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Ata da Sessão Solene de 
Encerramento do 7º Período Ordinário 
da 18ª Legislatura da Câmara 
Municipal de Oriximiná. 
 

Aos trinta dias do mês de junho do ano dois mil e vinte, sob a Presidência 
do vereador Joanyr da Rocha Estumano, teve lugar a Sessão Solene de 
Encerramento do 7º Período Ordinário da 18ª Legislatura da Câmara 
Municipal de Oriximiná, em forma do sistema virtual, criado através da 
Resolução nº 001/20, de 30 de abril de 2020, que estabelece a adoção do 
Plenário Virtual, enquanto durar o período de isolamento social imposto 
pelas autoridades de saúde, devido ao COVID-19.  Feita a chamada 
verificou-se a presença dos vereadores: Joanyr da Rocha Estumano, 
Antônio Odinélio Tavares da Silva Junior, Carmela Lucia Teixeira da 
Costa, Joseane de Oliveira Seixas e Manoel José da Cruz Malcher. À 
hora regimental, o Sr. Presidente “sob a proteção de Deus e em nome do 
povo oriximinaense”, declarou aberta a Sessão. 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 
suspensas temporariamente de acordo com os Decretos Municipais e as 
Portarias deste Poder, que determinam medidas de prevenção ao 
contagio e de enfrentamento da propagação decorrente ao novo 
Coronavírus (COVID-19), no âmbito do Município de Oriximiná. E nada 
mais havendo a tratar, “Em nome de Deus”, declarou encerrada a Sessão 
como também o 7º 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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