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Ata da SESSÃO ORDINÁRIA da Câmara Municipal
de Manacapuru, Estado do Amazonas, Terceiro
Período Legislativo da Décima Sétima Legislatura,
realizada no dia cinco de fevereiro de dois mil e
dezoito.

Aos cinco dias do mês de fevereiro do ano de dois mil e dezoito (05/02/2018), precisamente às oito
horas e trinta minutos, reuniu-se em Sessão Ordinária a Câmara Municipal de Manacapuru, no
plenário Cristóvão Nunes Mendes, Palácio Edmilton Maddy, em sua sede própria, na Av. Eduardo
Ribeiro, nº 1161 – centro, Manacapuru, Estado do Amazonas, presidida pelo vereador Francisco
Coelho, secretariada pela vereadora Lindynês Leite. PRESENTES, os Vereadores: (01) Alex
Bezerra; (02) Francisca Coroca; (03) Francisco Coelho da Silva; (04) Sassá Jefferson; (05) Junior de
Paula; (07) João Luiz; (08) Lindynês Leite; (09) Tchuco Benício; (10) Natan Nogueira; (11) Paulo da
Silva Teixeira; (12) Sérgio Ferreira; (13) Pedro Henrique; (14) Robson Nogueira; (15) Valciléia.
AUSENTE, o Vereador: (06) Zé Luiz. O vereador Dr. Leonardo de Souza Guimarães encontra-se de
Licença para desempenhar Cargo Público em Comissão de Secretário Municipal de Governo (Decreto
Nº 956 de 22 de janeiro de 2018). Havendo quórum regimental e invocando a proteção de Deus, o
Presidente declarou aberta a reunião. Ato seguinte a secretária, fez a leitura do texto da Bíblia
Sagrada, Eclesiastes 7, 19-22 (Decreto Legislativo nº 003/1994). O Presidente, vereador Francisco
Coelho, pôs em votação a continuidade da sessão, haja vista ter ocorrido princípio de incêndio no ar
condicionado da sala do cerimonial, localizada próximo ao plenário, e por essa razão foram desligadas
as chaves de energia, além do odor de queimado, havia problema na ligação de energia elétrica nos
aparelhos de ar condicionados do plenário. Sendo aprovado por todos os vereadores, o encerramento
da sessão nesta manhã. Nada mais havendo a tratar, o Presidente, vereador Francisco Coelho,
encerrou a sessão ordinária do dia cinco de fevereiro do ano em curso. E, para que conste, foi lavrada
a presente Ata, que depois de aprovada, foi assinada nos termos do Art. 36, V do Regimento Interno
da Câmara Municipal de Manacapuru, pela(o) secretária(o) da Mesa Diretora e pelo senhor Presidente.
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