Município de Coari

1 de 9

http://www.diariomunicipal.com.br/aam/materia/44BE0043

ESTADO DO AMAZONAS
MUNICÍPIO DE COARI

CAMARA MUNICIPAL DE COARI
ATA DA REUNIÃO SOLENE DE POSSE DOS VEREADORES 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), a Câmara Municipal de Coari reuniu-se solenemente no
Auditório Silvério José Nery, situado à estrada Coari/Mamiá, S/N,
Bairro União, conforme Resolução nº 075, de 28 de Dezembro de
2016 que Dispõe sobre a realização de Reunião fora do prédio da
Câmara Municipal de Coari, sob a Presidência da vereadora mais
votada nas eleições de 02 de outubro de 2016, Jeany de Paula do
Amaral Pinheiro. Tendo como Cerimonialista o Senhor Valcione
Tavares que cumprimentou a todos e fez o convite aos vereadores
eleitos pela ordem alfabética, para comporem a mesa oficial. Em
seguida o Cerimonialista continuou fazendo a leitura sobre o que
determina o Artigo 18, § 1º da Lei Orgânica do Município de Coari,
combinado com o artigo 8º, § 1º. e 2º do Regimento Interno da
Câmara Municipal, na qualidade de vereador mais votado nas eleições
de 02 de outubro de 2016, a Senhora Jeany de Paula do Amaral
Pinheiro, cumpre-lhe o dever de exercer a função de presidente do
Poder Legislativo Municipal para receber o compromisso dos
vereadores, dar-lhes posse e presidir a eleição da Mesa Diretora da
Câmara Municipal de Coari para o biênio 2017/2018. Dando
sequência a Vereadora Jeany de Paula do Amaral Pinheiro
cumprimentou a todos os presentes e citou que de posse da
documentação dos vereadores exigida por lei (Diploma, Declaração de
Bens e dentre outros), declarou aberta a Sessão Solene de Posse dos
vereadores da Câmara Municipal de Coari, eleitos em 02 de outubro
de 2016 e eleição da Mesa Diretora da Câmara Municipal de Coari,
para o Biênio 2017/2018 e solicitou ao Secretário Legislativo que
procedesse a chamada dos vereadores, fazendo-se presente:
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, Samuel Pereira de Castro.
Estando todos os vereadores presentes, disponibilizou a Bíblia
Sagrada ao Vereador Ewerton Rodrigo Alves Medeiros que fez a
leitura no livro de Josué capítulo 01, versículos de 06 e 07. Após
respeitou-se um minuto de silêncio em reflexão ao texto lido. Dando
prosseguimento o Secretário Legislativo procedesse a leitura da
Resolução nº 075, de 28 de dezembro de 2016, dispõe sobre a
realização de reunião fora do prédio da Câmara Municipal de Coari. A
seguir o cerimonialista convidou a todos os vereadores e demais
membros da mesa que ficassem de pé, oportunidade em que a
Vereadora mais votada nas Eleições de 02 de outubro de 2016, a
senhora Jeany de Paula Amaral Pinheiro estendeu o braço direito em
direção aos Pavilhões Nacional, Estadual e Municipal e procedeu o
compromisso de posse dizendo: “Prometo cumprir a Constituição do
Estado, a Lei Orgânica Municipal, observar as Leis, desempenhar o
mandato que me foi confiado e trabalhar pelo progresso do Município
e bem estar do seu povo”. Os demais vereadores permaneceram de pé
e a Presidente chamou um a um nominalmente quando confirmaram o
compromisso de posse dizendo: “Assim Prometo”. A Presidente disse
que diante do compromisso prestado publicamente, na condição de
Presidente deste Poder Legislativo Municipal, declara empossados os
vereadores da Câmara Municipal de Coari para a décima oitava (18ª)
legislatura no período de 2017 a 2020. Em seguida procedeu aos
trâmites para a eleição da Mesa Diretora para o Biênio 2017/2018.
