
 

 

Ata da Décima Terceira Sessão 

Ordinária do 2º Período 

Ordinário da 19ª Legislatura da 

Câmara Municipal de Oriximiná. 

 

Aos vinte e um dias do mês de setembro 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, Manoel Lucivaldo Siqueira, Joseane de Oliveira 

Seixas, Ana Cleyde Tavares Batista Filha, Ivalter Barbosa 

Cardoso Filho, Antônio Odinélio Tavares da Silva Júnior; 

Deybson Delmar Rasch, Elizandro Malcher Ferraz; Francisco 

Azevedo Pereira, Márcio Kellen Soares Canto, Marta Monteiro 

Godinho, Mauro Luiz de Oliveira Wanzeler e Rafael Luiz Miléo 

Viana. Ausente o vereador: Arnaldo de Oliveira Gemaque. 

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 da assessoria Jurídica deste Poder, determina 

a impossibilidade da criação da Comissão Parlamentar de 

Inquérito, requerida através de requerimento de autoria dos 

vereadores Mauro Luiz de Oliveira Wanzeler, Ivalter Barbosa 

Cardoso Filho, Marcelo Augusto Andrade Sarubbi, Rafael Luiz 

Mileo Viana, Elizandro Malcher Ferraz e Marcio kellen Soares 

Canto; Ofícios nrs. 192, 194 a 196/21, expedidos ao prefeito 



 

municipal e a diversos; Ofícios nrs. 244, 246 e 247/21, recebidos 

do prefeito municipal. Terminada a leitura do expediente, o Sr. 

Presidente informou aos vereadores requerentes da Instituição 

da Comissão Parlamentar de Inquérito, que conforme o Parecer 

Jurídico, lido no expediente desta sessão, determina que a 

mesma não poderá ser instituída, sem prejuízo de uma nova 

solicitação. A seguir o Sr. Presidente facultou a palavra aos 

senhores vereadores. Com a palavra o vereador Mauro 

Wanzeler, teceu comentários sobre o parecer jurídico lido no 

expediente da sessão de hoje, onde extingue a instituição da 

Comissão Parlamentar de Inquérito, que foi proposto através de 

um requerimento assinado pelo vereador que voz fala e por mais 

cinco vereadores. Segundo o parecer jurídico da Casa, detectou 

alguns erros no requerimento, por esta razão extinguiu a mesma. 

Assegurou o vereador Mauro que na próxima sessão vai 

apresentar outro requerimento nos mesmos moldes e convidou 

os cinco vereadores que assinaram o primeiro a assinarem junto 

com o mesmo assim como os demais vereadores que quiserem 

assinar o referido requerimento.  Acrescentou o nobre vereador 

que é de suma importância a instituição da CPI, para averiguar 

as veracidade dos fatos sobre determinada empresa que já 

ganhou mais um processo licitatório no valor de sete milhões de 

reais, para que possamos levar ao conhecimento da população. 

Com a palavra o vereador Manoel Bochecha, comunicou que faz 

parte a comissão que está elaborando o plano de retorno das 

aulas presenciais, sendo que na última reunião ficou decidido 

que o retorno seria no dia 20 do corrente mês, o que não foi 

possível porque muitas escolas ainda não estão adaptadas de 

acordo com os critérios estabelecidos pelo Ministério da saúde. 

Houve uma nova reunião ficando o retorno das aulas para o dia 

18 de outubro, mas ainda está sendo verificado todas as 

possibilidades. Acrescentou o nobre vereador que não é o 

secretário de educação e nem a equipe da SEMED, que está 

discutindo o plano do retorno das aulas e sim uma comissão que 



 

foi criada, com diversos membros de todos os segmentos da 

sociedade, assim como dos Poderes Executivo e Legislativo, o 

qual está representando.  A seguir fez uso da palavra a 

vereadora Josy Seixas, que após saudar os presentes falou da 

viagem que fez a Capital do Estado juntamente com a vereadora 

Ana Cleyde, onde foram bem recepcionadas nos órgãos 

estaduais que foram para cumprir agenda. Disse que foram no 

DETRAN, onde já tinham apresentado uma indicação solicitando 

sinalização nas vias publicas de nossa cidade nos sentidos 

horizontal e vertical. Disse que já teve informação do Sr. 

