala das Sessões da Câmara Municipal de Coari, Estado do
Amazonas, em 01 de janeiro de 2017.
KEITTON WYLYSON PINHIERO BATISTA
Presidente
Vereadores
____________________________________
ADEMOQUE REBOUCOS DA SILVA FILHO – PSDC
____________________________________
CRISTIAN PEREIRA RODRIGUES - PP
____________________________________
CARLOS ENDRICK DOS SANTOS NASCIMENTO - PSB
____________________________________
EDELSON FIALHO DE SOUZA - PEN
____________________________________
EDILSON DE OLIVEIRA LIMA - PSC
____________________________________
EWERTON RODRIGO ALVES MEDEIROS – DEM
Continuação da Ata de reunião solene de posse do prefeito e
vice-prefeita, realizada no dia 1º. de janeiro de 2017
____________________________________
FRANCISCO EDILSON LEITAO BONFIM – PV
____________________________________
JEANY DE PAULA AMARAL PINHEIRO – PP
____________________________________
MARIO JORGE LIMA DOS SANTOS – PTN
____________________________________
ORLEILSON DE OLIVEIRA LIMA – PHS
____________________________________
RODRIGO ALVES DA COSTA – SD
____________________________________
SALUSTIANO RODRIGUES DE FREITAS JUNIOR – PRTB
____________________________________
SAMUEL PEREIRA DE CASTRO - PSL
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