Convocou aos vereadores Ewerton Rodrigo Alves Medeiros e Edelson
Fialho de Souza para secretariar os trabalhos durante o processo da
Eleição da Mesa. Explicou que as cédulas de votação serão assinadas
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por ela presidente e pelos dois vereadores designados. Expôs a urna
onde serão depositados os votos e explicou que os vereadores
receberão a cédula de votação na presidência e se dirigirão a cabine de
votação e após depositarão a cédula votada na urna. A presidente deu
início o processo da eleição chamando nominalmente os vereadores
pela ordem alfabética: 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. Concluída a votação a presidente convidou
os vereadores: Aldervan Souza Cordovil e Cristian Pereira Rodrigues
para auxiliarem como escrutinadores, fazendo a apuração dos votos e
declarando em voz alta o resultado de cada cédula. E de acordo com a
apuração dos votos foram eleitos para compor a Mesa Diretora da
Câmara Municipal de Coari, para o biênio 2017/2018, os seguintes
vereadores: Presidente Keitton Wyllyson Pinheiro Batista; 1º
Vice-Presidente Samuel Pereira de Castro; 2º Vice-Presidente Edilson
de Oliveira Lima; 1º Secretário Carlos Endrick dos Santos
Nascimento; 2º Secretário Orleilson de Oliveira Lima, todos eleitos
com 15 votos. A Presidente solicitou aos eleitos que ficassem de pé, e
expressou como a posse é imediata declarou empossada a Mesa
Diretora e convidou o Presidente Keitton Wyllyson Pinheiro Batista
para assumir a Direção dos Trabalhos e dar continuidade a Sessão
Solene deste Poder Legislativo Municipal. O Presidente assumindo
cumprimentou a todos e franqueou a palavra a palavra ao Ademoque
Rebouços da Silva Filho que cumprimentou a todos com um bom dia
e em nome do nobre Colega Keitton saúda a todos os vereadores e em
nome do seu Pai Ademoque Rebouças cumprimenta a todos os
convidados que estão presentes, disse que seu mandato será para
ajudar a cidade. Em primeiro lugar agradeceu a Deus por ter-lhe
concedido a oportunidade de fazer parte de uma grande mudança que
está iniciando a partir de hoje. Mudança essa que é para a melhoria da
cidade e do nosso povo. Agradeceu sua família pelo apoio, seu pai,
sua mãe, aos amigos que acreditam nele, ao seu partido PSDC pelo
qual foi eleito, agradeceu ao Prefeito eleito Adail Filho, mesmo que
não esteja aqui e está feliz por fazer parte do seu grupo político. Diz a
todos que anseia por uma Câmara melhor, que se preocupe realmente
com as dificuldades da população. Entrou no meio politico porque
sabe que Coari precisa de mudança, pois vem enfrentando
dificuldades, a cidade precisa melhorar a saúde, educação, segurança,
uma qualidade de vida melhor para a população, pois falta emprego, é
um município que tem a segunda melhor arrecadação e tem certeza
que as pessoas terão orgulho dessa Câmara que estará lutando para
que o povo tenha orgulho de viver em Coari e agradeceu a
oportunidade. A palavra foi concedida ao vereador Aldervan Souza
Cordovil, cumprimentou ao prefeito eleito com 54.97% dos votos
válidos e a Doutora Mayara Pinheiro que serão empossados por essa
Casa Legislativa. Parabenizou o presidente da Câmara, e aos demais
colegas, vamos assumir o compromisso de obedecer as leis, promover
o bem comum para o povo. As autoridades militares, civis e
eclesiásticas agradece a presença. Parabeniza pela sua força, coragem
e determinação, a única vereadora mulher Jeany Pinheiro, sabe-se que
as mulheres estão difíceis de elegerem. Hoje é um dia especial para
ele, onde os nossos sonhos tornam-se realidade e de agora em diante
marchamos juntos numa nova missão, a missão que cada coariense
depositou nas urnas, a de sermos a voz e defensores da coletividade, e
pediu permissão para fazer votos de agradecimento: Começou
externando sua imensurável gratidão a Deus, a sua esposa Daniele
Cordovil juntamente com seus filhos, ao seu Pai Freitas Cordovil, ao
seu irmão Aldenei Cordovil, Tio Biá, Tia Lécia Cordovil, aos amigos
professor Uranjo, Paulão, Dona Arlete Lima, Barreto, Dr. Kal, Dr.
Marcos e sua grande amiga Lândia. Ao eterno prefeito Adail Pinheiro,
pelo apoio total que lhe deram nesse grupo, e deixa seu
reconhecimento porque foram às pilastras de sustentação dessa
caminhada, foram sua fortaleza, agradecer a todos os cabos eleitorais
que foram baluartes e sua voz em momentos onde ele não poderia
está, não tem dúvida da importância que foram e são pela conquista,
por esse progresso, aos amigos que lhe incentivaram com palavras de
apoio e carinho, agradece aos que votaram e aos que não votaram
nele, mais que torceram e desejaram seu sucesso, porque essa vitória
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não é somente dele e sim de todos, pois sem eles seria como um avião
sem asas, um céu sem estrelas e um mar sem ondas, pois foram as
pessoas que votaram em mim seiscentos e sessenta e nove (669)
votos; Reafirma seu compromisso com a população de Coari,
salientando que vai honrar o legado político deixado por sua família
por vinte e dois anos, três mandatos do seu pai Freitas Cordovil, e dois
mandatos do seu tio Biá Cordovil, e tenham a certeza que procurará
fazer o que eles não puderam pela dificuldades inerentes às suas
épocas, o seu compromisso é de bem servir o povo coariense,
caminhará lado a lado com o prefeito Adail Filho, dando-lhe apoio
incondicional nas suas decisões deixará de lado quaisquer picuinha ou
orgulho, pois a população pede paz, e não podemos mais reviver de
forma alguma o modelo de governabilidade do passado. A
independência do Poder Legislativo, constitucionalmente expressa, é a
baliza reformuladora e garantidora da representação popular Cabe-lhe
assegurar o compromisso de cuidar do bem da população, procurará
ser fiel ao regimento interno, atuará e defenderá os direitos do povo
coariense, trabalhará juntamente com todos, na busca incessante pelo
compromisso e responsabilidade com a coisa pública uma vez que lhe
foi outorgado poderes de administração, cuja seriedade e experiência
que traz da vida privada. Zelará pelas funções institucional,
fiscalizadora, legislativa, julgadora e administrativa da nossa Câmara
Municipal. Atuará e defenderá os direitos do povo coariense, dentro
ou fora da Casa Legislativa. Junto caminhará num intuito de levar aos
nossos munícipes mais saúde de qualidade, mais ações voltadas à
educação, segurança pública, esporte e lazer para as comunidades
locais, garantia de acesso e atendimento às pessoas carentes. A sorte
será lançada, vamos a luta, nós somos senhores do nosso próprio
destino. Façamos por merecer essa honrosa e histórica tarefa, e é com
o sentimento de nobreza do universo. O hospital está em calamidade e
isso é sério, procurará adotar e cumprir as políticas públicas, ações
governamentais para trazer mais empregos. A sorte está lançada
compete a cada um de nós, pois seremos os senhores do nosso próprio
destino, e com sentimento de nobreza e humildade e despede
agradecendo a oportunidade. A palavra foi concedida ao vereador
Carlos Endrick dos Santos Nascimento (Carlinho do Bem), que
cumprimentou a todos com um bom dia! Primeiramente agradeceu a
Deus por ser o autor da vida, por abençoar nossos passos e fortalecer
nosso espírito, capacitando-nos a vencer as adversidades da vida.
