
 

 

Ata da Trigésima Sexta Sessão 

Ordinária do 3º Período Ordinário da 

19ª Legislatura da Câmara Municipal de 

Oriximiná. 

 

Aos vinte e oito 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, Arnaldo de Oliveira Gemaque, Joseane de 

Oliveira Seixas, Marta Monteiro Godinho, Mauro Luiz de Oliveira 

Wanzeler, Francisco Azevedo Pereira, Renan Monteiro Guimarães, 

Rafael Luiz Miléo Viana, Adeilson da Costa Lopes, Sebastião Gomes e 

Ana Cleyde Tavares Batista Filha. Ausentes os vereadores. Manoel 

Lucivaldo Siqueira e Ivalter Barbosa Cardoso Filho, este último com 

ausência justificada, por se encontrar devidamente licenciado. 

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: 

Requerimento do vereador Mauro Wanzeller, pede que seja oficiado ao 

Prefeito Municipal; solicitando informações acerca do termo de uso dos 

itens: 100 motores rabeta e 50 roçadeiras, esclarecendo se foram 

doadas, quando e pra quem e que envie a relação dos nomes de todos 

que receberam com endereço e RG; Indicação da vereadora Josy 

Seixas, solicitando a elaboração do Projeto Básico para a capitação de 

recursos financeiros junto aos governos Federal e Estadual, para os 

serviços de drenagem e pavimentação da décima oitava rua, no bairro 

Penta II; Parecer Conjunto nº 001/22, das Comissões de Justiça e 

Economia, favoráveis a aprovação do Projeto de Lei nº 021/22, que 



 

Concede revisão geral anual e reajuste aos servidores públicos da 

Prefeitura Municipal de Oriximiná; Projeto de Resolução nº 008/22, que 

dispõe sobre a suspensão de acesso ao Público a Câmara Municipal de 

Oriximiná, como medida preventiva para resguardar a integridade de 

seus membros e servidores; Projeto de Resolução nº 010/22, que Cria 

a escola do Legislativo no âmbito da Câmara Municipal de Oriximiná; 

Pedido de licença do vereador Ivalter Barbosa, solicita um dia de licença 

no dia 28 do corrente por motivo de saúde; Ofícios nrs. 150 e 151/22, 

recebidos do Prefeito Municipal. Terminada a leitura do expediente, o 

Sr. Presidente facultou a palavra aos senhores vereadores. Com a 

palavra a vereadora Josy Seixas, incialmente deu boas-vindas aos 

moradores da 18ª rua que vieram reivindicar junto a Câmara a 

recuperação da mesma que se encontra em precárias condições de 

trafegabilidade, onde os moradores estão enfrentando dificuldades em 

todos os aspectos, inclusive existe casas naquela rua preste a desabar 

o que é preocupante. Então se faz necessário que o Prefeito Municipal 

priorize a recuperação daquela via pública em caráter de urgência, 

assim como outras na periferia da cidade, até porque tem recurso para 

tal finalidade. Acrescentou ainda que desde a legislatura anterior, vários 

vereadores apresentaram trabalhos, solicitando a recuperação da 

mesma, mas infelizmente a câmara não executa obra e sim o executivo. 

Por esta razão que apresentou uma Indicação nesta sessão, espera que 

o prefeito municipal atenda tal solicitação, que será de grande 

relevância para aqueles moradores. A seguir fez uso da palavra o 

vereador Mauro Wanzeller, primeiramente agradeceu o gestor municipal 

por ter respondido sua solicitação a respeito do contrato firmado entre o 

Sr. Manoel Gato de Souza Junior e a Prefeitura de Oriximiná, onde 

solicitou cópia do contrato de locação dos anos 2018 a 2021, nota de 

empenho, nota de liquidação e nota de pagamento. Acrescentou o Edil 

que sua preocupação não é o valor pago a quem de direito, e sim a 

forma que foi contabilizado em serviço de terceiros, ou seja, nos 

planilhados. Então isto demonstra que estão fazendo de forma errada, 

o que é preocupante.  Assegurou o vereador Mauro que não está 

perseguindo prefeito e sim cumprindo com seu papel de vereador.  A 

seguir ocupou a tribuna a vereadora Marta Godinho, manifestando sua 



 

solidariedade aos moradores da 18ª rua, que trouxeram a este Poder 

um problema sério que eles estão enfrentando no que diz respeito a 

péssimas condições de trafegabilidade que se encontra a referida rua. 

