
PODER LEGISLATIVO 
CÂMARA MUNICIPAL DE ORIXIMINÁ 

 
 
 

Ata da Sessão Especial de Posse 
dos membros da Mesa Diretora da 
Câmara Municipal de Oriximiná, que 
dirigirá os trabalhos deste Poder, 
durante o Biênio 2019/2020.  
 
 

Ao primeiro dia do mês de janeiro do ano de dois mil e dezenove, 
no Plenário Lucelindo Tavares da Câmara Municipal de Oriximiná, 
sob a direção dos trabalhos do Presidente interino vereador 
Antonio Odinélio Tavares da Silva Júnior. Precisamente às 10:00 
horas deu início a sessão especial, após saudar os presentes “Sob 
a proteção de Deus e em nome do povo oriximinaense”, declarou 
aberta a sessão especial de posse dos membros da Mesa Diretora 
da Câmara Municipal de Oriximiná. A seguir o Sr. Presidente 
interino convidou as autoridades presentes, para tomarem assento 
a Mesa Diretora: Exmº. Sr. Antonio Odinélio Tavares da Silva, 
Prefeito Municipal de Oriximiná e o Pastor Valdemar Farias Junior. 
Em seguida convidou a todos para entoarem o hino nacional 
brasileiro. Dando prosseguimento aos trabalhos, o presidente 
interino deu conhecimento aos presentes da composição da Mesa 
Diretora da Câmara Municipal de Oriximiná, eleitos em 12 de 
dezembro de 2018, ficando assim constituída: Presidente: vereador 
Joanyr da Rocha Estumano; Vice-Presidente: vereador Marcelo 
Augusto Andrade Sarubbi; 1º Secretário: vereadora Ana Cleyde 
Tavares Batista Filha; 2º Secretário: vereador Manoel José da Cruz 
Malcher. Ato contínuo, o Presidente interino declarou empossados 
os membros da nova Mesa Diretora da Casa nos cargos para os 
quais foram eleitos. A seguir convidou o Presidente Joanyr da 
Rocha Estumano, para assumir a direção dos trabalhos, que 
facultou a palavra aos senhores vereadores. Com a palavra o 
vereador Francisco Azevedo, após saudar os presentes 
parabenizou os membros da Mesa Diretora ora empossados 
desejando sucesso aos mesmos, acrescentando que o novo 
presidente com certeza com sua capacidade e responsabilidade 



conduzirá este Poder, com o apoio de todos os nobres Edis. O 
vereador Ivalter Barbosa, parabenizou os novos membros da Mesa 
Diretora, acrescentando que o vereador Joanyr vai fazer um 
belíssimo trabalho à frente deste Poder, não desmerecendo o 
vereador Antonio Odinélio Junior, que recebeu dois prêmios de 
gestão transparência. Finalizou desejando sucesso ao vereador 
Joanyr a essa nova missão. Antônio Odinélio Júnior, incialmente 
agradeceu a Deus por essa oportunidade. Em seguida desejou 
sorte aos novos membros da Mesa Diretora, e espera que continue 
trabalhando junto com o Executivo Municipal em prol da 
coletividade. Desejou a todos um feliz 2019. O vereador Manoel 
Malcher, após saudar os presentes, primeiramente agradeceu a 
Deus por mais um ano de vida e poder estar neste Parlamento, 
este ano e fazer parte da mesa diretora da Casa no cargo de 2º 
secretário, pediu as bênçãos de Deus que lhe dê sabedoria para 
desenvolver suas atividades nesta Casa de Leis, juntamente com 
os demais vereadores. Agradeceu o vereador Antonio Odinélio 
Junior, pelo apoio dado a todos os vereadores para que pudessem 
desenvolverem seus trabalhos em prol da nossa população. 
Finalizou desejando a todos um feliz 2019. A seguir ocupou a 
tribuna a vereadora Ana Cleyde, após fazer suas saudações, 
agradeceu a Deus pela oportunidade, assegurou que fará de tudo 
para ajudar os demais membros da mesa diretora a desenvolverem 
um bom trabalho durante esse biênio, juntamente com os demais 
vereadores. Continuando a nobre vereadora, desejou sucesso e 
um ano novo cheio de realizações. O vereador Marcelo Augusto, 
primeiramente agradeceu a Deus, a sua família e a todos 
funcionários deste Poder pelo apoio recebido para desenvolver 
suas atividades legislativas. Disse que como vice-presidente da 
Casa, fará o possível para fazer um bom trabalho, principalmente 
em prol da nossa população. Desejou a todos um feliz 2019. A 
seguir o Sr. Presidente facultou a palavra aos convidados da Mesa. 
Com a palavra o Pastor Valdemar, disse que chegou recentemente 
neste município, mais já pode observar que a população 
oriximinaense é hospitaleira, em seguida agradeceu o convite e 
desejou aos membros da nova mesa da Câmara, sucesso e que o 
ano de 2019 seja repleto de prosperidade.  Com a palavra o 
prefeito Antônio Odinélio Tavares, inicialmente saudou todos os 
presentes, acrescentando que o vereador Joanyr Estumano, com 



responsabilidade e sabedoria que tem, vai saber conduzir esta 
Casa de Leis. Disse ainda que a missão tanto do Poder Executivo 
como do Legislativo é buscar melhorias para a nossa população. 
Acrescentou ainda que no início do período legislativo em fevereiro, 
por ocasião da leitura da mensagem do executivo, os vereadores 
vão perceber que muitas coisas que foram realizadas no município, 
teve a participação dos membros deste Parlamento, assim espera 
que haja sempre essa união entre os Poderes Executivo e 
Legislativo, mesmo sabendo que são independentes. Em seguida 
desejou a todos um ano novo cheio de realizações. A seguir 
ocupou a tribuna o vereador Joanyr Estumano, após ter sido 
substituído na presidência pelo vice-presidente da Casa, vereador 
Marcelo Augusto. Inicialmente agradeceu a oportunidade e a 
confiança dos vereadores em elegerem presidente da Câmara, 
agradeceu ainda a presença e o apoio de sua família, 
principalmente de sua genitora. Continuando o orador assegurou 
que tudo fará para administrar esta Casa de Leis, com 
transparência e responsabilidade e espera contar com o apoio de 
todos os vereadores, até porque só podemos avançar se 
trabalharmos unidos. Disse ainda que fará uma gestão ouvindo 
todos os vereadores, discutindo e propondo ações e ao mesmo 
tempo ir ao encontro da nossa população, oportunizando que a 
mesma possa saber que esta é a Casa do povo, onde regras tem 
que serem cumpridas, onde a organização é necessária para o 
desenvolvimento de um bom trabalho, onde possam estar nos 
cobrando, reclamando e propondo, dentro de ações civilizadas. 
Afirmou o orador que não vai abrir mão do direito de presidir este 
Parlamento. Finalizou o Edil, agradecendo a todos e desejando um 
ano novo cheio de saude, paz e realizações. Não havendo mais 
nenhum vereador que desejasse fazer uso da palavra, o Sr. 
Presidente agradeceu a presença de   todos e “Em nome de Deus”, 
encerrou a Sessão e convidou a todos para entoarem o hino do 
município de Oriximiná. Para constar foi lavrada a presente Ata, 
que depois de lida e aprovada, vai  assinada por quem de direito.  