Agradeceu sua família que incansavelmente esteve ao seu lado sempre
o encorajando e dando o suporte necessário. Agradeceu seus amigos,
Luíz da Saúde, Jean Paulo e Gilcimar da Galaxia, amigos sempre
presentes nas horas difíceis, agradeceu ainda seu grupo político, que o
ajudou em uma campanha vitoriosa com seiscentos e oitenta e nove
(689) votos, ficando no 5º lugar. Parabeniza e agradece ao prefeito
Adail Filho e a vice-prefeita Mayara que serão empossados logo mais
a noite, e em nome do seu primo vereador Cristian e seus amigos
Ewerton Medeiros e Keitton Pinheiro, parabeniza aos demais colegas
vereadores. Fez um agradecimento especial aos seus amigos e colegas
do departamento de limpeza pública, os garis, pelas mãos calejadas,
pelo suor no rosto, pela luta incansável em busca dos seus sonhos e
principalmente pela árdua missão de higienizar nossa cidade e torná-la
salubre ao convívio social. A todos os seus amigos os mais sinceros
obrigado, em muitos momentos o desânimo se apossou dele, mas
graças a Deus com o apoio de Deus e amigos, por isso parabeniza os
campeões que estão aqui nessa manhã. Lutas virão sim, desafios não
faltarão, mais o povo sabe escolher e escolheu uma câmara jovem,
ousada cheia de vontade de trabalhar, e essa escolha não foi apenas da
parte do povo, todos foram escolhidos por Deus, pois segundo as
palavras de Jesus perante Pilatos em João 19,11. “Não existe
autoridade na terra que não seja constituída por meu Pai que está no
céu”. Enfatizou que há muitos anos atrás desembarcava nesta cidade
um médico, que se importava com o bem comum, a saúde do cidadão
coariense e conforme o tempo passava esse médico passou a ser
questionado pela sociedade porque não entrava na política, pois assim
poderia ajudar muito mais a cidade e o bem comum, e falava de seu
pai Doutor Odair Carlos Geraldo que nesta manhã está humildemente
sendo representado por ele. Como é de família a insistência, ele
aceitou o desafio e se candidatou a prefeito e foi eleito pela maioria,
de tanto fazer o bem (daí a origem do nome Carlinhos do Bem)
despertou inveja e foi covardemente atraído para uma cilada, na qual
resultou em sua morte. Mas uma semente foi deixada e hoje nós
estamos aqui e nosso pai está lá no céu torcendo por nós, e estamos
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vencendo a batalha avançando e conquistando. Perdi meu pai, mas
nosso pai celestial não deixa seus filhos desamparados e de presente
me deu dois pais: Papai Erivaldo Pereira e papai Felix Castro que hoje
representam minhas mães Aparecida Santos e Socorro Castro, e toda
sua família. Um dia na casa de um, outro dia na casa de outro,
depende onde a barra está mais tranquila. Entrou na política pelo que a
palavra representa o bem comum na sociedade, tem seus projetos,
mais como disse em campanha seu maior projeto é o ser humano.
