
 

 

Ata da Décima Oitava Sessão 

Ordinária do 2º Período 

Ordinário da 19ª Legislatura da 

Câmara Municipal de Oriximiná. 

 

Aos seis dias do mês de outubro 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, Joseane de Oliveira Seixas, Ana Cleyde 

Tavares Batista Filha, Rafael Luiz Miléo Viana, Antônio Odinélio 

Tavares da Silva Júnior; Deybson Delmar Rasch, Manoel 

Lucivaldo Siqueira, Elizandro Malcher Ferraz; Márcio Kellen 

Soares Canto, Marta Monteiro Godinho, Mauro Luiz de Oliveira 

Wanzeler, e Ivalter Barbosa Cardoso Filho. Ausentes os 

vereadores: Francisco Azevedo Pereira e 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: Requerimento do vereador Ivalter Barbosa, pede que 

seja oficiado ao Sr. Prefeito Municipal que encaminhe a este 

Poder, as seguintes informações: a) – Processo licitatório que 

embasa a despesa da Feira do Planalto localizada no antigo 

prédio da SEINFRA tal acompanhado das planilhas de medição 

e notas de pagamento da referida obra; b) – Processo licitatório 

da infraestrutura para recebimento da usina asfáltica instalação 



 

na PA 439, assim como as planilhas de medição e notas de 

pagamento; c) – Processo licitatório de compra de todos os 

equipamentos para Usina de asfáltica na PA 439 bem como 

notas de pagamento; Indicação de dez vereadores solicitando 

do Gestor Municipal que destine aos pescadores e 

atravessadores atingidos pela queda drástica na venda de 

peixes, um auxilio emergencial no valor de R$ - 500,00 por um 

período de 03 meses; Ofício nº 031/21, recebido da Secretária 

Municipal de Educação;  Moção de aplausos e agradecimentos  

ao comandante da polícia militar ao Capitão Lóris Henrique 

Figueira da Costa e policiais sob seu comando; Moção de 

Aplausos e agradecimentos ao delegado de polícia civil, Dr. 

Madson Evangelista de Castro, aos investigadores Igor Ramon 

Jucá Maranha, Rodrigo Costa Fonseca e Marcel Silva dos Reis; 

Indicação de dez vereadores solicitando do Governador Helder 

Barbalho, que destine aos pescadores e atravessadores 

atingidos pela queda drástica na venda de peixes, um auxilio 

emergencial no valor de R$ - 500,00 por um período de 03 

meses. Terminada a leitura do expediente, o Sr. Presidente 

facultou a palavra aos senhores vereadores. Com a palavra o 

vereador Junhão reportou-se sobre a indicação que apresentou 

nesta sessão assinada por dez vereadores, solicitando do 

Gestor Municipal que conceda um auxilio emergencial, aos 

pescadores e atravessadores, que estão passando dificuldades 

financeiras, por não venderem seus pescados. Disse que 

colocou um valor do auxílio, na indicação, mas é o prefeito que 

vai verificar se existe a possibilidade de conceder ou não, agora 

os vereadores fizeram sua parte em prol daquela categoria. 

Ainda com a palavra o vereador Junhão, disse que foi 

apreendido mais um peixe boi, espera que não façam a mesma 

coisa com o primeiro, que para doar ao INPA no amazonas, foi 

designado cinco servidores da prefeitura, ganhando diárias para 

levar o peixe boi. Acha que o referido instituto deveria vim buscar 

aqui, para não gerar custos ao município. Finalizou o Edil 



 

