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Aos quatro dias do mês de agosto ano dois mil e vinte, sob a Presidência do 
vereador Joanyr da Rocha Estumano, teve lugar a Sessão Solene de 
Instalação do 8º Período Ordinário da 18ª Legislatura da Câmara Municipal 
de Oriximiná. Com a presença dos vereadores: Manoel José da Cruz 
Malcher, Antonio Odinélio Tavares da Silva Júnior, Francisco Azevedo 
Pereira, Carmela Lucia Teixeira da Costa, Rafael Tavares Costa; Ivalter 
Barbosa Cardoso Filho e Marcelo Augusto Andrade Sarubbi. À hora 
regimental, o Sr. Presidente “sob a proteção de Deus e em nome do povo 
oriximinaense” declarou aberta a Sessão, solicitando ao 1º Secretário que 
procedesse a chamadas dos senhores vereadores. A seguir o Sr. 
Presidente, facultou a palavra aos senhores vereadores. Com a palavra o 
vereador Manoel Malcher, após saudar os presentes, disse que mesmo 
diante dessa pandemia que passa o nosso município, a Câmara não parou 
suas atividades, através das sessões virtuais, foram aprovados projetos de 
leis, em prol da nossa população. Portanto estamos fazendo o nosso papel 
de legítimos representantes do povo, dentro das nossas limitações. Finalizou 
desejando a todos os vereadores sucesso nesse novo período que hoje se 
inicia. A seguir fez uso da palavra Ivalter Barbosa, incialmente deu boas 
vindas a todos os vereadores, desejando um bom trabalho durante esse 
novo período legislativo, que todos continuem com o mesmo proposito em 
trabalhar em prol da coletividade. A seguir fez uso da palavra o vereador 
Francisco Azevedo após fazer suas saudações, disse que Oriximiná está 
passando por momento difícil por conta dessa pandemia, onde perdemos 
várias pessoas, o que é lamentável. Agradeceu e parabenizou todos os 
profissionais que estão a frente dessa pandemia. Desejou aos vereadores 
sucesso nesse novo período que hoje se inicia. O vereador Marcelo 
Augusto, deu boas vinda aos vereadores neste período legislativo que hoje 
se inicia, pediu a força divina para que todos possam desenvolver seus 
trabalhos neste Poder em prol da nossa população. Não havendo mais 
nenhum vereador que desejasse fazer uso da palavra, o Sr. Presidente 
primeiramente agradeceu a Deus pela oportunidade de estamos aqui 
iniciando mais um período ordinário deste Parlamento. Disse que durante 
esses meses de pandemia a Câmara continuou trabalhando através das 
sessões virtuais, onde foram aprovados projetos e trabalhos de vereadores, 
em prol da nossa população. Espera que durante esse novo período que 
hoje se inicia todos continuem com o mesmo intuito de trabalhar pelo 



desenvolvimento do nosso município. Finalizou agradecendo primeiramente 
a Deus, aos funcionários e aos vereadores, desejando sucesso nos 
trabalhos durante o 8º período ordinário da 18ª Legislatura da Câmara 
Municipal de Oriximiná. E nada mais havendo a tratar o Sr. Presidente 
agradeceu a presença de   todos e “Em nome de Deus”, encerrou a Sessão, 
marcando a primeira sessão ordinária a ser realizada amanhã, no horário 
regimental. 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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