Encerra suas palavras agradecendo a atenção de todos e deixando um
texto no livro de Provérbios capítulo 22.1. Vale mais ter um bom
nome do que muitas riquezas, e o ser estimado são melhores do que a
riqueza e o ouro. Desejou a todos um feliz ano novo e agradeceu a
oportunidade. A palavra foi concedida ao vereador Cristian Pereira
Rodrigues, que cumprimentou a todos os presentes e aos que
acompanham através dos meios de comunicação, agradeceu a Deus
por está hoje lhe dando essa oportunidade e grande momento de
emoção em sua vida, cumprimenta e parabeniza o presidente eleito,
saúde os demais membros, a senhora vereadora Jeany Pinheiro
representando as mulheres, cumprimenta aos demais, as autoridades,
familiares, convidados e público presente, e juntamente com o prefeito
que tomará posse. Assumimos o compromisso de manter e defender a
constituição federal, a Constituição estadual e a lei orgânica municipal
e promover o bem geral do povo coariense, e sustentar a integridade e
autonomia do nosso município. Sua emoção nesse ato, não teria razão
se não fossem as pessoas que lhes são mais queridas, as quais não
pode deixar de reverenciar: sua mãe Maria de Fátima, seu pai Antonio
Rodrigues, sua esposa Odanildes Mary, seus filhos Calyel Ayken e
Derik Almeida, seus oito irmãos, o qual citou o nome do mais velho
José Neto Pereira representando os demais, a todos os seus familiares
Pereira e Rodrigues, as equipes que trabalharam em sua campanha,
equipe de apoio, cerimonial, visitas, coordenadores, amigos pessoais,
e todo o seu eleitorado que lhe deram seu voto de confiança. Fez
referência o Presidente Municipal do Partido Progressista (PP),
Prefeito Adail Filho, e o vice-presidente Júlio Sales. Sua gratidão a
Deus por ter-lhe dado o privilégio de representar setecentos e sessenta
e sete (767) votos, ficando o segundo mais votado, está ciente que
como vereador lhe cabe assegurar e transformar a Câmara Municipal
de Coari no centro das grandes decisões em prol dos cidadãos que
aqui vivem. Tendo ciência de sua obrigação contribuirá para o
desenvolvimento da cidade juntamente com o prefeito, atuará e
defenderá o povo dentro e fora da Casa, auxiliará, e acompanhará
assuntos municipais, caminhará junto pelo bem comum dessa cidade,
juntamente com o prefeito Adail Filho. Vereador empossado estará de
prontidão para ajudar a população, como diz a frase do pensador Erich
Fromm que “a pessoa mentalmente sadia é a que vive pelo amor, pela
razão e pela fé e respeita a vida, a sua própria e a do seu semelhante.
Desejou a todos os coarienses neste ano que está iniciando muita paz,
saúde e prosperidade. A palavra foi concedida ao vereador Edelson
Fialho de Souza que cumprimentou a todos os presentes e aos que
acompanham através dos meios de comunicação. Sua gratidão a Deus
em primeiro lugar por essa oportunidade, a sua família, sua mãe,
irmãos, sua filha, e a todos os seus eleitores, foi eleito
democraticamente através do voto, e irá cumprir a missão de ajudar o
povo, as politicas públicas dentro do planejamento do Prefeito
Municipal, aprovando projetos de autoria do Executivo Municipal,
projetos de autoria dos vereadores, e até projetos de iniciativa popular,
que venham trazer melhoria de vida aos habitantes das zonas urbana e
rural. Para que tenhamos uma saúde melhor, ações voltadas à
Educação, esporte e lazer e melhoria na segurança pública em Coari.
Como vereador fará o possível dentro das suas responsabilidades, para
cumprir seu papel como parlamentar representando o povo de seu
município dignamente. Apresentará no plenário requerimentos,
indicações, moções e projetos propondo ao prefeito as realizações das
obras que tragam desenvolvimento econômico e social e acima de
tudo o progresso no nosso município, e encerrou dando o seu muito
obrigado e desejando a todos um feliz ano novo. A palavra foi
franqueada ao vereador Edilson de Oliveira Lima que deu seu cordial
bom dia ao presidente, membros da mesa e demais vereadores, seus
amigos, familiares e ao povo presente e aos que acompanham através
dos meios de comunicação, hoje é um dia especial, onde lhe é
delegado uma nova missão, e agradeceu a Deus, oportunidade em que
pediu permissão para que todos dessem um aplauso a Deus, agradeceu
sua esposa Girlaneide estendendo a toda a sua família, agradeceu ao
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Pastor Queiroz e em especial as suas orações e a todos que pediram a
Deus em seu favor, agradeceu a Igreja Evangélica Assembleia de
Deus, membros e obreiros, agradeceu ainda toda a liderança que fez
parte de sua campanha e é muito grato a todos, agradece aos amigos e
eleitores que lhe confiaram o seu voto, foram no total seiscentos e
sessenta e três (663) votos, fazendo assim o sétimo vereador mais
votado. Vem de uma família sem tradição política, mais sincera, unida,
humilde e de bom caráter, e com esses mandamentos quer ir à luta
pelo povo de Coari, tínhamos sempre a humildade e o aguardo da
vitória, e chegou aqui e hoje começa uma nova missão, com a
intenção de resolver os problemas e contribuir para a solução dos
mesmos, diz aos colegas vereadores que veio para somar, compartilhar
a busca do progresso e desenvolvimento de Coari, seu agradecimento
a todos e que Deus possa nos abençoar nesse mandato que se inicia,
para sermos abençoados, todas as autoridades são constituídas por
Deus, momento em que citou um versículo da Bíblia no que diz todas
