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Ata da Sessão Solene de Encerramento 
do 3º Período Ordinário da 18ª 
Legislatura da Câmara Municipal de 
Oriximiná. 
 

Aos três dias do mês de julho do ano dois mil e dezoito, sob a Presidência 
do vereador Antonio Odinélio Tavares da Silva Júnior, teve lugar a Sessão 
Solene de Enceramento do 3º Período Ordinário da 18ª Legislatura da 
Câmara Municipal de Oriximiná. Feita a chamada verificou-se a presença 
dos vereadores: Joanyr da Rocha Estumano, Francisco Azevedo Pereira, 
Marta Monteiro Godinho e Rafael Tavares Costa. À hora regimental, o Sr. 
Presidente “sob a proteção de Deus e em nome do povo oriximinaense”, 

declarou aberta a Sessão. Em seguida fez a leitura do Decreto nº 

070/2018, do Prefeito Municipal, que dispõe sobre o expediente da 

Administração Pública nos dias de jogos da seleção Brasileira de 

Futebol na Copa do Mundo Fifa 2018. Esclareceu a todos que por esta 
razão a sessão de encerramento deste Período, será na data de hoje 03 de 
julho do ano em curso. Em seguida o Sr. Presidente facultou a palavra aos 
Senhores vereadores. Não havendo nenhum vereador que desejasse fazer 
uso da palavra o Sr. Presidente desejou a todos os vereadores um bom 
recesso e que no próximo período todos voltem com o mesmo entusiasmo 
de continuar trabalhando pelo desenvolvimento do nosso município e em 
prol da população oriximinaense.  Disse ainda que as atividades da Câmara 
continuam normalmente, principalmente do Centro de Atendimento ao 
Cidadão- CAC e da secretaria da Casa esta à disposição de todos. E nada 
mais havendo a tratar, “Em nome de Deus”, declarou encerrada a Sessão 
como também o 3º Período Ordinário e a 18ª Legislatura da Câmara 
Municipal de Oriximiná. Para constar foi lavrada a presente Ata. Eu, 
_______________________________, 2º Secretário, subscrevo a presente 
ata, que depois de lida e aprovada, vai assinada por mim e pelos demais 
membros da Mesa. 
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