
 

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

Aos vinte e nove 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, Francisco Azevedo Pereira, Ana Cleyde 
Tavares Batista Filha, Mauro Luiz de Oliveira Wanzeler, Elizandro 
Malcher Ferraz, Joseane de Oliveira Seixas, Márcio Kellen Soares 
Canto e Manoel Lucivaldo Siqueira.  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, solicitando a 2ª 
Secretária 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 nrs. 027 e 006/21, 
das Comissões de Constituição e Justiça e Economia, favoráveis a 
Projeto de Resolução nº 002/21, que dispõe sobre o Orçamento Anual 
da Câmara Municipal de Oriximiná-Pará, para o exercício financeiro de 
2022; Pareceres nrs. 016 e 007/21, favoráveis a aprovação do Projeto 
de Lei nº 020/21, que dispõe sobre as Diretrizes para a Elaboração da 
Lei Orçamentária para o exercício de 2022, com alterações através 
das Emendas nrs. 001, 002, 003, 004 e 005/21 e a Emenda 
Supressiva nº 001/21, ao inciso I do artigo 25, aos artigos 74, 75 e 75, 
nos Anexos de Metas e Prioridades do aludido Projeto de Lei; Ofícios 
nrs. 145 e 148/21, expedidos ao Prefeito e a diversos; Veto Parcial ao 
Projeto de Lei nº 022/2021, que dispõe sobre a divulgação da relação 
dos medicamentos disponíveis na Rede Pública Municipal de Saúde 
de Oriximiná, e dá outras providencias; Ofício nº 023/21, recebido de 
diversos. Terminada a leitura do expediente, o Sr. Presidente facultou 
a palavra aos senhores vereadores. Com a palavra a vereadora Marta 
Godinho, após saudar os presente fez uma relato da viagem que fez 



 

juntamente com as vereadoras Ana Cleyde e Josy Seixas a Capital do 
estado, em buscar de benefícios para o nosso município. Disse que foi 
bastante proveitoso, pois conseguiram um milhão de reais, uma 
emenda de Senador Zequinha Marinho, para a reforma do hospital 
municipal, como também mais um milhão e duzentos mil para 
construção da UBS no bairro de São José Operário e no residencial 
Tia Ana, acrescentando que desde a legislatura passada vem lutando 
para construção da UBS no São José, que será de grande relevância 
para os moradores daquele bairro. Disse ainda que foram na delegacia 
geral do estado, onde solicitaram, mais um delegado, mais policiais e 
uma delgada mulher para o nosso município. Acrescentou ainda a 
nobre vereadora, que infelizmente foi divulgada uma notícia falsa, 
sobre a viagem das três vereadores, onde pessoas maldosas tentaram 
denegrir a imagens das nobres vereadoras, o que é lamentável. 
Assegurou a vereadora Marta, que jamais vai se intimidar com esse 
tipo de comentários desagraveis, e sim vai continuar trabalhando em 
busca de dias melhores para a nossa população. Com a palavra a 
vereadora Ana Cleyde, reforçou as colocações da vereadora Marta 
sobre a viagem que fizeram em Belém, onde solicitaram mais efetivos 
para as policias militar e civil do nosso município e mais um delegado 
de polícia, onde foram informadas que daqui há seis meses vai está se 
formando uma turma de delegados e possivelmente deve vir um para 
Oriximiná. Falou ainda da emenda parlamentar do senador Zequinha 
Marinho, para reforma do hospital municipal, emenda que já está à 
disposição do município, basta a secretaria municipal de saúde e o 
prefeito municipal firmar o convenio com a SESPA estadual. Disse 
ainda que solicitaram do delegado geral mais de duas mil carteiras de 
identidade, para realizarem uma ação cidadania na zona rural do 
município. Em seguida a nobre vereadora reportou-se sobre o veto 
parcial do prefeito ao projeto de sua autoria, que solicitava a 
divulgação da relação dos medicamentos disponíveis na rede pública 
municipal de saúde de Oriximiná, acrescentando que não concorda 
com a razões do veto da procuradora do município. Espera que a 
comissão competente deste Poder analise com cuidado o referido veto 
parcial do prefeito municipal. Com a palavra a vereadora Josy Seixas, 
falou sobre a viagem que fizeram em Belém em busca de recursos 
para o nosso município. Em relação a emenda do senador Zequinha 
Marinho, disse que basta a prefeitura juntamente com a secretaria de 
saúde apresentarem a documentação necessária junto a SESPA 
estadual. Disse ainda que foram até o SENAR, onde solicitaram cursos 