as autoridades são constituídas por Deus, e tem a consciência que
Deus os escolheu para ajudar, pois todos são especiais para Deus, e
deixou seu abraço fraterno agradecendo a oportunidade. Com a
palavra o vereador Ewerton Rodrigo Alves Medeiros que saudou a
todos os presentes, e inicialmente agradeceu a Deus em primeiro
lugar, pois Ele é a razão de todas as nossas vitórias. Agradeceu seu Pai
Iranilson Medeiros a quem tem a honra de herdar a sua carreira
política e dizer de sua história de vida, seu espírito empreendedor, sua
visão politica , ele é e sempre será o seu referencial na vida pública,
tem o mesmo como exemplo de vida e espera seguir tudo o que ele lhe
ensinou, que um dia possa retribuir ao menos um pouquinho tudo o
que fez por ele, pela forma que o educou, pela dedicação e lições que
o fizeram crescer tanto, e sempre esteve ao seu lado nos bons e maus
momentos e lhe agradece de oração. Agradeceu a sua mãe Marilene
Medeiros pelas orações e tem orgulho de ser seu filho, agradeceu a
todos os familiares, inclusive seus cunhados, cunhadas e sogra Dona
Olivete Aguiar por acreditarem nele e em todos os momentos o
incentivaram apoiando sua decisão em sair candidato e lutando ao seu
lado pela vitória. Agradeceu especialmente a sua esposa Andreia
Medeiros, pelo tão importante apoio quando tomou a decisão de sair
para a carreira política, ficando ao seu lado. Agradeceu ao seu pastor
Jorge Portela. Agradeceu aos seus irmãos pelo apoio, momento em
que pediu um aplauso ao seu irmão Felipe. Foram seiscentos e dezoito
votos (618) de amigos que lhe confiaram, amigos fieis, irá representar
a todos com dedicação e tem certeza que o povo de Coari escolheu
pela mudança e confia que o prefeito Adail Filho fará o melhor por
essa cidade. Desempenhará um bom papel, e se empenhará para fazer
o melhor mandato de vereador que puder com muita humildade e
dedicação. Fez menção sobre a saúde e disse que uma das áreas pelo
qual irá lutar, para que haja um avanço significativo na saúde
municipal, é inaceitável que nosso hospital regional não tenha uma
UTI, e perguntou. Quantas vidas poderiam ter sido salvas se o hospital
fosse mais bem equipado? Mencionou um exemplo que aconteceu
com seu irmão que sofreu um acidente de trânsito e se ele tivesse
recebido o atendimento dentro dos padrões de uma UTI o quadro
clinico dele seria outro, mas isso não aconteceu. Lamentavelmente
muitas outras famílias tem passado por esse mesmo problema e até
maiores pela falta de uma UTI. Não é de sua alçada trazer uma UTI
para o hospital, mais irá em busca junto com o executivo. Outra
bandeira que irá levantar é sobre a segurança pública, os nossos jovens
estudantes vivem amedrontados, os comerciantes não sabem mais o
que fazer, é inaceitável a sensação de insegurança que vivemos. Antes
podíamos sair passear com nossa família com tranquilidade, hoje dá
medo até de sair de casa; Será uma voz ativa em meio a segurança
pública. Desejou a todos um mandato promissor, e precisamos está
unidos, fazer o melhor pelo povo de Coari, que o povo possa encontrar
alegria e felicidade e que a partir de hoje o povo possa viver dias
melhores com paz no coração! Desejou um feliz ano novo a todos e
agradeceu a oportunidade. A palavra foi franqueada ao vereador
Francisco Edilson Leitão Bonfim que saudou a todos os presentes e
em primeiro lugar agradeceu a Deus por ter-lhe concedido mais um
objetivo em sua vida, agradeceu ao seu pai Sebastião Bonfim, sua mãe
Maria Raimunda, seus irmãos que não mediram esforços, sua
namorada Úrsula, seu amigo Valcifran, e especialmente a todos que
confiaram nele elegendo-o vereador. Não pode deixar de mencionar o
nome de dona Graça que nesse ano de 2016 recebeu merecidamente o
Título de Cidadã Coariense, com quem trabalhou muitos anos e pediu
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uma salva de palmas a essa mulher valorosa. Parabenizou ao prefeito
eleito Adail Filho e a vice-prefeita Doutora Mayara, assim como
parabeniza o Presidente da Câmara Municipal de Coari, vereador
Keitton e aos demais colegas parlamentares. Afirma ao presidente que
pode contar com o vereador Bacana para estar na base de apoio ao
legislativo e ao executivo, aos seus eleitores diz que continuará a ser a
mesma pessoa e honrará aos votos que lhe foram confiados, sendo o
Bacana de sempre, sua posição será de harmonia, buscando
desenvolver e apoiar os projetos de que venham beneficiar a nossa
cidade. Deseja um feliz ano novo e que todos tenham muita paz, saúde
e prosperidade e agradeceu a oportunidade. A palavra foi concedida a
vereadora Jeany de Paula Amaral Pinheiro, que saudou a todos com
um bom dia, e em nome do presidente Keitton cumprimenta aos
demais vereadores. Agradeceu o apoio incondicional que lhe deu,
agradeceu aos seus filhos, ao seu esposo, por toda a compreensão, e
que futuramente eles possam entender o grande trabalho que lhe está
sendo dado, as suas irmãs, a todos os amigos que se fazem presentes,
não citará nome de todos porque todos são especiais, aos seus pastores
Francisco Jaques e Vanderlei, a todos que estão lhe prestigiando, e em
nome das mulheres que já passaram na Câmara Municipal de Coari:
Auxiliadora Yamaguchi, Graça, Cleiciane, Maria Olinda, Francisca do
Zito, agradece a Deus pela conquista, e procurará fazer o possível por
essa cidade e espera saber conduzir com toda dignidade, respeito e
humildade. Não foi fácil a política, muitos tiveram dificuldades.
