
 

 

Ata da Trigésima Segunda Sessão 

Ordinária do 3º Período Ordinário da 

19ª Legislatura da Câmara Municipal de 

Oriximiná. 

 

Aos quatorze 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, Arnaldo 

de Oliveira Gemaque, Sebastião Gomes, Manoel Lucivaldo Siqueira e 

Ana Cleyde Tavares Batista Filha. Contatando haver número legal a 

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: Indicação nº 001/22, da 

vereadora Josy Seixas, pede que seja oficiado ao prefeito municipal, 

solicitando a implantação do Programa Cartão Material Escolar, para os 

alunos da Rede Municipal de Ensino de Oriximiná, em anexo sugestão 

do Projeto de Lei para instituição do Programa; Indicação nº 002/22, da 

vereadora Josy Seixas, solicitando do Executivo Municipal estudos no 

sentido de torna obrigatória na Unidade do Conselho Tutelar do 

Municipio de Oriximiná, a presença de uma Assistente Social e Um 

Psicólogo; Requerimento nº 003/22, das vereadoras Ana Cleyde e Marta 

Godinho, requerendo ao Presidente da Câmara a realização de 

audiência pública, com a presença da concessionaria de energia elétrica 



 

EQUATORIAL ENERGIA-PA, para esclarecer sobre o rompimento do 

fio de alta tensão ocorrido no dia 10 do corrente mês, que causou a 

morte dos jovens Daniel Tavares e Natan Seixas, além de outros 

assuntos relacionados a prestação de serviços da empresa; Projeto de 

Lei nº 014/22, de autoria da vereadora Marta Monteiro Godinho, que 

dispôs sobre a implantação do Programa de Assistência 

Psicopedagógica em toda a rede municipal de ensino do município de 

Oriximiná; Parecer nº 024/22, da Comissão de Constituição e Justiça, 

favorável à aprovação do Projeto de Lei nº 017/2022, que Retifica o Art. 1º 

da Lei nº 9.023, de 03 de novembro de 2016, alterando a metragem do 

terreno concedido em nome do Sr. Sidervany Lima dos Santos, nos termos 

que especifica; Pareceres nrs. 022/22 e 005/22, das Comissões de Justiça e 

Educação, favoráveis a aprovação do Projeto de Lei nº 018/22, que Autoriza 

o Chefe do Poder Executivo Municipal a proceder a Permuta de área de 

Propriedade do Municipio, na forma que especifica; Pareceres 024 d 

019/22, das Comissão de Justiça e Economia, favoráveis a aprovação 

do Projeto de Lei nº 019/2022, que dispõe na forma do artigo 37, inciso X da 

Constituição Federal sobre Concessão de revisão Geral Anual dos 

vencimentos dos Servidores Públicos da Câmara Municipal de Oriximiná, 

com alteração na redação do art. 1º, através da Emenda Modificativa nº 

001/22, modificando o percentual do índice  de 11,30%  para 10,54%, 

conforme a tabela do IPCA/IBGE;  Requerimento da assessoria jurídica da 

Casa, sobre o requerimento dos vereadores Manoel Bochecha, 

Adeilson Lopes, Francisco Azevedo, Renan Guimarães e Sebastião 

Gomes, que solicitam a Instituição de Comissão Parlamentar de 

Inquérito -CPI; Projeto de Resolução nº 006/22, que Institui o Décimo 

Terceiro Salário aos Vereadores do Poder Legislativo do Municipio de 

Oriximiná, em atendimento a Constituição Federal e dá outras 

providencias; Ofícios nrs. 059 e 060/22, expedidos ao Prefeito 

Municipal; Ofícios nrs. 119, 120 e 139/22, recebidos do Prefeito 

Municipal; Ofícios nrs. 052, 055 e 294/22, recebidos de diversos.  

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

aos senhores vereadores. Com a palavra a vereadora Josy Seixas, 

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

e redação o Projeto de Lei nº 014/22, lido no expediente da sessão de 

hoje. A seguir fez uso da palavra a vereadora Ana Cleyde, que após 



 

saudar os presentes, solicitou a Mesa Diretora, que seja encaminhado 

votos de condolências às famílias do Natan Seixas e do Daniel Tavares. 

