
 

 
Ata da Trigésima Quarta Sessão 
Ordinária do 1º Período Ordinário da 
19ª Legislatura da Câmara Municipal 
de Oriximiná. 
 

Aos dezesseis dias do mês de junho do ano dois mil e vinte e um, no 
Plenário Lucelindo Farias Tavares, da Câmara Municipal de Oriximiná, 
sob a Presidência do vereador Marcelo Augusto Andrade Sarubbi, teve 
lugar a Sessão. Feita a chamada verificou-se a presença das 
vereadoras e vereadores: Adeilson da Costa Lopes; Ivalter Barbosa 
Cardoso Filho, Marta Monteiro Godinho, Rafael Luiz Miléo Viana, 
Deybson Delmar Rasch, Antônio Odinélio Tavares da Silva Júnior, 
Arnaldo de Oliveira Gemaque, Mauro Luiz de Oliveira Wanzeler, 
Elizandro Malcher Ferraz, Joseane de Oliveira Seixas e Márcio Kellen 
Soares Canto. Ausentes os vereadores: Francisco Azevedo Pereira e 
Ana Cleyde Tavares Batista Filha, esta última com ausência justificada, 
por se encontrar licenciada.  Constatando haver número legal à hora 
regimental, o Sr. Presidente “Sob a Proteção de Deus e em nome do 
povo oriximinaense” declarou aberta a Sessão, convidando o vereador 
Ludugero Junior para assumir a 2ª secretaria, em virtude da vereadora 
Marta Godinho ter assumido a 1ª Secretária, na ausência da titular. 
Composta a Mesa o Sr. Presidente solicitou ao 2º Secretário 
designado que procedesse a leitura da ata da última Sessão realizada 
na Casa, a qual lida submetida a discussão e posterior votação, foi 
aprovada por unanimidade. A seguir, o Sr. Presidente solicitou a 1ª 
Secretária, que procedesse a leitura das matérias agendadas para o 
expediente, da qual constou do seguinte: Parecer nº 026/21, da 
Comissão de Constituição e Justiça, favorável a aprovação do Projeto 
de Decreto Legislativo nº 005/21, de autoria dos vereadores: Mauro 
Wanzeller, Marcio Canto e Ivalter Barbosa, que Susta os efeitos do 
Decreto nº 281, de 07 de junho de 2021, do Prefeito do Município de 
Oriximiná; Pareceres nrs. 025 e 005/21, das comissões de 
Constituição e Justiça e Economia, favoráveis a aprovação do Projeto 
de Lei nº 023/21, que Modifica a redação do Artigo 10, da Lei Municipal 
nº 9.377, de 31 de dezembro de 2020, que Estima a Receita e Fixa a 
Despesa do Município de Oriximiná, para o exercício de 2021. com 
alterações, através da emendas modificativa nº 001/21, no art. 10 do 
aludido Projeto de Lei; Ofício nº 077/21, recebido de diversos. 
Terminada a leitura do expediente, o Sr. Presidente facultou a palavra 



 

aos senhores vereadores. Com a palavra o vereador Mauro Wanzeller, 
disse que recebeu uma denuncia, no que foi comprovado a veracidade 
dos fatos, sobre a falta de materiais no laboratório do hospital 
municipal para fazer os exames, considerados básicos, o que é 
lamentável, até porque muitos não tem condições de pagar tais 
exames particular. Diante o exposto o nobre vereador solicitou ao 
presidente da comissão de saúde deste Poder, vereador Márcio Canto, 
que fosse até o hospital municipal verificar essa questão. Com a 
palavra o vereador Marcio Canto, assegurou que a comissão de saúde 
vai até o hospital municipal verificar se realmente está faltando 
materiais para fazer os exames básicos. Espera que desta vez os 
vereadores sejam recebidos naquele hospital. Continuando o nobre 
vereador manifestou suas condolências as famílias do Sr. Augusto, 
vítima do COVID-19 e do Sr. João Walter, ex-vereador que deixa sua 
história neste município, em todos os aspectos. A seguir fez uso da 
palavra o vereador Junhão, disse ser lamentável o que acontecendo 
em Oriximiná, disse que teve a oportunidade de ouvir um áudio de uma 
reunião dos garis com o coordenador da limpeza pública, onde eles 
foram humilhados por esse cidadão que veio da Bahia, que não 
conhece a nossa realizada, os garis só estavam reivindicando seus 
direitos, pois eles estão trabalhando em regime de escravidão, o que 
inaceitável. Afirmou o nobre Edil que como vereador deste município 
jamais vai aceitar esse tipo de situação. Ainda com a palavra o 
vereador Junhão, disse que mais uma vez o secretário de meio 
ambiente está perseguindo os pequenos trabalhadores, desta vez ele 
prendeu um cidadão trabalhador que estava vendendo gás nas vias 
públicas, mas as madeireiras que estão acabando com a florestas não 
se ver nenhuma fiscalização e punição, por parte da referida 
secretaria. Com a palavra a vereadora Josy Seixas, disse ser 
recorrente o problema da limpeza pública nesta atual administração. 
Disse que teve conhecimento da reunião dos garis com o coordenador 
Baiano, onde eles estavam reivindicando seus direitos, uma vez que 
estão trabalhando como escravo, sem direito a hora extra, sem os 
Ipeis e outros benefícios que a lei trabalhista assegura. Disse ainda 
que o ex-coordenador da limpeza pública, recebia aproximadamente 
três mil reais, mas fazia um trabalho de excelência na coleta de lixo da 
nossa cidade, agora o atual coordenador recebe quase dez mil reais, e 
o serviço da coleta de lixo é de péssima qualidade, pois não está 
sendo cumprido o calendário que foi distribuído a população. Então se 
faz necessário que o prefeito municipal verifique essa questão da 