Paranatinga que estará chegando em nosso município uma 

equipe do DETRAN para fazer o levantamento, sendo que, só 

poderá ser feito tal levantamento após ter sido concluído o 

recapeamento das vias públicas, o que não concorda diz a 

vereadora, até porque deveriam fazer logo a pintura das faixas 

de pedestres, que é de suma importância. Disse ainda que o 

prefeito municipal também esteve no DETRAN um dia depois 

das vereadoras, para buscar parceria para tal finalidade. Ainda 

com a palavra a vereadora Josy, disse que foram no Ministério 

Público Estadual, onde solicitaram um juiz e um promotor titular 

para o nosso município, como também solicitaram da 

procuradoria geral, que através do GAECO, fosse realizada uma 

ação de mutirão para agilizar os processos que se encontram 

parados no Fórum da comarca local, como aconteceu na 

legislatura passada em parceria com este Poder. Em seguida fez 

uso da palavra a vereadora Ana Cleyde, que após saudar os 

presentes, reforçou as colocações feitas pela vereadora Josy, 

sobre a viagem que fizeram a Belém em busca de melhorias 

para o nosso município, através de parcerias. Disse que ainda, 

ser louvável o prefeito entender a importância de se buscar 

parcerias com outros órgãos estaduais, tanto que ele foi também 

no DETRAN, para tratar sobre a sinalização nas vias públicas. 

Falou ainda do mutirão da emissão de carteira de habilitação, 

onde o Governador Helder Barbalho, vai realizar a CNH pai 



 

d’égua, que começa as inscrições no dia 21 de setembro, onde 

serão disponibilizadas 5.000 mil carteiras gratuitamente. 

Agradeceu o governador pela brilhante iniciativa. Não havendo 

mais nenhum vereador que desejasse fazer uso da palavra, o 

Sr. Presidente facultou a palavra aos Líderes Partidários. Com a 

palavra a vereadora Josy, continuou falando da viagem que 

fizeram a Belém, onde também reuniram com o comando da 

polícia militar para tratar sobre o Polo Militar, sendo que é 

preciso o município ter um juiz e um promotor titular, bem como 

um instrutor de tiros. Portanto se faz necessário buscarmos 

parcerias junto a MRN e ao Executivo para essa finalidade. 

Disse ainda a nobre vereadora que também foi colocado sobre 

a escola militar em Oriximiná, que precisa dar continuidade no 

processo, uma vez que foi iniciado na gestão anterior. Ainda com 

a palavra a vereadora Josy, informou que o governador 

sancionou uma lei de autoria do deputado Carlos Bordalo, que 

reduz a jornada de trabalho das pessoas que cuidam de pessoas 

que necessitam de cuidados especiais, sem perca salariais. 

Então nós podemos também pensar em apresentar um projeto 

de lei dessa natureza a nível municipal. Em seguida fez uso da 

palavra o vereador Junhão, que após fazer suas saudações, 

reportou-se sobre as péssimas condições que se encontrar as 

vias públicas da periferia da cidade, estão intrafegáveis, 

destacou principalmente a rua 18ª. Diante o exposto o nobre 

vereador fez um apelo ao Gestor Municipal que mandasse fazer 

pelo menos um serviço paliativo naquela rua, para que a 

ambulância e a viatura da polícia possam ter acesso na mesma, 

pois os moradores estão enfrentando dificuldades em todos os 

aspectos. Lembrou o nobre vereador que na gestão anterior foi 

feita a recuperação daquela rua, que minimizou os problemas de 

trafegabilidade daqueles moradores. Em seguida parabenizou o 

governador Helder Barbalho pelo trabalho que está sendo 

executado na PA, uma obra de boa qualidade. Lembrou ainda o 

nobre vereador que o ex-prefeito Gonzaga asfaltou todas as vias 



 

públicas de nossa cidade. Em aparte a vereadora Josy Seixas, 

disse ser lamentável a situação que vivem os moradores da rua 

18ª, inclusive tem igrejas e comércios fechando as portas, 

porque não tem como as pessoas trafegarem, e nem veículos. 

Então se faz necessário que o Prefeito e o Secretário da 

SEMDURB, tome providencias urgentes sobre esta questão, 

antes que chegue o inverno. Em aparte o vereador Mauro, 

parabenizou o executivo pelo asfaltamento nos trechos   da 

Pedro Carlos, próximo a escola Amélia Ferrari, agora deixa fica 

uma pergunta de onde está vindo o asfalto, uma vez que 

segundo informações a usina de asfalto está quebrada. 

