
 

 

Ata da Vigésima Quarta Sessão 

Ordinária do 2º Período Ordinário 

da 19ª Legislatura da Câmara 

Municipal de Oriximiná. 

 

Aos dez dias do mês de novembro 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:  Joseane de Oliveira 

Seixas, Ana Cleyde Tavares Batista Filha, Rafael Luiz Miléo Viana, 

Arnaldo de Oliveira Gemaque, Adeilson da Costa Lopes, Antônio 

Odinélio Tavares da Silva Júnior, Marta Monteiro Godinho, Mauro 

Luiz de Oliveira Wanzeler, Deybson Delmar Rasch, Elizandro 

Malcher Ferraz; Márcio Kellen Soares Canto e Ivalter Barbosa 

Cardoso Filho. Ausente os vereadores: Francisco Azevedo Pereira 

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: Projeto de Lei nº 025/21, de autoria da 

vereadora Marta Godinho, que Fica obrigado a instalação de 

câmeras de vídeo para monitoramento das áreas externas e 

internas nas escolas públicas do Município de Oriximiná; Pedido 

de licença do vereador Manoel Bochecha, solicita dois dias de 

licença nos dia 16 e 17 do corrente para participar de uma sessão 

solene do dia da consciência negra no município de Santarém; 

Ofício nº 279/21, recebido do Executivo Municipal. Terminada a 



 

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

senhores vereadores. Com a palavra a vereadora Ana Cleyde, 

requereu dispensa de interstício, para efeito de 1ª, 2ª e última 

discussão e redação final o Projeto de Lei nº 025/21, lido no 

expediente da sessão de hoje. 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 Mauro Wanzeler, disse que recebeu os decretos de 

suplementação baixados pelo ex-prefeito Willian Fonseca, que ele 

dizia que era para pagar a folha de pagamento do funcionalismo, 

somente com intuito de jogar os servidores de encontro com este 

Poder, mas na verdade a suplementação tinha outras finalidades, 

inclusive ele anulou várias dotações orçamentárias do gabinete do 

prefeito e das secretárias de finanças, de administração de 

planejamento, de educação, da saúde, de esporte, de assistência 

social, de Integração, de segurança patrimonial e da SEMDURB, 

todas somam um total de R$- 3.302.429,25 dotações que foram 

anuladas, o que causa preocupação, até porque das áreas de 

saúde e de educação, deveriam ser consideradas como 

primordiais na administração pública, mais infelizmente isso não 

acontecia com o ex-prefeito Fonseca. Em aparte a vereadora Josy 

Seixa, disse ser de suma importância esses esclarecimento do 

vereador Mauro, até porque as prioridades foram deixadas em 

segundo plano o que é lamentável. Sugeriu a nobre vereadora que 

o vereador Mauro solicitasse o empenho para saber o que foi pago, 

uma vez que se trata de uma obra terceirizada. Acrescentou ainda 

que podemos observar um descontrole no orçamento municipal, o 

que é preocupante. Continuando o vereador Mauro, fez um alerta 

ao prefeito Argemirinho que tenha todo o cuidado na contabilidade 

da prefeitura, pois de acordo com o portal da transparência existe 

muitas divergências. Continuando o Edil, reportou-se sobre a 

solicitação do Dr. Mauricio, que está solicitando documentação 

contábil e outras deste Poder desde 2017, acrescentou o obre 

vereador que o presidente da Casa atenda tal solicitação agora 



 

que seja incluído o ano de 2015 quando aquele cidadão prestava 

serviços neste Poder com um salário altíssimo. Finalizou o 

vereador Mauro solicitando ao presidente da Casa que 

disponibilizasse a assessoria jurídica desta Casa, as pessoas que 

ainda não receberam o TFD atrasado, no sentido de orientar as 

mesmas sobre o assunto. 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 requerimento da 

vereadora Ana Cleyde, que solicita dispensa de interstício para 

efeito de 1ª, 2ª e última discussão e redação final o Projeto de Lei 

nº 025/21, lido no expediente desta sessão. Dito requerimento, 

posto em votação, foi aprovado por unanimidade. Lido e submetido 

para efeito de 1ª, 2ª e última discussão e redação final o Projeto 

de Lei nº 025/21, de autoria da vereadora Marta Godinho, que Fica 

obrigado a instalação de câmeras de vídeo para monitoramento 

das áreas externas e internas nas escolas públicas do Município 

de Oriximiná. Com a palavra a autora justificou o referido projeto 

de lei, fala da importância das câmeras de videio de 

monitoramento nas escolas de nossa município. Em seguida 

solicitou o apoio dos nobres vereadores na aprovação do mesmo. 

Dito Projeto de Lei, posto em votação, foi aprovado por 

unanimidade. Foi submetido à apreciação do plenário o Pedido de 

licença do vereador Manoel Bochecha, solicita dois dias de licença 

nos dia 16 e 17 do corrente para participar de uma sessão solene 

do dia da consciência negra no município de Santarém. Sendo 

aprovado por unanimidade. 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 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 a 

próxima terça 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                                            