Continuando a nobre vereadora disse que não pude estar presente na 

sessão anterior, mas vendo vídeo da sessão, observou que tinha no 

recinto da Casa um cidadão portanto uma arma branca, o que é 

preocupante, por estar razão disse que se faz necessário a Mesa 

Diretora da Casa apresentar um Projeto de Resolução, com critérios da 

entrada de pessoas neste Poder, por questões de segurança dos 

vereadores e servidores, até porque recebemos ameaças de morte 

diariamente. Ainda com a palavra a vereadora Ana Cleyde, falou do 

requerimento que apresentou nesta sessão juntamente com a 

vereadora Marta, solicitando uma audiência pública, com a presença de 

representante da EQUATORIAL ENERGIA-PA, para esclarecer sobre o 

rompimento do fio de alta tensão ocorrido no dia 10 do corrente mês, 

que causou a morte dos jovens Daniel Tavares e Natan Seixas, além de 

outros assuntos relacionados a prestação de serviços da empresa em 

Oriximiná. Com a palavra o vereador Quinho Azevedo, manifestou sua 

solidariedade as famílias do Natan e do Daniel, que tiveram suas vidas 

seivadas de forma brusca, em virtude de uma descarga elétrica de um 

fio de alta tensão que estava no leito da rua onde ocorreu o acidente. 

Assegurou ser favorável a audiência pública com representante da 

equatorial, para esclarecer o ocorrido, como também outros problemas 

que existem em nossa cidade relacionados a referida concessionária. 

Com a palavra Marta Godinho, disse que essa audiência pública com 

representante da equatorial energia, deve ser realizada o mais rápido 

possível. Falou do fato lamentável ocorrido com os dois jovens, o que é 

preocupante. Isto demonstra os péssimos serviços prestados por essa 

concessionária de energia em nosso município. Em seguida 

parabenizou os deputados Junior Ferrari e Angelo Ferrari pelas 

emendas parlamentares que conseguiram para a construção de um 

novo hospital em nosso município no valor de mais de quarenta e nove 

milhões de reais. Ainda com a palavra a vereadora Marta citou um fato 

de uma pessoa que veio pedir passagem para acompanhar uma idosa 

de 60 anos, porque a secretaria de saúde só deu a passagem da 

paciente, onde ligou para a secretária de saúde, mais não foi atendida. 



 

Disse que se faz necessário o Gestor Municipal e a secretária de saúde, 

olharem com carinhos as pessoas carentes de nosso município que 

precisam de atendimento pelo TFD, como também pela área da saúde 

de Oriximiná em todos os aspectos. A seguir fez uso da palavra o 

vereador Marcio Canto, inicialmente manifestou sua solidariedade as 

famílias dos jovens Natan e Daniel que tiveram suas vidas seivadas por 

um fio de alta lesão que estava caído na rua. Continuando o nobre 

vereador fez um apelo aos vereadores da base do governo municipal 

que falem com o prefeito para fazer a licitação da aquisição do aparelho 

de tomografia, uma vez que o recurso da emenda parlamentar do 

deputado Junior Ferrari já se encontra na conta da prefeitura. Solicitou 

ainda que o prefeito juntamente com a secretaria de saúde, olhe com 

carinho a farmácia básica que está faltando remédios, como dipirona 

dentre os outros medicamentos básicos o que é lamentável. Com a 

palavra o vereador Arnaldo Gemaque, disse que esta Casa deveria 

entrar com uma ação civil contra a equatorial energia pelos péssimos 

serviços prestados ao nosso município. Em relação a falta de 

medicamentos na farmácia básica, disse ser preocupante até porque 

existem muitas pessoas carentes que não condições de comprar. 

Finalizou agradecendo o secretário da SEMDURB, por ter atendido sua 

solicitação feita na sessão anterior, em recuperar o trecho da trav. 

Emidio Martins com a 7 de setembro. O vereador Junhão, inicialmente 

manifestou seus sentimentos as famílias pela fatalidade que ocorreu 

com os jovens Natan Seixas e Daniel Tavares, acrescentando que isto 

demonstra os péssimos serviços prestados pela equatorial em Oriximiná 

em todos os aspectos. Continuando o Edil fez um apelo ao prefeito 

municipal que faça a licitação para aquisição do aparelho de tomografia, 

uma vez que já se encontra nos cofres públicos o recurso da emenda 

parlamentar do deputado Junior Ferrari, pois o referido aparelho será de 

grande relevância para a nossa população. Com a palavra a vereadora 

Josy Seixas, incialmente lamentou a fatalidade que ocorreu com os dois 

jovens no último final de semana. Disse ainda ser válida a realização da 

audiência pública, solicitada através de requerimento das vereadoras 

Ana Cleyde e Marta Godinho. Ainda com a palavra a vereadora Josy, 

solicitou mais atenção do prefeito municipal na área da saúde do nosso 



 