Política é algo que não se pode prever, temos que ter fé e confiar,
graças ao nome de Adail Pinheiro seu irmão obteve mil duzentos e
quatro (1.204) votos. Agradece a todos que lhe confiaram essa votação
e a toda a população. Nossa cidade hoje se pode dizer que está
acabada, mais se pode dizer também que foi até ontem, mais tarde a
noite será dado posse ao prefeito e vice-prefeita, e que possamos ser
unidos em prol do povo e da cidade, acredita que há uma bancada
comprometida em melhorar tudo, o prefeito e vice-prefeita podem
contar com esse parlamento. Foram eleitos para serem uma base e ter
comprometimento com o povo. Está começando hoje uma melhor
Coari, de paz e progresso e estará na Câmara procurando fazer o
melhor e tem muito que aprender, nasceu para aprender e continuará
assim. Agradeceu alguns amigos, não pode se comprometer para ser
responsável somente pelas mulheres porque também será responsável
pelos homens, e pede a Deus as suas bênçãos sobre o nosso prefeito.
Pediu a todos nesse momento um aplauso ao ex e sempre prefeito
Adail Pinheiro, inesquecível pelo seu grande trabalho, e tem certeza
que os seus filhos farão o melhor para continuar seu trabalho e
agradeceu a oportunidade. A palavra foi concedida ao vereador
Orleilson de Oliveira Lima que cumprimentou a todos os presentes,
seu pastor, seus irmãos, suas irmãs, amigos, não pode deixar de
homenagear a memória de sua mãe que lhe ensinou a perseverar e a
escolher o caminho da justiça, ao seu exemplo que lhe ensinou a ser
um bom cidadão, assim como seu pai. Agradece ao pastor Beto
juntamente com a igreja Unida do Brasil, agradece aos amigos que
estiveram juntamente especialmente seus colaboradores equipe de
trabalho, ao seiscentos e vinte e cinco (625) votos, agradece pela
confiança a ele depositada, tem certeza que fará um mandato a favor
do povo, nunca abandonará as suas convicções e buscar a excelência,
cumprimenta e congratula-se com o presidente da Câmara vereador
Keitton, ao prefeito Adail Filho oferece seu braço para caminhar
juntos, dobra seus joelhos e coloca esse mandato diante de Deus, e
irão em busca de melhoria para esse município, vamos todos juntos
voltar a acreditar. Desejou um feliz ano novo a todos e que Deus
abençoe e agradeceu a oportunidade. A palavra foi concedida ao
vereador Mário Jorge Lima dos Santos que cumprimentou aos
presentes e a todos os vereadores nominalmente. Referiu sobre o
processo diante de uma eleição que mexe principalmente com a
família. Agradece a Deus que é o arquiteto do universo, ao prefeito
Adail Filho e que em tudo haja benção e permissão de Deus. Agradece
sua família, sua mãe, que está presente que veio de Manaus. Agradece
sua esposa, não está aqui porque está acometida de uma dengue, mais
ela foi incessante. Deixa sua homenagem ao seu chefe de gabinete
senhor Samuel e Onidio que faleceram, ao seu grupo político por
aturar um candidato chato não é fácil. Agradece a todos mais
principalmente o povo da zona rural, a comunidade onde teve trinta e
três (33) votos, tem que tratar a pão de ló, ele como vereador mais
velhos pede que os vereadores mais jovens cumpram realmente o que
aqui falaram e que não seja somente hoje, esperamos que com esse
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novo prefeito que será empossado daqui a algumas horas tenha uma
melhora, as pessoas votaram porque viu em cada um a possibilidade
de melhoria, e que cada ato irá mexer com a cidade, e que sejamos
parte da solução e não de prejudicar. Acima de cada um de nós há o
interesse da coletividade, desde as eleições parecia que a cidade não
tinha mais governantes, cada um tenha responsabilidade com o que
fazemos, pois trabalhemos com responsabilidade. Vamos deixar as
rixas políticas e fazer um pacto para que realmente Coari melhore,
vamos ser parte do que é bom. Alguns políticos fazem com que alguns
cidadãos tenham até nojo de politica e que tenhamos responsabilidade
e agradeceu a oportunidade. A palavra foi concedida ao vereador
Rodrigo Alves da Costa que cumprimentou a todos os presentes e