 

coleta do lixo. Não havendo mais nenhum vereador que desejasse fazer 
uso da palavra o Sr. Presidente colocou-a a disposição dos Líderes 
Partidários. Com a palavra o vereador Arnaldo Gemaque, disse que existe 
muita coisa errada sobre a coleta do lixo, além de não está sendo cumprido 
o calendário da coleta do lixo vegetal, a maquina que faz trituração do lixo, 
não tem proteção adequada, os garis não tem os equipamentos de 
segurança, como determina a lei trabalhista. Então é preciso que o prefeito 
olhe essa questão da limpeza pública, principalmente o coordenador que 
não está trabalhando corretamente. Em relação ao laboratório do hospital 
municipal, disse ser um problema pois fica grandes filas de pessoas exposta 
no sol, para serem atendidas, como também falta materiais para fazer os 
exames básicos. Em aparte o vereador Junhão, disse que o prefeito 
Fonseca é um cidadão despreparado para administrar este município, fica 
demolindo os prédios públicos, como o da antiga SEINFRA até agora não 
fez nada. Então os que aplaude ele são os que são pagos pela prefeitura. 
Continuando o vereador Arnaldo, disse que realmente é um prefeito sem 
postura, fica debatendo nas redes sociais, ao invés de estar providenciando 
resolver os problemas na área da saúde que é prioridade em nosso 
município, principalmente neste período pandêmico que estamos passando. 
Em aparte a vereadora Josy Seixas, disse que diante do código de ética, 
ver a necessidade do concurso público em Oriximiná, pois tem relato de 
funcionários que foram contratados para a área da saúde, que cobraram 
medicamentos, materiais e foram demitidos pelo gestor municipal, o que é 
inadmissível. Em aparte o vereador Mauro, reportou-se sobre o código de 
postura do município, onde determina que o município deve manter as 
estradas e vicinais, o que o atual prefeito não está fazendo, tanto que a área 
do planalto está intrafegável. Continuando o vereador Arnaldo, manifestou 
suas condolências à família do Sr. João Walter, cidadão conhecedor de leis, 
ex-vereador e muito contribuiu para com este município. Diante o exposto 
solicitou Moção de Pesar a família do saudoso João Walter de Farias 
Tavares. Com a palavra o vereador Rafael Viana, reportou-se sobre as 
péssimas condições de trafegabilidade que se encontram estradas e ramais 
da área do planalto. Então é preciso que o Secretário da SEMDURB, faça 
um serviço paliativo, que venha minimizar os problemas que aqueles 
moradores estão enfrentando naquela região. Disse ainda que se faz 
necessário que o Gestor Municipal, determine a recuperação das casas, 
que ficam a margem da PA, que serve de pontos de ônibus para os 
agricultores se abrigarem, como também seus produtos agrícolas. Falou 
ainda o vereador Rafael Viana, do grupo gerador da comunidade do Ajará, 
que está a três meses parado, deixando aqueles moradores sem água e 
energia. Em aparte a vereadora Josy Seixas, disse que o Prefeito não vai 
atender à solicitação sobre o motor de luz da comunidade do Ajará, porque 
foi feita por vereador de oposição. Continuando o vereador Rafael Viana 