Continuando o vereador Junhão, disse que deve ser verificado 

essa questão. Manifestou o nobre vereador uma preocupação 

com a obra que está sendo executada na rua 24 de dezembro, 

onde foi levantado parte do nível da mesma, o que poderá 

causar problemas futuramente com alagamento nas residências 

daquele perímetro, mas como tem 13 engenheiros eles devem 

saber o que estão fazendo. Lembrou o nobre vereador que o 

atual prefeito falou no início de seu mandato que não precisava 

de governador, vereador e deputado para administrar este 

município, o que não é verdade, tanto que ele já está procurando 

essas parcerias, inclusive ele não foi recebido pelo governador. 

Então isto demonstra que nenhum gestor de qualquer esfera não 

administra sozinho. A seguir fez uso da palavra o vereador 

Rafael Viana, que após saudar os presentes, disse que para a 

atual gestão Oriximiná não existia, está tudo começando agora, 

o que não concorda. Lembrou o nobre vereador que quando seu 

pai o ex-prefeito Gonzaga assumiu a prefeitura 1997, tinha rua 

que era chamada de fio dental, todas estavam totalmente 

intrafegável, ele transformou as vias públicas, asfaltando as 

mesmas, como também construiu escolas, micros sistemas na 

zona rural, dentre outras obras, assim como outros prefeitos que 

por aqui passaram. Portanto é inaceitável pessoas que já 

fizeram parte das gestões anteriores, quererem desqualificar os 



 

mesmos. Em aparte o vereador Junhão, disse que lembra de 

como era Oriximiná antes do ex-prefeito Gonzaga assumir a 

prefeitura em 1997, as ruas eram intrafegáveis, ele transformou 

essa cidade, asfaltando as mesmas, sendo que já se passaram 

vinte anos, então é preciso que seja feito a manutenção, até 

porque tudo vai se acabando com o tempo. Falou ainda o 

vereador sobre a obra do cais do porto, disse que é preocupante 

fazerem uma obra em cima do cais que já foi condenado pela 

defesa civil, até porque vai aglomerar centenas de pessoas por 

ocasião do círio de nosso Padroeiro. Acha que deveriam ter 

deixado baixar as aguas do rio, reforçar o cais antigo, depois 

construir o novo, para que não venha ter problemas futuramente. 

Continuando o vereador Rafael Viana, disse que está no seu 

primeiro mandato de vereador, mais sempre esteve ao lado de 

pessoas envolvidas na política, tanto que conhece a história de 

Oriximiná e sabe as pessoas que muito contribuíram para o 

desenvolvimento do nosso município. Portanto é inaceitável as 

pessoas quererem destruir a história do outro, cada um deve 

fazer a sua. Em aparte a vereadora Josy, disse que a história 

dos ex-prefeitos pode até não está registrada em livros, mais  

estar gravada na alma do povo oriximinaense. Lembrou a nobre 

vereadora das grandes obras que foram executadas pelos ex-

prefeitos Gonzaga e Argemiro Diniz, citou a praça do centenário 

e o parque de exposição. Continuando o vereador Rafael, disse 

que toda pessoa que fez o bem querem seu mal. Disse que 

prefere ser respeitado do que amado. Em seguida fez uso da 

palavra o vereador Marcio Canto, disse que fez parte do grupo 

político do ex-prefeito Gonzaga há 20 anos atrás, onde existe 

uma amizade até hoje. Lembrou que quando o ex-prefeito 

Gonzaga assumiu a prefeitura em 1997, ele mandou tirar fotos 

de como estava Oriximiná, no que transformou essa cidade. 

Disse que realmente é inaceitável as pessoas desqualificarem o 

trabalho dos outros. Disse que todos os ex-prefeitos deixaram 

seu legado neste município. Agora ao invés do atual gestor ficar 



 

desqualificando o trabalho dos ex-prefeito deveria está 

providenciando água para o bairro de São José Operário que 

estão 4 dias sem o precioso líquido, recuperando as vias 

públicas da periferia da cidade que estão intrafegáveis dentre 

outras demandas que existem no município. Finalizou 

assegurando que esta Casa vai continuar trabalhando em prol 

da coletividade. Não havendo mais nenhum líder que desejasse 

fazer uso da palavra, o Sr. Presidente solicitou a aquiescência 

do Plenário para dispensa do 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. Não havendo 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 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,_______________________________, 2ª 

Secretária, 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                                            