 

para serem realizados na zona rural do município, onde foi 
disponibilizado para Oriximiná, os cursos de inseminação artificial e 
derivado de leite, assim como solicitaram o de artesanato. Falou ainda 
que foram até o delegado geral do estado, onde solicitaram duas mil 
carteiras de identidade mais um delegado, mais efetivos para as duas 
policias locais e uma delegada mulher, para o nosso município. Sendo 
que foi publicado uma notícia nas redes sociais de forma destorcida, 
onde os Fake News, que são servidores públicos fizeram comentários 
desagraveis, com intuito de denegrir a imagem das vereadoras, o que 
é inaceitável. Com a palavra o vereador Manoel Bochecha, falou do 
avanço que o sistema educacional teve em Oriximiná, onde tem uma 
luta para implantação do ensino médio na área quilombola. 
Acrescentou que esteve na SEDUC em Belém, onde foi informado que 
o processo está andamento, portanto em breve a área do trombetas 
será contemplada com o ensino médio, uma vez que já existe a escola 
faltando apenas colocar para funcionar. Manifestou sua solidariedade 
as vereadoras que foram atacadas de forma cruel nas redes sociais, o 
que é inaceitável. Com a palavra o vereador Adeilson Lopes, 
incialmente parabenizou as três vereadoras, que foram em busca de 
melhorias para o nosso município. Em relação aos ataques que as 
mesmas sofreram nas redes sociais, disse que elas não devem se 
importar, e sim continuarem trabalhando pelo bem comum. 
Continuando o nobre vereador fez uma retrospectiva das obras que o 
atual prefeito executou em apenas cinco meses de mandato. Tais 
como: a aquisição da usina de oxigênio, que salvou muitas vidas, 
reforma de quatro pontes na área do planalto, drenagem no final da 
travessa Jonathas Athias, revitalização da UPA, demolição de prédios 
que já estavam condenados pela defesa civil, aquisição da usina de 
asfalto, construção do estacionamento na frente da cidade, conclusão 
do complexo esportivo, no residencial Tia Ana, construção da praça de 
alimentação, reformas de escolas na zona urbana e rural, retornou da 
construção do shop popular, aquisição de equipamentos para resolver 
o problema do lixão. A seguir fez uso da palavra o vereador Deybson 
Rasch, incialmente disse que não compactua com os Fake News que 
existe em Oriximiná, para denegrir a imagem dos membros deste 
Poder. Parabenizou as vereadoras que foram a capital do estado em 
busca de melhorias para o nosso município. Continuando o nobre 
vereador, disse que esteve acompanhando o vice-prefeito na área do 
planalto, mais precisamente no ramal dos três, de onde está 
começando a recuperação das estradas e vicinais, mas infelizmente as 



 

chuvas ainda estão atrapalhando o serviço de terraplanagem, mais na 
medida do possível o trabalho está sendo feito para facilitar a 
trafegabilidade dos moradores daquela região. Parabenizou o prefeito 
municipal, pelas obras executadas em nosso município. Com a palavra 
o vereador Quinho Azevedo, incialmente parabenizou as três 
vereadoras, pelo benefício que conseguiram em prol do nosso 
município na capital do estado. Assegurou o vereador que não 
concorda com os comentários absurdos sobre as vereadoras nas 
redes sociais, até porque conhece o trabalho das vereadoras desde a 
legislatura passada. Parabenizou o senador Zequinha Marinho e os 
deputados José Priantes e Junior Ferrari, que sempre estão ajudando 
o município de Oriximiná. Parabenizou ainda o prefeito municipal pelas 
obras executadas, que serão de suma importância para a nossa 
população. Com a palavra o vereador Mauro Wanzeler, reportou-se 
sobre um empenho que obteve do portal da transparência, em favor da 
empresa G.B.M.CONSULTORIA CONTABIL LTDA, no valor de R$- 
4.500,00, pago no dia 04 de janeiro de 2021, sendo que a referida 
empresa foi fechada no dia 03 de julho de 2015. Então esta Casa deve 
averiguar essa questão. Acrescentou ainda o nobre vereador que são 
essas verdades que devem ser mostradas a nossa população. Em 
seguida fez uso da palavra o vereador Ivalter Barbosa, inicialmente 
parabenizou as vereadoras que foram a capital do estado em busca de 
melhorias para o nosso município. Em relação a estrada do BEC, disse 
que fez uma visita até o Km 18, onde constatou que está intrafegável 
aquelas vicinais. Então devemos cobrar do Gestor Municipal as 
devidas providencias, no sentido de determinar a recuperação dos 
ramais e estradas da área do planalto, bem como as demais áreas. 
Continuando o nobre vereador, disse que foi infelizmente o discurso do 
prefeito municipal quando falou que sabe quem trai marido ou vice 
versa, quem é traficante e usuário de drogas, o que é inaceitável, até 
porque não é a postura de um prefeito. Disse ainda que o prefeito não 
é um leão como ele diz e sim não passa de uma gatinha. Acrescentou 
ainda que o atual prefeito deveria ter mais respeito para com a nossa 
população. Com a palavra o vereador Marcio Canto, inicialmente 
solidarizou-se com as vereadoras, que foram atacadas de maneira 
covarde por Fake News nas redes sociais. Em relação ao discurso do 
prefeito, disse ser inaceitável da maneira covarde que ele ataca os 
vereadores de oposição deste Poder. Disse que o prefeito deveria 
buscar parcerias para resolver os problemas existentes no município, 
principalmente na área da saúde, assim como as três vereadoras 