 

manifestou seus pêsames a família do Sr. João Walter, ex-vereador, foi 
secretário do ex-prefeito Luiz Gonzaga, no que contribuiu bastante para 
com este município em todos os aspectos. Com a palavra o vereador Mauro 
Wanzeler, reportou-se sobre a secretaria de meio ambiente que prendeu um 
cidadão que estava vendendo gás nas vias públicas da cidade, onde foi 
aplicado uma multa de mil reais. Em aparte o vereador Manoel Bochecha, 
disse que deve ser verificado se a multa foi para a empresa de gás ou para 
o cidadão, como também deve ser verificado se foi baseado em lei do meio 
ambiente. Em aparte o vereador Marcio Canto, disse que segundo a lei em 
vigor o fiscal do meio ambiente deve ser do quadro efetivo. Então é preciso 
que seja verificado se essa apreensão feita pela secretaria de meio 
ambiente foi dentro da legalidade ou não. Em aparte a vereadora Josy 
Seixas, disse que houve mudanças na lei de meio ambiente, onde pela lei 
atual o fiscal deverá ser de obras ou de tributos e que seja do quadro efetivo 
e que teve ter capacitação para tal função. Continuando o vereador Mauro 
disse que se faz necessário averiguar essa situação, até porque depois os 
entregadores de gás não vão mais poder entregar nas residências. Em 
aparte o vereador Arnaldo disse que a secretaria de meio ambiente deveria 
verificar onde está sendo armazenado e despejado o lixo hospitalar do 
hospital municipal. Continuando o vereador Mauro, disse que infelizmente a 
secretaria de meio ambiente local só fiscaliza e pune os pequenos 
trabalhadores, enquanto as madeireiras fazem o desmatamento sem 
qualquer fiscalização, deixando prejuízos ao município. Ainda com a palavra 
o nobre vereador, fez a leitura de um texto de um vereador fez nas redes 
sociais, questionando sobre os projetos de leis do executivo que foram 
rejeitados neste Poder. Assegurou o vereador Mauro que jamais vai ser 
aprovado, neste Parlamento projeto de lei do Gestor Municipal que for 
inconstitucional. Pois o intuito dos vereadores deste Parlamento é fazer o 
melhor pela nossa população mais dentro da legalidade. Em relação a 
resposta que recebeu do Executivo, sobre um dos seus requerimentos, 
disse que vai devolver porque não veio completa a documentação que 
solicitou. Finalizou manifestando sua solidariedade à família enlutada do Sr. 
João Walter de Farias Tavares. A seguir ocupou a tribuna a vereadora Josy 
Seixas, que após saudar os presentes fez a leitura de uma mensagem do 
saudoso João Walter que ele escreveu com tanta sabedoria e perfeição, no 
dia 16 de março de 2021, por ocasião do falecimento do ex-prefeito 
Argemiro Diniz, intitulada “A dor da Saudade”. Sendo que três meses depois 
o Sr. João Walter nos deixa deste mundo, mas vai ficar gravado na história 
de Oriximiná, um ex-vereador por três legislaturas consecutivas, autor de 
alguns livros, comentaristas esportivo deste município e grande conhecedor 

de leis, o qual merece nossos reconhecimentos. Não havendo mais 
nenhum líder, que desejasse fazer uso da palavra, o Sr. Presidente 



 

interrompeu a sessão, para cumprimento do Intervalo Regimental de 
quinze minutos. Decorrido o tempo Regimental, o Sr. Presidente 
passou a Primeira Parte da Ordem do Dia, solicitando a 1ª Secretária 
que procedesse a leitura das matérias em pauta para discussão e 
votação. Lido e submetido a discussão o Parecer nº 026/21, da 
Comissão de Constituição e Justiça, favorável à aprovação do Projeto 
de Decreto Legislativo nº 005/21, de autoria dos vereadores: Mauro 
Wanzeller, Marcio Canto e Ivalter Barbosa, que Susta os efeitos do 
Decreto nº 281, de 07 de junho de 2021, do Prefeito do Município de 
Oriximiná. Dito Parecer, posto em votação, foi aprovado por 
unanimidade. Lidos e submetidos a discussão os Pareceres nrs. 025 e 
005/21, das comissões de Constituição e Justiça e Economia, 
favoráveis a aprovação do Projeto de Lei nº 023/21, que Modifica a 
redação do Artigo 10, da Lei Municipal nº 9.377, de 31 de dezembro de 
2020, que Estima a Receita e Fixa a Despesa do Município de 
Oriximiná, para o exercício de 2021. Ditos Pareceres, postos, em 
votação, foram aprovados por unanimidade, na forma regimental um a 
um, com a respectiva emenda. Esgotadas as matérias em pauta para 
discussão e votação, o Sr. Presidente passou a Segunda Parte da 
Ordem do Dia, facultando a palavra aos senhores vereadores. Não 
havendo nenhum vereador que desejasse fazer uso da palavra e nada 
mais havendo a tratar, o Sr. Presidente agradeceu a presença de 
todos e “Em nome de Deus”, encerrou a Sessão, marcando outra para 
amanhã, no horário regimental e convocou os senhores vereadores, 
para uma sessão extraordinária a ser realizada quinze minutos após o 
encerramento desta. 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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1º Secretário                                                                       2º Secretário 


