
 

 

Ata da Segunda Sessão 

Ordinária do 2º Período 

Ordinário da 19ª Legislatura da 

Câmara Municipal de Oriximiná. 

 

Aos dez dias do mês de agosto 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; Antônio Odinélio Tavares da Silva Júnior; 

Deybson Delmar Rasch; Elizandro Malcher Ferraz; Francisco 

Azevedo Pereira, Arnaldo de Oliveira Gemaque, Ana Cleyde 

Tavares Batista Filha, Ivalter Barbosa Cardoso Filho; Joseane 

de Oliveira Seixas; Marcio Kellen Soares Canto; Marta Monteiro 

Godinho e Mauro Luiz de Oliveira Wanzeler; Rafael Luiz Miléo 

Viana. Ausente o vereador: Manoel Lucivaldo Siqueira, com 

ausência justificada por se encontrar devidamente licenciado, 

por motivo do falecimento de um membro de sua família. 

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: Requerimento nº 007/21, do vereador Mauro 

Wanzeler, pede que seja oficiado ao proprietário da empresa 

M.A. Almeida Batista-ME, Sr. Marcos Antonio Almeida Batista, 

solicitando o seguinte: 1- cópia dos contratos dos veículos e 

máquinas pesadas: 2 – cópias da notas fiscais de combustível  



 

 

para o abastecimento das mesmas; 3 – cópias dos contratos de 

trabalho dos condutores e operadores das maquinas locadas; 

Pedido de licença do vereador Manoel Bochecha, solicitando 

dois dias de licença, nos dias 10 e 11 do corrente mês, por 

motivo de falecimento de uma cunhada; Ofícios nrs. 157 e 

159/21, expedidos ao prefeito municipal; Denuncia por crime de 

responsabilidade e infração político administrativa em face do 

Prefeito Municipal de Oriximiná, José Willian Siqueira da 

Fonseca, apresentada e protocolada pelo cidadão José Maria 

Calderaro Filho; Ofícios nrs. 071, 138 e 174/21, recebidos de 

diversos; Convite da Coordenadora do CREAS. Terminada a 

leitura do expediente, o Sr. Presidente facultou a palavra aos 

senhores vereadores. Com a palavra a vereadora Josy Seixas, 

após saudar os presentes reportou-se sobre a saúde em nosso 

município que se encontra em precárias condições em todos os 

aspectos. Citou um fato que ocorreu no último final de semana 

onde uma mãe estava desesperada em busca de atendimento 

para sua filha que nasce com os lábios leporino e fenda palatal, 

ela precisava de um leite especial, onde a mãe procurou a 

assistência social e a secretaria de saúde, e não obteve o 

atendimento que tanto sua filha precisava, sendo que a 

secretária de saúde, prometeu entregar o leite no mês de 

dezembro. Então possamos imaginar essa criança ficar vários 

meses esperando por esse leite. Citou ainda um caso de uma 

outra criança de apenas um ano e sete meses, que precisa de 

100 bolsas de colostomia, e a secretaria de saúde forneceu 

apenas 10 bolsa de adulto, que não foi adequada para aquela 

criança. Acredita que aquela mãe deveria ter procurado o 

secretário de integração, talvez ele tivesse resolvido o problema 

daquela criança, como já fez anteriormente pagando 

ultrassonografia, só não sabemos como ele vai justificar tal 

despesa, uma vez que não existe recursos na pasta da 



 

secretaria de integração para tal finalidade. Portanto não 

devemos fechar os olhos para as coisas erradas que estão 

acontecendo na área da saúde em Oriximiná, que deveria ser 

prioridade na atual administração, mais infelizmente isto não 

está acontecendo. Disse ainda a nobre vereadora que tem 

chegado várias denúncias nesta Casa em relação a saúde, que 

deveriam ser encaminhadas as autoridades competentes, para 

que sejam tomadas as devidas providencias. Não havendo mais 

nenhum vereador que desejasse fazer uso da palavra, o Sr. 