Acrescentou a vereadora Marta que quando foram a Belém levaram 

fotos ao governador Helder Barbalho, mostraram o estado precário 

daquela rua, como também já foram apresentados inúmeros trabalhos 

pelos vereadores solicitando a recuperação da mesma mais 

infelizmente não foram atendidos. Espera que desta vez o executivo 

municipal atenda a indicação da vereadora Josy e determine a 

recuperação daquela via pública em caráter de urgência. Finalizou 

agradecendo o Gestor Municipal por ter sancionado a lei nº 9445/22, de 

sua autoria que dispõe sobre a implantação do programa de assistência 

psicopedagogia em toda a rede municipal de ensino do Municipio de 

Oriximiná, que será de suma importância na área da educação em todos 

os aspectos. Não havendo mais nenhum vereador que desejasse fazer 

uso da palavra, o Sr. Presidente facultou aos líderes Partidários. 

Ocupou a tribuna o vereador Marcio Canto, inicialmente manifestou sua 

solidariedade aos moradores da 18ª, que vieram clamar pela 

recuperação daquela via pública. Disse ainda que o governador Helder 

Barbalho, já disponibilizou recursos para fazer o asfaltamento da 

mesma, agora é preciso que o gestor municipal faça a sua parte fazendo 

a drenagem da mesma. Continuando o Edil, manifestou sua 

preocupação a respeito do retorno do COVID em nosso município. 

Então é preciso que as pessoas voltem a usar as máscaras, evitar 

aglomerações como também tomarem todas as doses da vacina, como 

prevenção a esse vírus.  Solicitou ao Chefe do Executivo Municipal que 

volte a pagar os 40% de insalubridades aos servidores da saúde e da 

assistência social, como determina a lei. Acrescentou ainda o vereador 

Márcio, que será colocado em votação nesta sessão os pareceres das 

comissões competentes favoráveis ao projeto de lei que concede 

revisão salarial anual aos servidores públicos municipais, os quais com 

certeza serão aprovados por todos os vereadores presentes nesta 

sessão. Em aparte a vereadora Josy Seixas, falou a respeito do projeto 

de lei que versa sobre RGA, acrescentando que se trata de uma 

iniciativa do executivo municipal, onde a Câmara não poder fazer 



 

alterações nos  valores e nem acrescentar categorias que não foram 

contempladas com o percentual, mas no parecer das comissões de 

justiça e economia, fazem as recomendações necessárias ao Gestor 

Municipal, para que o mesmo use a isonomia salarial, como também 

alerta que seja cumprido o percentual com a folha de pagamento de 

acordo com a lei de responsabilidade fiscal. Em aparte o vereador 

Quinho Azevedo, manifestou sua solidariedade aos moradores da 18ª 

rua, acrescentando que é um problema antigo, vem de outras 

legislaturas, como também os vereadores sempre apresentaram 

trabalhos solicitando a recuperação daquela via pública. Ressaltou o 

Edil que as administrações públicas sempre tiveram problemas com as 

empresas que prestam esse tipo de serviço, por não fazerem um 

trabalho de boa qualidade. Agora é preciso unirmos forças e buscar 

parcerias para fazer a drenagem da 18ª rua o mais rápido possível. 

Falou ainda sobre o poste da rua barão do rio branco que está preste a 

desabar, então preciso que a equatorial tome as devidas providencias 

em caráter de urgência. Em aparte o vereador Mauro Wanzeler, disse 

que o governador Helder Barbalho já disponibilizou recurso para asfaltar 

a 18ª rua no Penta II, agora é preciso que o Prefeito municipal faça a 

drenagem. Continuando o vereador Marcio Canto, solicitou aos 

vereadores da base do governo que façam um apelo ao prefeito em 

resolver o problema da trafegabilidade da 18ª rua, como também pague 

a revisão salarial dos servidores públicos retroagindo a 1º de abril como 

determina a lei, mesmo que seja parcelado. A seguir fez uso da palavra 

o vereador Rafael Viana, manifestou sua solidariedade aos moradores 

da 18ª rua, acrescentando que se tratar de um problema sério que é 

preciso ter boa vontade para resolver. Falou ainda da necessidade de 

unirem forças e buscar parcerias para fazer a drenagem daquela via 

pública, que não é barato, como também deve ser feito um trabalho de 

qualidade. Lembrou do serviço que o ex-prefeito Gonzaga fez na 

travessa Emidio Martins, que resolveu o problema daqueles moradores. 