Lsolicitando ao presidente da comissão de saúde, que reunisse 

com a colônia Z-41, para tratar sobre as dificuldades que os 

pescadores estão passando. A seguir fez uso da palavra o 

vereador Deybson Rasch, disse que tem acompanhado o 

serviço de tapa buraco e recapeamento que está sendo feito em 

algumas vias públicas, está sendo feito um serviço de boa 

qualidade. Disse que são 120 km de asfalto para fazer em toda 

a cidade, agora vale ressaltar que foi feito um asfalto de boa 

qualidade em toda cidade, tanto que durou 20 anos.  Em relação 

a usina de asfalto, disse que foi fazer uma visita, a mesma está 

funcionando e estão fabricando o asfalto, convidou os demais 

vereadores para visitarem a referida usina. Acrescentou ainda 

que já foram recuperados mais de 70 motores de luz na zona 

rural, agora são inúmeras comunidades, mas em apenas 8 

meses de mandato o prefeito já fez muita coisa em nosso 

município. Portanto merece nossos reconhecimentos. Com a 

palavra o vereador Marcio Canto, parabenizou os dez 

vereadores que apresentaram a indicação solicitando do 

Prefeito Municipal que conceda o auxílio emergencial aos 

pescadores e atravessadores, que estão passando por uma 

situação difícil, por não venderem seus pescados. Em seguida 

disse ser louvável a atitude do vereador Deybson em defender o 

prefeito na tribuna deste Poder. Acrescentou o Edil que a usina 

de asfalto estava parada, estavam comprando asfalto de outro 

lugar, mas vamos verificar essa questão. Em relação a questão 

do peixe boi que foi apreendido recentemente, disse ser 

lamentável pagarem diárias novamente para servidores da 

prefeitura levarem até o IPAN em Manaus, enquanto tem 

pacientes em estado grave, precisando de uma aeronave para 

ser transferida para outro município, e a secretaria de saúde não 

providencia. Disse o vereador Marcio não ser contra a 

preservação, agora um peixe boi é mais valioso do que a vida 

de um ser humano. Em relação a reforma dos motores de luz 

que o vereador Deybson falou que foram reformados, disse que 



 

gostaria de saber de que forma estão sendo pagos esses 

serviços, até porque já foram apresentados requerimentos 

pedindo informações a respeito do assunto, mais infelizmente 

até a presente data não se obteve resposta. Portanto estamos 

cumprindo com o nosso papel de vereador. A seguir fez uso da 

palavra a vereadora Marta Godinho, disse ser lamentável a 

situação precária que se encontra a saúde em nosso município 

em todos os aspectos. Em relação aos 70 motores de luz que o 

vereador Deybson, disse que foram recuperados das 

comunidades rurais, mais infelizmente o motor da Macedônia, 

está há três meses parado, os moradores estão sem água 

potável, como também o motor da Vila Ribeiro, portanto se faz 

necessário que a secretaria competente tome as devidas 

providencias. Em relação a saúde em Oriximiná, disse ser 

lamentável observarmos que a cada dia está em decadência, 

então é preciso que a administração pública, priorize a saúde em 

nosso município, em todos os aspectos. Com a palavra o 

vereador Rafael Viana, disse que ouviu atentamente os 

vereadores que lhe antecederam que abordaram diversos 

assuntos de interesse da coletividade, agora infelizmente os 

vereadores são interpretados de forma errada, dizem que 

estamos atrapalhando a administração pública, o que não é 

verdade, pois todas as solicitações que são feitas ao executivo 

municipal, são para atender os anseios da população, 

principalmente na área da saúde, que é deve ser tratada com 

prioridades. Diante o exposto o nobre vereador fez um apelo ao 

prefeito municipal que olhe com mais atenção à saúde em nosso 

município. A seguir fez uso da palavra a vereadora Josy Seixas, 

disse que ouviu o vereador Deybson falar sobre o asfalto que 

está sendo colocado nas vias públicas e que a usina de asfalto 

está funcionando normalmente. Acrescentou a nobre vereadora 

que seria viável os vereadores fazer uma visita naquela usina, 

para que não fique nenhuma dúvida. Agora o que tem 

observado, que o primeiro asfalto colocado nas vias públicas, 



 

estava com brita, já o segundo está diferente. Disse ainda que 

gostaria de saber do vereador Deybson, se foi feito um cálculo 

pela administração pública, se sai mais barato o município 

produzir o asfalto e manter a usina ou contratar uma empresa 

para fazer o recapeamento das vias públicas, mas acredita que 

o engenheiro deve ter orientado o prefeito sobre esta questão. 

Em relação ao auxilio emergencial aos pescadores e 

atravessados, disse esperar que o prefeito encaminhe a este 

Poder um projeto de lei dessa natureza, até porque não cabe ao 

legislativo elaborar projeto de lei que gere custos ao município. 

Ainda com a palavra a vereadora Josy, disse que teve 

informações que os barqueiros estão há dois meses com os 

salários atrasados, mas o município forneceu o combustível aos 

barqueiros, agora não sabemos se eles estão fazendo o serviço. 