disse que pelo avançado da hora não irá se prolongar, sabe que alguns
já estão cansados, mais estão aqui e agradece a presença de todos,
tanto sua base política e família como o de todos. Deixa seu
cumprimento a Mesa Diretora formada, ao presidente Keitton, e citou
sobre uma conversa que tiveram, não pretende atrapalhar em nada,
mas deseja-lhe sucesso e tem seu respeito e seu apoio, agradece de
forma especial a Deus porque está voltando ao microfone e ao
mandato de vereador, retorna a Câmara onde começou sua vida
politica, já há dezesseis anos, é eternamente grato a todos, em
qualquer base que as pessoas estejam. Se passaram oito anos sem
mandato, e em um ano foi secretário municipal aqui em Coari, porém,
não se sente culpado por ações de outras pessoas, seu desejo é fazer
algo de bom pela cidade, não cabe ambição e nem vaidade no homem
público e deve está sem qualquer interesse pessoal, e pede a Deus para
tomar as decisões corretas, espera sim contribuir e muito para nossa
cidade, porque Coari está precisando, Coari não aguenta mais sofrer, o
vereador Mario Jorge foi sábio quando disse que cada um deve dar sua
parcela de contribuição. Agradeceu os setecentos e quatro (704) votos
sendo o quarto mais votado, não lhe deixa melhor e nem pior, cada um
pode contribuir com ideias boas e projetos que venham melhorar,
agradece a Deus e a sua família de coração, que sempre esteve ao seu
lado. Agradece as pessoas que acreditaram e confiaram essa
oportunidade, fará o máximo para que haja melhorias. Cada um tem
que ter consciência, chega de briga, vamos nos unir para sair desse
sofrimento, que o ano seja bom para todos, parabenizou o prefeito
eleito, e cabe a ele ser um ajudador. Em nome de sua esposa
cumprimenta a todos de sua família, a todos o eterno agradecimento
por está voltando a vida publica e agradeceu a oportunidade. A
palavra foi concedida ao vereador Salustiano Rodrigues de Freitas
Junior, que cumprimentou a todos os presentes e disse que hoje é um
dia de agradecimento, por mais um mandato, seu pai foi duas vezes
vereador, seu irmão José Henrique duas vezes vereador, agradeceu ao
seu pai novamente por ter-lhes dado essa oportunidade. Disse que seus
pais sempre lhe orientaram pelo caminho do bem. Agradeceu a sua
esposa, aos seus irmãos, e familiares em geral e seu grupo político que
mais uma vez confiaram nele, agradece de modo especial aos eleitores
da zona rural que o ajudaram a mais uma etapa de sua vida, o povo já
fez sua parte nos elegendo, e agora fará sua parte como vereador, e
ajudará o prefeito a desenvolver políticas públicas, procurará cercar-se
de uma boa assessoria para que seu gabinete esteja aberto a todos,
citou o livro de provérbios, capítulo 29 e versículo 23, o orgulhoso
acaba sendo humilhado, mas quem é humilde será respeitado.
Portanto, deseja aos colegas vereadores e ao prefeito e vice-prefeita,
muito sucesso e pode contar com ele e agradeceu a oportunidade. A
palavra foi concedida ao vereador Samuel Pereira de Castro, que
saudou a todos os presentes e agradeceu a Deus o grande autor do
universo por está aqui hoje, em nome do vereador Ewerton
cumprimenta aos demais colegas. Hoje é um dia especial, onde nossos
sonhos tornam-se realidade. Agradece a sua família, sua mãe, sua
esposa, seus irmãos e familiares e de modo especial aos seus amigos,
honrará cada voto e manterá seus pensamentos de convicção, vem de
uma família humilde mais sincera, honesta e pacata ver que não terão
dificuldades, pois estarão com o objetivo de defender a população. Ao
seu amigo Keitton Pinheiro deseja sucesso e que com maturidade
conduza esse Poder Legislativo e estará na função de vice-presidente
para o ajudar, pois o trabalho do legislativo é acompanhar as ações do
executivo e ajudar, tempo em que citou o Salmo 9.1,2. “Ó Senhor
Deus eu te louvarei de todo o coração e contarei todas as coisas
maravilhosas que tens feito, por causa de ti eu me alegrarei e ficarei
feliz. Cantarei louvores a ti, ó Deus altíssimo”. E que Deus nos
abençoe que 2017 seja um ano promissor e agradeceu a oportunidade.