Finalizou se colocando apoiar em tudo que vier em prol da população 

oriximinaense. Em seguida fez uso da palavra o vereador Adeilson 

Lopes, disse que tem acompanhado o serviço que a SEMDURB, está 

executando nas vias públicas das periferias da cidade, mas existe um 



 

cronograma a seguir, eles estão no Beco da Martop, em seguida será a 

18ª rua. Disse ainda o nobre vereador que por cinco meses os trabalhos 

das vias públicas foram paralisados, agora que o atual prefeito está 

dando continuidade, inclusive estão trabalhando até alta hora da noite. 

Em aparte o vereador Renan Guimarães, disse que o município fez uma 

parceria com a MRN, inclusive está chegando uma motoniveladora para 

ajudar no serviço. Disse ainda que a SEMDURB pretende fazer 10km 

de pavimentação nas vias públicas dos bairros periféricos de nossa 

cidade. Em aparte o vereador Arnaldo Gemaque, disse que Oriximiná 

avançou em extensão territorial de forma desordenada sem nenhum 

planejamento, o que sempre vai causar problemas. Agora é preciso que 

seja feito um trabalho de drenagem de boa qualidade. Continuando o 

vereador Adeilson, disse que como vereador vai sempre cobrar 

melhorias nas vias públicas, como também vai solicitar um micro 

sistema no bairro novo horizonte para atender a demanda daqueles 

moradores. Em aparte o vereador Rafael Viana, disse que antes de 

fazerem o micro sistema que seja feito um levantamento do número de 

famílias a serem atendidas, para que não tenha problemas futuramente, 

até porque os micros sistemas que existem em nossa cidade não 

atendem à demanda, tanto que é feito a manobra, ou seja, um dia dá 

água para um lado do bairro outro dia não. Continuando o vereador 

Adeilson, concordou com as colocações do vereador Rafael, 

acrescentando que também existe muito desperdício de água, o que é 

lamentável. Finalizou assegurando que vai apresentar um projeto de 

indicação ao Gestor Municipal, sugerindo a doação de caixas d’agua de 

100 litros para as famílias carentes. Em seguida fez uso da palavra o 

vereador Mauro Wanzeller, disse que ouviu atentamente o 

pronunciamento do vereador Adeilson quando falou em cronograma da 

SEMDURB, agora é preciso levar em consideração que temos em nossa 

região seis meses de inverno e seis meses de sol, agora trabalhar em 

recuperação de ruas no período de inverno é complicado. Mas Oriximiná 

tem recurso, uma vez que a arrecadação é em torno de 26 milhões de 

reais mês, enquanto o município de Faro arrecada dois milhões de reais, 

mas podemos observar que lá as coisas estão avançando em todos os 

aspectos. Em relação aos cinco meses que o vereador Adeilson disse 



 

que os serviços de recuperação das ruas foram paralisados, disse que 

o vice-Prefeito Argemirinho é da mesma coligação do prefeito Willian 

Fonseca, então não adiante quererem jogar culpa nesta Casa. Em 

relação a perfuração de poços artesiano, disse que de acordo com a lei 

do meio ambiente esses serviços não podam mais ser feito. Assegurou 

o Edil que tudo que vier em prol da população terá seu apoio. Ainda com 

a palavra o vereador Mauro reportou-se sobre o requerimento que 

apresentou nesta sessão, solicitando informações sobre 100 rabetas e 

50 roçadeiras, que foram entregues ao vice-prefeito Argemirinho em 24 

de dezembro de 2021, inclusive as rabetas eram para serem entregue 

a Z41, para fazer a distribuição das mesmas. Então gostaria de saber, 

onde estão, pra quem foram entregues. Por esta razão que apresentou 

este requerimento, até porque se trata de um contrato de cessão de uso. 