Então podemos observar a falta de gestão que padece o 

município de Oriximiná, uma vez que vários relatórios não foram 

publicados, leis municipais que não foram sancionadas, 

requerimentos que não foram sancionadas dentre outras 

situações que não são 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 Junhão, lembrou que da 

maneira como foi colocado nas redes sociais a questão do 

auxilio emergencial aos pescadores, estavam querendo jogar a 

categoria de encontro com os vereadores, até porque não cabe 

a este Poder elaborar projeto de lei dessa natureza e sim ao 

executivo. Lembrou o Edil do auxilio emergencial que o prefeito 

concedeu algumas categorias, que teve algumas emendas 

neste Poder, ele vetou em seguida entrou na justiça e até a 

presente data não pagou. Disse que seria importante a imprensa 

entrevistar o prefeito e os pescadores sobre o assunto e divulgar 

a verdade para que a população tome conhecimento. Com a 

vereadora Josy Seixas, disse que gostaria de um esclarecimento 

a respeito do asfalto, se foi feito um cálculo se seria mais barato 



 

para o município manter a usina e quais os benefícios, contratar 

uma empresa para fazer o trabalho. Citou como exemplo as 

viaturas da polícia, onde o governador achou mais barato alugar 

do que comprar novas viaturas e fazer manutenção das 

mesmas. Lembrou dos equipamentos do laboratório do hospital 

municipal, que eram terceirizados. Em aparte o vereador Marcio 

Canto, disse que ainda tem equipamentos terceirizados no 

laboratório do referido hospital. Em aparte a vereadora Marta 

Godinho, disse que até o governo federal está terceirizando 

órgãos federais, como os correios. Então é preciso que o gestor 

municipal verifique a questão da usina do asfalto, que 

futuramente vai ser preciso fazer manutenção e de onde vai ser 

tirado recursos. Continuando a vereadora Josy, disse que até a 

Mineração que é uma empresa multinacional, que só visa lucro, 

a maioria das empresas que prestam serviços naquela 

mineradora são terceirizadas. Ainda com a palavra a vereadora 

Josy, parabenizou todos os vereadores que disponibilizaram as 

emendas impositivas, a maioria para micro sistema d’agua na 

zona rural do nosso município e aquisição de equipamentos 

cirúrgicos e para a área de pediatria do hospital municipal. Em 

aparte o vereador Junhão, disse que esteve fazendo uma visita 

no hospital municipal, onde o Dr. Brasil e o Dr. Airton, falaram 

das dificuldades que se encontra a sala de pediatria daquele 

hospital. Então é de suma importância nós vereadores 

destinarmos parte das emendas impositivas para tal finalidade. 

Em aparte a vereadora Ana Cleyde, disse ser gratificante todos 

os vereadores destinarem suas emendas impositivas em prol da 

nossa população, principalmente para os moradores da zona 

rural e para a área da saúde.  Retomando a palavra a vereadora 

Josy Seixas, disse que as referidas emendas já foram 

encaminhadas ao Gestor municipal, espera que ele use para que 

as mesmas foram destinadas, inclusive consta no orçamento 

municipal. 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, 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 requerimento do 

vereador Junhão. Com a palavra a vereadora Josy Seixas, 

congratulou-se com o autor, acrescentando que se faz 

necessário essas informações, até porque não se encontra no 

portal da transparência, então para que não fique duvidas, como 

também seja esclarecido a nossa população. Dito requerimento, 

posto em votação, foi aprovado por unanimidade. Lida e 

submetida a discussão a Moção de aplausos e agradecimentos, 

do vereador Deybson ao comandante da polícia militar ao 

Capitão Lóris Henrique Figueira da Costa e policiais sob seu 

comando. Dita Moção, posta em votação, foi aprovada por 

unanimidade. Lida e submetida a discussão a segunda Moção 

de Aplausos e agradecimentos do mesmo vereador, ao 

delegado de polícia civil, Dr. Madson Evangelista de Castro, aos 

investigadores Igor Ramon Jucá Maranha, Rodrigo Costa 

Fonseca e Marcel Silva dos Reis. Com a palavra a vereadora 

Josy Seixas, disse ser de grande relevância o reconhecimento 

do trabalho da polícia civil, agora deve ser lembrado que tem os 

escrivães Sardinha e do Sr. Tarcio que também fazem parte da 

equipe, então são todos importantes nas operações policiais que 

estão realizando ações em nosso município. Dita Moção, posta 

em votação, foi aprovada por 12 votos a favor e um contra do 

vereador Elizandro Ferraz. 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 o Sr. Presidente agradeceu a   presença de 

todos e “Em nome de Deus”, encerrou a Sessão, marcando outra 

para a próxima quarta-feira, no horário regimental, em virtude de 

na terça-feira ser feriado nacional. 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                                            