 

fizeram, trouxeram recursos através de emenda do Senador Zequinha 
Marinho, para reforma do hospital municipal. Espera que o prefeito vá 
assinar o convênio com a SESPA estadual que será de grande 
relevância para o nosso município. A seguir fez uso da palavra o 
vereador Lico, inicialmente parabenizou as três vereadoras, que 
conseguiram recursos, junto ao Senador Zequinha Marinho para 
reforma do hospital municipal e construção da UBS no São José 
Operário. Disse não ser contra a construção de obras no município, 
agora é preciso que o prefeito priorize a saúde, como também ele 
deveria pagar o auxílio emergencial as pessoas que estão precisando, 
como também veja a questão dos garis, que estão sendo humilhados 
pelo coordenador da limpeza pública. Em relação aos Fake News, 
disse que estamos atento a esses que se esconde atrás do celular 
para denegrirem a imagem dos vereadores. Mas está Casa vai tomar 
as devidas providencias sobre esta questão. Não havendo mais 
nenhum vereador que desejasse fazer uso da palavra, o Sr. Presidente 
colocou-a disposição dos Líderes Partidários. Com a palavra a 
vereadora Josy Seixas, falou novamente sobre a viagem que fizeram a 
Belém que foi bastante proveitosa, onde conseguiram recursos, 
através de emenda parlamentar, do Senador Zequinha Marinho e do 
Deputado Paulo Bengtson, em prol da saúde do nosso município. 
Continuando a nobre vereadora, disse que o mal noticia traz graves 
consequências, como aconteceu com as três vereadoras, que o Leo 
Noticia, publicou uma reportagem de maneira destorcidas, onde outras 
pessoas, inclusive funcionário público, que trabalha no setor de 
segurança pública, fizeram comentários levianos, inclusive falando das 
famílias das nobre vereadoras, até mesmo jogando praga aos filhos 
das mesmas. Em aparte o vereador Marcio Canto, disse ser inaceitável 
acontecer esse tipo de situação, inclusive o prefeito por ocasião da 
inauguração da quadra no complexo esportivo, atacou gravemente as 
famílias dos vereadores, o que é revoltante, pois ele deve respeitar os 
membros deste Parlamento. Continuando a vereadora Josy Seixas, fez 
a leitura das publicações das pessoas que atacaram as famílias das 
vereadores de forma cruel, como a senhora Benedita Lobato, com 
intuito de lançar o ódio a população, para ficarem contra as 
vereadoras. Em aparte o vereador Mauro, disse que a senhora 
Benedita Lobato, era presidente da associação Paes Loureiro, que 
recebeu recursos da Prefeitura em mandatos anteriores e não prestou 
contas, inclusive o ex-vereador Raimundo Tomé, apresentou 
requerimento, sobre este assunto, portanto não se trata de uma 



