
 

 

Ata da Trigésima Sétima Sessão 

Ordinária do 3º Período Ordinário da 

19ª Legislatura da Câmara Municipal de 

Oriximiná. 

 

Aos vinte e nove 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; 

Arnaldo de Oliveira Gemaque, Joseane de Oliveira Seixas, Marta 

Monteiro Godinho, Mauro Luiz de Oliveira Wanzeler, Francisco Azevedo 

Pereira, Manoel Lucivaldo Siqueira, Ivalter Barbosa Cardoso Filho, 

Renan Monteiro Guimarães, Rafael Luiz Miléo Viana, Adeilson da Costa 

Lopes, Sebastião Gomes e Ana Cleyde Tavares Batista Filha. Ausente 

o vereador: Marcio Kellen Soares Canto, 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 da vereadora 

Josy Seixas, pede que seja oficiado ao Prefeito Municipal solicitando a 

Relação Nominal das pessoas que estão sendo contabilizadas como 

Natureza de Despesa 3.1.90.04.00- Contratação por tempo 

determinado, assim como o recibo, Nota de Empenho e Ordem de 

pagamento dessas contratações, referentes aos meses de abri, maio e 

junho de 2022; Parecer nº 029/22, da Comissão de Justiça, favorável à 

aprovação do Projeto de Resolução nº 007/22, que dispõe sobre o 

Controle de acesso, circulação e permanência de pessoas nas 



 

dependências da Câmara Municipal de Oriximiná; Parecer nº 030/22, da 

Comissão de Justiça, favorável à aprovação do 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; Pareceres nrs. 028 e 006/22, 

das Comissões de Justiça e Economia, favoráveis a aprovação do 

Projeto de Lei nº. 016/2022, que dispõe sobre as Diretrizes para a Elaboração 

da Lei Orçamentária para o Exercício de 2023, e dá outras providências; 

Pedido de licença do vereador Márcio Canto, solicita um dia de licença, no 

dia 29 do corrente mês por motivos particulares; Ofícios nrs. 071 e 075/22, 

recebido do prefeito Municipal; Ofício nº 440/22, recebido do secretário 

municipal de planejamento. 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 

colocou-a a disposição dos 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. Lido e submetido a discussão o Requerimento da 

vereadora Josy Seixas. Dito requerimento posto em votação, foi 

aprovado por unanimidade. Lido e submetido a discussão o Parecer nº 

029/22, da Comissão de Justiça, favorável à aprovação do Projeto de 

Resolução nº 007/22. Dito Parecer, posto em votação, foi aprovado por 

unanimidade. Lido e submetido a discussão o Parecer nº 030/22, da 

Comissão de Justiça, favorável à aprovação do Projeto de Resolução nº 

008/22. Dito Parecer, posto em votação, foi aprovado por unanimidade. 

Lidos e submetidos a discussão os Pareceres nrs. 028 e 006/22, das 

Comissões de Justiça e Economia, favoráveis a aprovação do Projeto de 

Lei nº. 016/2022, que dispõe sobre as Diretrizes para a Elaboração da Lei 

Orçamentária para o Exercício de 2023, com alterações através das 

Emendas Modificativas nrs. 001 e 002/22. Ditos Pareceres, postos em 

votação, foram aprovados por unanimidade um a um. Lido e submetido a 

discussão o Pedido de licença do vereador Márcio Canto. 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 nenhum 

vereador que desejasse fazer uso da palavra, o Sr. Presidente 

agradeceu a presença de todos e “Em nome de Deus”, encerrou a 

Sessão, e convocou os senhores vereadores para uma sessão 

extraordinária a 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)  