Presidente facultou a palavra aos líderes partidários. Com a 

palavra o vereador Arnaldo Gemaque, disse não achar muita 

vantagem denunciar a questão da saúde na justiça, que pode 

ser resolvido ou não, agora está Casa tem mecanismos 

suficientes para dar um basta nesta situação, fazer com que o 

prefeito municipal, tome ciência da situação. Em aparte a 

vereadora Josy Seixas, disse ser inaceitável que as narrativas 

estão sempre prontas nas redes sociais, onde dizem que se trata 

de perseguição, o que não é verdade, só queremos que a saúde 

seja priorizada em nosso município. Pois não adianta ter uma 

cidade bonita e não ter medicamentos básicos no hospital 

municipal. Espera que esta Casa provoque a justiça em relação 

a saúde em Oriximiná. Em aparte o vereador Junhão, disse que 

este Poder, já apresentou várias denúncias da administração 

publicas junto ao Ministério Público, mais infelizmente não teve 

êxodo e o povo continua sofrendo. Agora seria viável que as 

pessoas perdessem o medo e fossem para as redes sociais 

mostrar o que de fato está ocorrendo em nosso município, 

principalmente na área da saúde. Continuando o vereador 

Arnaldo Gemaque, disse que se o secretário de integração 

pagou a ultrassonografia a uma pessoa, ele deve estar sabendo 

que a saúde está precária em nossa cidade. A seguir fez uso da 

palavra o vereador Mauro Wanzeler, dizendo que infelizmente a 

saúde em Oriximiná está na UTI. Acrescentou o nobre vereador 

que até ano passado os agentes de saúde e o médico da família 



 

faziam visitas contínua, principalmente nas residências de 

idosos e pessoas com doenças como hipertensão dentre outras, 

atualmente isto não acontece mais. Continuando o nobre 

vereador falou sobre a educação em Oriximiná, que até a 

presente data as aulas presenciais não retornaram, parece que 

pandemia ainda não acabou nessa área, inclusive já foi 

desativado o CIACA em breve será desativada a UPA, e os 

alunos vão continuar sem aulas presenciais. Então se faz 

necessário que o secretário de educação apresente uma 

justificativa o porquê as aulas das escolas municipais ainda não 

retornaram. Em aparte o vereador Arnaldo Gemaque falou 

novamente sobre a saúde, acrescentando que sempre ficou em 

segundo plano, porque querem usar a secretaria para fazer 

política, o que é inadmissível. Retomando a palavra o vereador 

Mauro, reportou-se sobre a denúncia do ex-vereador Zequinha 

Calderaro, lida no expediente desta sessão. Disse que a mesma 

será bem analisada pelos membros deste Poder, para que seja 

julgada dentro da legalidade. Ainda com a palavra o vereador 

Mauro, teceu comentários sobre o requerimento que apresentou 

nesta sessão, solicitando copias de documentos diversos da 

empresa M.A. Almeida Batista-ME, espera que obtenha 

resposta dentro do prazo legal, até porque se trata de licitação 

direcionada a uma empresa, o que é considerado grave, 

inclusive cabe cassação do prefeito municipal, não por ser 

vereador de oposição e sim por não está de acordo com a 

legislação. Assegurou o nobre vereador que vai continuar com 

sua função de fiscalizador até o final do seu mandato. Com a 

palavra o vereador Marcio Canto, disse que como presidente da 

comissão de saúde deste Poder, está atento aos problemas 

existentes na área da saúde em nosso município, inclusive já 

foram no hospital municipal em buscar de informações, mais 

foram impedidos até de entrar. Lembrou o vereador que solicitou 

do diretor daquele hospital a relação de equipamentos que 

estava precisando, para que fossem adquiridos com as 



 

emendas impositivas dos vereadores, mais até a presente data 

não obteve nenhuma resposta. Lembrou ainda da senhora que 

precisava de uma tomografia, entrou na justiça, mais 

infelizmente veio a óbito. Em aparte o vereador Mauro, disse que 

recebeu uma denúncia sobre o motor de luz doado pela 

mineração rio do norte, que foi levado para outro lugar. Solicitou 

ao presidente da comissão de saúde que averiguasse essa 

questão. Retomando a palavra o vereador Marcio Canto, disse 

que já questionou naquele hospital sobre o referido motor de luz, 

onde foi informado que não chegou nenhum motor de luz doado 

pela MRN, só estava lá o antigo. Em aparte o vereador Lico, 

disse que realmente a saúde em Oriximiná é um descaso total 

por parte do atual gestor, agora podemos observar que na 

denúncia apresentada pelo ex-vereador Zequinha Calderaro, 

dentre os mais de mil e seiscentos contratados, tem 13 

engenheiros e nenhum médico para atender a nossa população, 

como também existe a falta de medicamentos e equipamentos 

no hospital municipal, inclusive as pessoas ainda são 

maltratados por alguns servidores. Portanto a referida denuncia 

vai ser bem analisada pelos vereadores. Agora vale ressaltar 

que o atual prefeito não cumpre as leis municipais, o que é 

inaceitável, mais este Poder tem mecanismos que pode libertar 

o nosso povo. Em aparte o vereador Arnaldo, disse que o 

município tem recursos para alugar equipamentos e não tem 

para comprar bolsas de colostomia para uma criança, que está 

precisando, isto demonstra que o prefeito só investe no que vai 

aparecer e que possa tirar proveito. Em aparte o vereador 

Junhão, disse que tem pessoas fazendo empréstimo no banco 

para comprar veículos para alugar para a prefeitura por valor 

altíssimo. Em relação a denúncia do Zequinha, disse que se faz 

necessário averiguar os fatos e se for para cassar o prefeito 

vamos cassar, pois estamos do lado do povo. Continuando o 

vereador Marcio Canto, disse que se a denúncia tiver 

fundamentos com certeza será aceita pelos vereadores, pois 



 

estamos do lado do povo. Disse ainda que tem pessoas 

contratadas que tem medo de falar, muitas vezes são 

ameaçadas e temem de perder o emprego. Finalizou o Edil 

assegurando que estamos neste Poder para defender os 

interesses da população oriximinaense. A seguir fez uso da 

palavra a vereadora Josy Seixas, pela liderança do PL, após ter 

sido concedida a palavra pelo vereador Quinho, líder do PL. 