Portanto espera que tais equipamentos estejam com as pessoas que 

realmente precisam, e que não foram usadas para fazer campanha 

política, como aconteceu com as cestas básicas doadas pelo governo 

estadual. Em aparte a vereadora Josy Seixas, disse que realmente com 

a nova lei do meio ambiente, não pode mais fazer poço artesiano, o que 

é preocupante. Então é preciso que o município, procure a COSANPA, 

para saber que a referida empresa vai atender a nossa população com 

o precioso liquido, inclusive a obra da COSANPA está paralisada algum 

tempo. Em relação ao requerimento do vereador Mauro disse que por 

ocasião da discussão vai apresentar um adendo ao mesmo. Em aparte 

o vereador Quinho Azevedo, disse ser preocupante essa situação de 

não poder mais fazer poço artesiano. Daí a necessidade do Gestor 

Municipal falar com a diretora da COSANPA, para tratarmos deste 

assunto. Continuando o vereador Mauro disse que o município deve 

fazer parceria com o estado para levar água potável a nossa população. 

Ainda com a palavra o vereador Mauro, falou da ambulância que o 

município de Oriximiná, recebeu através de emenda parlamentar dos 

deputados Junior Ferrari e Angelo Ferrari, mas o prefeito municipal não 

agradeceu os deputados e nem disse de onde veio o recurso. Falou 

ainda sobre a feira do produtor rural, acrescentando que os boxes 

devem ser destinados aos produtores rurais e não a terceiros, bem 

como devem recuperar as estradas para que os produtores possam 



 

escoar seus produtos agrícolas. 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 

Parecer Conjunto nº 001/22, das Comissões de Justiça e Economia, 

favoráveis a aprovação do Projeto de lei nº 021/22, que concede revisão 

geral anual e reajuste aos servidores públicos da Prefeitura Municipal 

de Oriximiná. Dito Parecer, posto em votação, foi aprovado por 

unanimidade. Lido e submetido a discussão o requerimento do vereador 

Mauro. Com a palavra a vereadora Josy, solicitou um adendo que seja 

informado ainda sobre os freezers e as balanças que foram doados para 

a feira do produtor rural, onde se encontram e com quem estão, mandar 

a relação. Com a palavra o vereador Sebastião Gomes, disse que foi 

informado pelo Secretário da SEMDURB, que as roçadeiras foram 

doadas para as secretarias municipais. O vereador Mauro aceitou o 

adendo da vereadora Josy. Dito requerimento, posto em votação, foi 

aprovado por unanimidade com o adendo da vereadora Josy Seixas. Foi 

ainda submetido à apreciação do Plenário do pedido de licença do 

vereador Ivalter Barbosa, 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. Fez uso da palavra o vereador Renan Guimarães, 

para convidar os membros da comissão parlamentar de inquérito, 

conforme a resolução nº 003/22, para se reunirem após o encerramento 

desta sessão, conforme a convocação do presidente da mesma. Com a 

palavra a vereadora Josy Seixas, reportou-se sobre a informação do 

vereador Sabá, quando disse que as roçadeiras foram doadas as 

secretarias municipais. Acrescentou a nobre vereadora Josy que todos 

os programas tanto do governo federal como estadual, os equipamentos 

devem serem usados para a finalidade que consta no termo de cessão 

de uso. Portanto é preocupante essa situação, daí a necessidade de se 

observar a finalidade que veio tais equipamentos. Falou ainda sobre o 

espaço público, acrescentando que deve ser observado a lei da 



 

licitação, ou seja, o gestor municipal deve abrir ampla concorrência, no 

caso dos boxes da feira do produtor rural, até porque muitos produtores. 

Citou como exemplo da comunidade do Erepecuru que eles não têm 

onde armazenarem seus produtos agrícolas. Portanto não é só da área 

do planalto que vem produtos agrícolas vem também das comunidades 

ribeirinhas, inclusive eles não têm transporte.  Com a palavra o vereador 

Mauro Wanzeler, fez a leitura na integra do termo de cessão de uso, 

para conhecimento de todos. Finalizou dizendo que não consta no teor 

do referido termo algum item que trata de doação dos equipamentos as 

secretarias municipais. 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, e convocou os senhores 

vereadores para uma sessão extraordinária as ser realizada quinze 

minutos após o encerramento desta. 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)  


