
 

 

Ata da Trigésima Quarta Sessão 

Ordinária do 3º Período Ordinário da 

19ª Legislatura da Câmara Municipal de 

Oriximiná. 

 

Aos vinte e um dias do mês de junho do ano dois mil e vinte e dois, 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: Antônio Odinélio Tavares da Silva Júnior; 

Marcio Kellen Soares Canto, Joseane de Oliveira Seixas, Marta 

Monteiro Godinho, Ivalter Barbosa Cardoso Filho, Mauro Luiz de 

Oliveira Wanzeler, Francisco Azevedo Pereira, Renan Monteiro 

Guimarães, Rafael Luiz Miléo Viana, Adeilson da Costa Lopes, 

Sebastião Gomes, Manoel Lucivaldo Siqueira e Ana Cleyde Tavares 

Batista Filha. 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 secretaria que procedesse a leitura da 

ata da última sessão realizada na Casa, qual lida submetida a discussão 

e posterior votação, foi aprovada por unanimidade. Ato contínuo, o Sr. 

Presidente solicitou a 1ª secretária que procedesse a leitura das 

matérias agendadas para o expediente da qual constou do seguinte: 

Projeto de Emenda à Lei Orgânica do Municipio de Oriximiná, que 

revoga o inciso IV e Altera a Redação do § 2º do artigo 43 da Lei 

Orgânica do Municipio de Oriximiná; pareceres nrs. 025 e 004/22, das 

Comissões de Justiça e Economia e Finanças, favoráveis a aprovação 

do Projeto de Resolução nº 006/22, que Institui o Decimo Terceiro 

Salário aos vereadores do Poder Legislativo do Municipio de Oriximiná, 

em atendimento a Constituição Federal, e dá outras providencias; 

Requerimento do vereador Mauro Wanzeler; Ofícios nrs. 062 e 069/22, 

expedidos ao Prefeito Municipal; Projeto de Lei nº 021/22, que concede 

revisão geral anual e reajuste aos servidores da Prefeitura Municipal de 



 

Oriximiná; Ofício nº 144/22, recebido do Prefeito Municipal; Ofício nº 

778/22, recebido do secretário da SEMDURB. Terminada a leitura do 

expediente, o Sr. Presidente facultou a palavra aos senhores 

vereadores.  Não havendo nenhum vereador que desejasse fazer uso 

da palavra, o Sr. Presidente facultou aos líderes Partidários, que não a 

solicitaram. A seguir 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 

Pareceres nrs. 025 e 004/22, das Comissões de Justiça e Economia e 

Finanças, favoráveis a aprovação do Projeto de Resolução nº 006/22, 

que Institui o Decimo Terceiro Salário aos vereadores do Poder 

Legislativo do Municipio de Oriximiná, em atendimento a Constituição 

Federal. Ditos Pareceres, postos em votação foram aprovados por 

unanimidade, na forma regimental um a um. 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. 

Fez uso da palavra a vereadora Josy Seixas, que após saudar os 

presentes, parabenizou os artistas locais pela apresentação das 

quadrilhas no último final de semana no festival da castanha e junino. 

Parabenizou as escolas que apresentaram suas rainhas e a prefeitura 

municipal pela organização do evento. Agradeceu ainda o deputado 

Airton Faleiro pela emenda parlamentar no valor de 100 mil reais para a 

secretaria de cultura para realização do referido evento.  Continuando a 

nobre vereadora comunicou que o Governador Helder Barbalho, chega 

hoje em nosso município, para assinatura da ordem de serviço do novo 

hospital municipal e de uma creche. Acrescentou ainda que no seu 

ponto de vista é o único governador atuante em nossa região e 

principalmente em nosso município. Em seguida agradeceu e 

parabenizou os deputados Junior Ferrari e Ângelo Ferrari, que também 

vão entregar uma ambulância para o SAMU de Oriximiná. A seguir fez 

uso da palavra o vereador Adeilson Lopes, parabenizou todos os 

envolvidos pelo grande evento realizado no último final de semana na 

praça do centenário, onde teve uma grande participação popular e 



 

tranquilo. Agradeceu a polícia militar, os guardas municipais e os 

bombeiros civis pelo apoio dado aquele evento. Parabenizou o prefeito 

pelo brilhantismo da realização do festival da castanha e junino e as 

escolas que apresentaram suas rainhas. Finalizou dando boas vindas 

ao Governador Helder Barbalho que vem assinar a ordem de serviços 

da construção do novo hospital municipal. Com a palavra a vereadora 

Marta Godinho, parabenizou o ex-secretário da Cultura Sr. Rigico, que 

deixou tudo organizado o festival da castanha e junino ao atual 

secretário. Parabenizou o deputado Airton Faleiro pela emenda 

parlamentar para a secretaria de cultura destinada a realização do 

referido festival.  Parabenizou ainda todas as quadrilhas, artistas e 

demais apresentações naquele evento. Em seguida agradeceu e 

parabenizou o governador que vem ao nosso município assinar a ordem 

de serviço da construção do novo hospital e os deputados Junior Ferrari 

e Angelo Ferrari pelas emendas parlamentares para tal finalidade. 

Finalizou pedindo a proteção divina para Oriximiná que cresça a cada 

dia. Com a palavra o vereador Manoel Bochecha, agradeceu a emenda 

do deputado Airton Faleiro pela emenda para a secretaria de cultura. 

Parabenizou ainda o prefeito municipal pela realização do festival da 

cultura e junino, no último final de semana. Disse que hoje os 

quilombolas vão receber das mãos do governador Helder Barbalho o 

CAR, que será de suma importância para os moradores de Cachoeira 

Porteira. Disse ainda que será entregue vários equipamentos aos 

ribeirinhos e pela assinatura da ordem de serviço para construção do 

hospital. Finalizou parabenizando todos que estão ajudando o nosso 

município. Com a palavra o vereador Marcio Canto, agradeceu os 

deputados Junior Ferrari e Angelo Ferrari, pela ambulância que será 

entregue ao SAMU, será de grande relevância para aquele órgão. 

Parabenizou ainda o governador que vem assinar a ordem de serviço 

da construção do novo hospital e uma creche. Finalizou fazendo um 

apelo a todos os vereadores que o projeto de lei que versa sobre a 

revisão salarial e reajuste dos servidores públicos municipais, que seja 

apreciado por este Poder em caráter de urgência. Com a palavra o 

vereador Sebastião Gomes, parabenizou todos os envolvidos pela 

realização do festival da castanha e junino no ultimo final de semana, 



 

onde teve uma grande participação popular. Finalizou solicitando ao 

presente da Casa cópia da ata aprovada na sessão de hoje. 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(a) Secretário (a), subscrevo 

a presente ata, que depois de lida e aprovada, vai assinada por mim e 

pelos demais membros da Mesa 

 

Presidente 

1º(ª) Secretário (a)                                             2º (ª)Secretário (a)  