Após saudar os presentes a vereadora Josy, reportou-se sobre 

a denuncia do ex-vereador Zequinha Calderaro, acrescentando 

que a câmara tem suas responsabilidades, inclusive juramos por 

ocasião da posse cumprir a lei Federal, estadual e municipal, isto 

dar legitimidade aos vereadores. Acrescentou ainda a nobre 

vereadora que o Prefeito deve seguir o exemplo do vereador 

Deybson, que teve a atitude de aceita a denúncia sobre a pessoa 

do mesmo, onde ele teve a oportunidade de se defender. Então 

essa oportunidade podemos dar ao prefeito municipal. Disse 

ainda a nobre vereadora que existe uma lei municipal especifica 

para contratação de pessoal, que deve ser observar os 

princípios e a isonomia. Em aparte o vereador Marcio Canto, 

disse que esta Casa, tem o dever de fazer a coisa certa, jamais 

vamos cometer injustiça. Continuando a vereadora Josy, disse 

que a legitimidade do voto se concretiza no ato da aprovação do 

voto, assim como a legitimidade do exercício tanto para o 

prefeito, como para os vereadores. Disse ainda que como 

estamos no período de transformação, então vamos transformar 

nossos mandatos. Ainda com a palavra a vereadora Josy 

solicitou aos demais vereadores que aceitassem a denúncia do 

Zequinha, para que o prefeito possa se defender, até porque ele 

diz que está trabalhando dentro da legalidade. Afirmou a 

vereadora Josy, que não teme por sua decisão nesta Casa e que 

jamais vai se calar diante dos Fake News, que ficam fazendo 

ameaças e até mesmo, atingindo sua família, o que é inaceitável. 

Em aparte o vereador Junhão, disse que os dez vereadores de 

oposição estão sendo atacados pelos Fake News, inclusive são 



 

servidores públicos, muitos são de fora que vieram tirar vaga de 

muitos oriximinaenses. Continuando a vereadora Josy, 

assegurou que seu voto será favorável a aceitação da denúncia 

do ex-vereador Zequinha Calderaro. Em relação aos 

contratados, disse que eles precisam de legitimidade, para que 

não possam ter medo e nem serem humilhados em seus setores 

de trabalho, porque quem quer que seja. Não havendo mais 

nenhum líder que desejasse fazer uso da palavra, o Sr. 

Presidente solicitou a aquiescência do Plenário para ultrapassar 

o Intervalo Regimental de quinze minutos. Obtido a aquiescência 

do Plenário, o Sr. Presidente, passou a Primeira Parte da Ordem 

do Dia, solicitou a 1ª Secretária que procedesse a leitura das 

matérias em pauta para discussão e votação. Lido e submetido 

a discussão o requerimento do vereador Mauro. Discutiram o 

requerimentos os vereadores Arnaldo Gemaque, Lico, Josy 

Seixas e o autor. Dito requerimento, posto em votação, foi 

aprovado por unanimidade. Em seguida foi submetida à 

aprovação do plenário a denúncia por crime de responsabilidade 

e infração político administrativa em face do Prefeito Municipal 

de Oriximiná, José Willian Siqueira da Fonseca, apresentada e 

protocolada pelo cidadão José Maria Calderaro Filho. O 

Presidente Marcelo Augusto esclareceu que baseado no que 

dispõe os dispositivos regimentais a votação, será aberta, 

nominal e em ordem alfabética. Em seguida o Sr. Presidente deu 

início a votação, chamando nominalmente os senhores 

vereadores. Terminada a votação, obteve o seguinte resultado 

10 votos pela aceitação da denúncia e quatro contra a aceitada 

mesma. O Sr. Presidente baseado no que dispõe o Decreto lei 

nº 201/1967, comunicou que será realizado o sorteio entre os 

quinze vereadores, para composição da Comissão Processante 

e convidou os vereadores Rafael Viana e Deybson Rasch, para 

funcionarem como escrutinadores. O Sr. Presidente esclareceu 

ainda que o vereador Manoel Bochecha não se encontra na 

sessão, por esta licenciado, mais será incluído o nome do 



 