 

pessoa integra, para querer denegrir a imagem de alguém. Em aparte 
o vereador Junhão, disse que as vereadoras devem denunciar essas 
pessoas a justiça, até mesmo solicitar indenização por danos morais. 
Continuando a vereadora Josy, fez a leitura da reportagem da Renata 
Costa, da Elen Monique e do Antônio Barbosa, desejando morte aos 
filhos das nobres vereadoras, o que é lamentável e revoltante. Em 
aparte o vereador Lico, disse quando essas pessoas começam atingir 
a famílias, isto demonstra ódio das mesmas. Então é preciso que esta 
Casa tome as devidas providencias sobre está questão, até porque 
são funcionários públicos da prefeitura, inclusive são os advogados da 
administração pública, que defende essas pessoas. Continuando a 
vereadora Josy Seixas, assegurou que vai tomar as devidas 
providencias sobre esta questão. Com a palavra o vereador Junhão, 
falou da importância do governo municipal buscar parcerias junto aos 
governos federal e estadual. Em relação as obras que o atual prefeito 
concluiu, disse que também nos governos anteriores foram construídas 
grandes obras como a praça do centenário, escolas dentre outras. 
Então o atual prefeito não foi o único que construiu obras neste 
município. Em relação aos prédios que foram demolidos, disse que vai 
aplaudir quando o prefeito construir onde era o antigo prédio da 
SEINFRA, que foi demolido e até a presente data não foi construído 
nada. Em aparte a vereadora Josy Seixas, disse que desde 2018, 
estamos buscando junto ao DNIT a recuperação da estrada do BEC. 
Segundo informações do DNIT recentemente, o processo já está em 
andamento. Continuando o vereador Junhão, disse que com certeza a 
justiça vai tomar as devidas providencias sobre esse Fake News, que 
estão denegrindo a imagem dos vereadores deste Parlamento. Em 
parte a vereadora Ana Cleyde, disse ser lamentável o aumento de 
Fake News em nosso município, agora eles devem saber que existe 
leis que pune os Fake News, pois a justiça pode até demorar mais um 
dia vai chegar. Disse ainda que prefeito não é para ficar no poder 
eternamente, então essas pessoas que são funcionários públicos e 
ficam espalhando ódio nas redes sociais, um dia a justiça será feita. 
Continuando o vereador Junhão, assegurou que vai retornar com as 
visitas na zona rural do município, ficou um tempo parado por conta da 
pandemia, mas vai buscar as demandas para que sejam tomadas as 
devidas providencias por parte do executivo municipal. Com a palavra 
o vereador Rafael Viana, inicialmente manifestou sua solidariedade as 
vereadoras que foram covardemente atacadas em redes sociais, acha 
que as pessoas devem ter mais respeito para com os vereadores 



 

deste município, que foram outorgados pelo povo. Em relação as 
obras, disse que realmente os ex-prefeitos fizeram grandes obras 
neste município em todas as áreas. Portanto é inadmissível o atual 
gestor desqualificar os gestores anteriores. Disse não ser contra 
nenhum vereador defender o prefeito, até porque vivemos numa 
democracia, agora é preciso que haja respeito entre os poderes. 
Finalizou afirmando que vai continuar trabalhando e apoiando tudo que 
vier em prol da população oriximinaense. A seguir fez uso da palavra o 
vereador Marcelo Augusto, que após saudar os presente, manifestou 
sua indignação sobre o discurso do prefeito, que de forma leviana 
atacou os vereadores de oposição, o que demonstra ódio que ele tem 
sobre esta Casa de Leis, inclusive chamando-os de hipócritas, disse 
que hipócrita é o prefeito, que fica falando mal do ex-prefeito Ludugero 
que ajudou bastante para que ele fosse eleito prefeito deste município. 
Pois ele deveria agradecer e não denegrir a imagem do mesmo, como 
também ele não deveria jogar a população de encontro ´para com este 
Poder. Mas o povo já está refletindo que tipo de pessoa que é o atual 
prefeito, um dia a máscara dele vai cair e a justiça será feita. 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. Lidos e submetidos a discussão os Parecer nrs. 
027 e 006/21, das Comissões de Constituição e Justiça e Economia, 
favoráveis a Projeto de Resolução nº 002/21, que dispõe sobre o 
Orçamento Anual da Câmara Municipal de Oriximiná-Pará, para o 
exercício financeiro de 2022. Ditos Pareceres, postos em votação, 
foram aprovados por unanimidade, na forma regimental um a um. 
Lidos e submetidos a discussão os Pareceres nrs. 016 e 007/21, 
favoráveis a aprovação do Projeto de Lei nº 020/21, que dispõe sobre 
as Diretrizes para a Elaboração da Lei Orçamentária para o exercício 
de 2022, com alterações através das Emendas nrs. 001, 002, 003, 004 
e 005/21 e a Emenda Supressiva nº 001/21, ao inciso I do artigo 25, 
aos artigos 74, 75 e 75, nos Anexos de Metas e Prioridades do aludido 
Projeto de Lei. Ditos Pareceres, postos em votação, foram aprovados 
por unanimidade, na forma regimental um a um, com as respectivas 
emendas. 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, 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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