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Não havendo mais vereador a si pronunciar; Passou a palavra as
autoridades, e concedeu a palavra ex-vereador Iranilson da Silva
Medeiros que cumprimentou a todos os presentes, agradeceu seu
amigo de parlamento que por quatro anos teve o privilegio de
conviver, Presidente Keitton que honrosamente acabou de ser
empossado ao cargo, e com certeza fará um excelente trabalho, porque
aprendeu e irá conduzir com sabedoria. Em nome do vereador
Ewerton, seu filho cumprimenta os demais vereadores, momento em
que citou que sua família tem sofrido, pois amanhã estará fazendo dois
anos do acidente que seu filho Felipe sofreu e agradece a todos pelas
orações e em especial ao seu pastor Jorge Portela da Assembleia de
Deus Tradicional. O vereador Ewerton vai representar o povo de Coari
de forma digna. Fez um apanhado na sua história política e que em
1995 ao construir o prédio da Câmara Municipal colocou uma
homenagem no plenário desta Casa o nome do Dr. Odair Carlos
Geraldo e passou um tempo fora da política e ao retornar encontrou
um prédio sucateado e logo reconstruiu e hoje é um prédio mais
moderno, sua historia não será apagada, e tem certeza que com muita
determinação tira o chapéu pra esses jovens vereadores, e que a
harmonia, a paz, possa reinar nos corações, e que Deus abençoe a
todos e agradeceu a oportunidade. Nesse momento o Presidente da
Câmara Municipal de Coari Keitton Wyllyson Pinheiro Batista
procedeu a seu pronunciamento e cumprimentou a todos com uma boa
tarde, disse que como cristão, não poderia começar este compromisso
sem agradecer primeiramente a Deus que o permitiu cumprir a missão
de trabalhar pelo povo de sua terra. Agradeceu a população de Coari
pelos votos que lhe foi confiado, agradeceu a sua equipe de trabalho
pelo apoio, pois foram guerreiros. A sua família, em especial a sua
esposa Danielle, sua filha Pérola, sua mãe Maria Lúcia e ao seu pai
Eduardo. Por fim quer agradecer e não menos importante aos
servidores da Câmara Municipal de Coari, que sempre dispensaram
um tratamento respeitoso e profissional ao longo do mandato que
desempenhou, portanto pretende nesse discurso dividir sua fala em
dois momentos. Primeiramente, se dirigiu aos pares nobres vereadores
e aos servidores desta Casa Legislativa, com os quais quer e sabe que
irá contar nos próximos anos. Este ano de 2017 que se inicia hoje será
exercida a décima oitava (18ª) legislatura no município de Coari, e
como agente político, representante do povo de nossa terra, temos que
fazer algumas adequações e avanços necessários e proporcionais ao
modernismo tecnológico tempo em que vivemos. Fez um sinopse
sobre a modernização tecnológica em que os tempos atuais estão
vivendo. Na segunda parte de sua exposição fez referências ao
posicionamento que o legislativo municipal irá adotar e seguir em
relação aos poderes executivo e judiciário. Vivemos um momento
singular, nunca visto em toda a história deste município, para qualquer
lado em que se olhamos, podemos observar infelizmente a triste
realidade que restou de uma desastrosa administração. Se a zona
urbana está nessa situação, imaginemos como estão as comunidades
rurais. Momento em que perguntou. O que podemos fazer por Coari?
A resposta é simplesmente o trabalho, portanto devemos fazer com
que o legislativo atue de forma exemplar, em harmonia com o poder
executivo, visando o andamento correto e eficaz das medidas e ações
para a realização das políticas públicas que satisfaçam as necessidades
da população. Trabalhar em harmonia com o poder judiciário de forma
a preservar em todas as ações desta Casa o estado de direito em seus
mais amplos aspectos. Portanto vamos trabalhar de forma sinérgica e
pragmática para o bem do legislativo, do executivo e do judiciário, e
principalmente para o bem do povo de nossa cidade. Externa seu
agradecimento a toda a coordenação do executivo, e deixa sua
homenagem a uma pessoa que o ensinou a fazer política Adail
Pinheiro, e desejou a todos um feliz ano novo e agradeceu. O
cerimonialista nesse momento convidou o Pastor Jaques para fazer
uma oração. O Pastor cumprimentou o vereador Keitton, e lhe disse
que no mandato passado votou nele, mais nessa candidatura estava a
irmã Jeany e não poderia deixar de apoiá-la, fizeram campanhas de
oração em favor da querida irmã, e graças a Deus que ela teve votos
para eleger até dois vereadores, e ontem a noite ela foi ungida como
uma missionária parlamentar e estará até o seu final do mandato ao
seu lado. E citou que todas as autoridades são constituídas por Deus,
momento em que solicitou a todos que ficassem de pé. No livro de
Jeremias 29,7 diz para que todos orem pela cidade, porque diz que
devemos orar pela cidade? Porque ela terá paz, e num primeiro
momento fará uma oração pelos vereadores, e citou João 3.16 que diz
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que Deus amou tanto o mundo que deu o único filho para morrer por
nossos pecados em uma cruz, e como ministro do evangelho tem a
responsabilidade de ministrar a benção para os mesmos. Ministrou
benção sem medida de amor e de saúde e que possam fazer um
trabalho que fique marcado, assim como ao prefeito e vice-prefeita.
Encerrou a oração e iniciou outra oração em favor da população
coariense. Após a oração foi ovacionado e desejou a todos um feliz
ano novo. Nesse momento o senhor Presidente solicitou a todos os
presentes que ficassem de pé, momento em que foi entoado o Hino
Nacional Brasileiro. Após agradeceu a presença de todos e convidou
para a solenidade de posse do prefeito e vice-prefeita às 18: horas no
Centro Cultural Carlos Braga. 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-PTB
Presidente
Vereadores
____________________________________
ADEMOQUE REBOUÇOS 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
____________________________________
FRANCISCO EDILSON LEITAO BONFIM – PV
____________________________________
JEANY DE PAULA AMARAL PINHEIRO – PP
Continuação da Ata de reunião solene de posse dos vereadores e
eleição da Mesa Diretora, realizada no dia 1º. de janeiro de 2017
____________________________________
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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