mesmo no sorteio. Feito o sorteio, foi proclamado os nomes dos 

vereadores sorteados: Marta Monteiro Godinho, Mauro Luiz de 

Oliveira Wanzeler e Deybson Delmar Rasch, ainda baseado no 

Decreto Lei nº 201/67, o Sr. Presidente solicitou aos três 

vereadores sorteados que se reunissem para escolha do 

Presidente, relator e membro da comissão processante. Em 

seguida, os três vereadores apresentaram voto nominal, no qual 

se obteve o seguinte resultado: Para Presidente da Comissão 

Processante a vereadora Marta Monteiro Godinho; para Relator 

vereador Mauro Luiz de Oliveira Wanzeler e Membro vereador 

Deybson Delmar Rasch. Dando prosseguimento aos trabalhos 

desta sessão, o Sr. Presidente solicitou a 1ª Secretária que 

procedesse a leitura da resolução nº 003/21, que dispõe sobre a 

criação da Comissão Processante para apurar e conduzir os 

trabalhos em relação a denúncia formulada e protocolada pelo 

Senhor José Maria Calderaro Filho contra o prefeito do Município 

de Oriximiná, Senhor José Willian Siqueira da Fonseca, 

devidamente recebida pelos membros do Poder Legislativo, 

nesta sessão ordinária, a qual foi aprovada em votação aberta 

pelo Plenário. 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. Com a 

palavra a vereadora Marta Godinho, disse que foi eleita 

presidente da Comissão Processante, criada nesta sessão, 

afirmou que vai conduzir os trabalhos da mesma com 

imparcialidade, responsabilidade e sempre dentro da legalidade, 

até porque por ocasião da posse juramos zelar pelas leis deste 

País, estado e município. Assegurou a nobre vereadora que 

jamais vai fazer algo que venha prejudicar a nossa população. 

Acrescentou ainda a nobre vereadora que o prefeito vai ter a 

oportunidade de se defender. Finalizou pedindo a proteção 

divina a todos os membros deste Parlamento. Com a palavra o 

vereador Arnaldo Gemaque, desejou sucesso e boa sorte a 

comissão processante em especial a vereadora Marta 



 

presidente da referida comissão. Espera que seja bem analisada 

a denúncia do ex-vereador Zequinha Calderaro, até porque 

acredita que a mesma se encontra fundamentada em dados 

concretos e deve ser apreciada o mais rápido possível. Com a 

palavra a vereadora Josy Seixas, desejou boa sorte aos 

membros da comissão processante, que vai ser dirigida por uma 

mulher vereadora, que com certeza tem responsabilidade de 

conduzir os trabalhos dentro da imparcialidade e legalidade. 

Disse ser lamentável as ameaças que os dez vereadores estão 

recebendo através das redes sociais. Por esta razão chamou 

atenção das autoridades de segurança pública, para que sejam 

tomadas as devidas providencias, pois estamos apenas 

cumprindo com a nossa função de vereador deste município. 

Com a palavra o vereador Lico, parabenizou o ex-vereador 

Zequinha Calderaro, que formulou a denúncia e protocolou 

nesta Casa de Leis, que foi aceita pela maioria dos vereadores 

nesta sessão. Pois acredita o nobre Edil que tudo vai ser feito 

dentro da legalidade. Fez um apelo aos membros da comissão 

processante que não se deixem intimidar pelas ameaças que 

estão recebendo através dos Fake News. Solicitou o apoio da 

segurança pública sobre esta questão. A vereadora Ana Cleyde, 

parabenizou a comissão processante, disse que confia no 

trabalho dos membros, principalmente da vereadora Marta que 

sempre superou todos os obstáculos que já enfrentou nesta vida, 

inclusive quando foi contaminada pelo COVID-19. Portanto todo 

trabalho será feito de acordo com as leis em vigor. O vereador 

Junhão, manifestou seu apoio aos membros da comissão 

processante, desejou boa sorte aos mesmos. Lembrou o nobre 

Edil que o prefeito também está sendo processado por ter 

descumprido uma lei federal que não poderia entrar na aldeia 

indígena na época da eleição, ele foi o único no Brasil que foi 

denunciado por não cumprir o que determinava a lei federal. 

Com a palavra o vereador Marcio Canto, desejou sucesso e boa 

sorte a comissão processante, que com certeza vão conduzir os 



 

trabalhos com imparcialidade sempre dentro da legalidade. O 

vereador Rafael Viana, manifestou seu apoio a comissão 

processante e desejou boa sorte, e que tudo seja feito dentro da 

legalidade. Disse ainda que o prefeito assim como qualquer 

cidadão tem direito à livre defesa. Pediu a proteção de Deus a 

todos os membros deste Parlamento. 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, marcando outra para 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. 

 

 

Presidente 

 

 

1º Secretário                                         2º Secretário                                            