município em todos os aspectos. Em relação a licitação para compra do 

aparelho de tomografia, disse que já viu no portal da transparência, 

licitações para outros fins, menos para a área da saúde, o que é 

lamentável. Disse que não se ver nenhuma ação do executivo e da 

secretaria de saúde, nas áreas da saúde, educação e segurança 

pública, que são os pilares na sociedade. Com a palavra o vereador 

Rafael Viana, primeiramente manifestou suas condolências às famílias 

dos dois jovens já citados nesta sessão, pela fatalidade. Em seguida 

parabenizou o Frei Maicon pela passagem do seu aniversário no dia 24 

de corrente mês. Parabenizou ainda os deputados Junior Ferrari e 

Angelo Ferrari, pela emendar parlamentar no valor de quarenta e nove 

milhões de reais para construção do novo hospital. Agradeceu também 

todos os deputados que já ajudaram o nosso município através de 

emendas parlamentares, espera que sejam usadas naquilo que foi 

solicitado, todas são para atender as demandas em todas as áreas. 

Com a palavra o vereador Mauro Wanzeler, reportou-se sobre o relatório 

fiscal que obteve no portal da transparência, onde demonstra que o atual 

gestor municipal já ultrapassou o limite de 54% de gasto com a folha de 

pagamento, determinado pela lei de responsabilidade fiscal. 

Acrescentou ainda que atualmente o gestou com pessoal até a presente 

data está em 64,48%, o que vai levar ao conhecimento do Ministério 

Público e ao TCM, para que sejam tomadas as devidas providencias. 

Acrescentou o Edil que o prefeito municipal deve zelar pelos recursos 

públicos que é do povo. Finalizou assegurando que vai apresentar um 

requerimento sobre o recolhimento do INSS e a compensação. Não 

havendo mais nenhum vereador que desejasse fazer uso da palavra, o 

Sr. Presidente colocou à disposição dos Líderes Partidários. Fez uso da 

palavra a vereadora Josy Seixas, inicialmente reportou-se sobre as 

Indicações que apresentou nesta sessão, primeiro falou da que solicita 

a implantação do Programa Cartão Material Escolar, para os alunos da 

Rede Municipal de Ensino de Oriximiná, inclusive encaminhe em anexo 

uma minuta do Projeto de Lei para instituição do Programa, que o 

prefeito deverá encaminhar a este Poder. Falou da importância do 

cartão para aquisição de material escolar na rede pública do nosso 

município, até porque tem muitas famílias carentes que não tem 



 

condições de comprar material escolar de seus filhos. Em aparte o 

vereador Arnaldo Gemaque, perguntou se já existe em outros 

municípios programa dessa natureza, até porque é viável, uma vez que 

todo início de ano letivo as pessoas carentes procuram os vereadores 

pedindo ajuda para compra de material escolar de seus filhos. 

Continuando a vereador Josy, disse que existe sim em outros 

municípios o referido programa, citou como exemplo em Angra dos Reis. 

Disse que se o prefeito acatar sua indicação, será de grande relevância, 

inclusive o município ganha na qualidade de ensino. Em seguida falou 

da segunda indicação, solicitando do Executivo Municipal estudos no 

sentido de torna obrigatória na Unidade do Conselho Tutelar do 

Municipio de Oriximiná, a presença de uma Assistente Social e Um 

Psicólogo. Falou da importância desses profissionais no prédio do 

referido órgão para atender as pessoas que estão com problemas 

familiares em todos os aspectos. Com a palavra o vereador Adeilson 

Lopes, recordou que há 8 anos perdeu seu irmão eletrocutado no cais 

do porto da cidade, foi uma perda que até hoje sua família sofre com 

essa dor. Portanto sabe o que as famílias dos jovens Natan e Daniel 

estão passando. Lembrou que faz 8 anos do processo do seu irmão em 

tramitação na justiça, e até a presente data sua família não obteve 

nenhum resultado. Portanto se faz necessário que aconteça a audiência 

pública com representantes da equatorial e demais autoridades do 

nosso município, para que possamos falar sobre os péssimos serviços 

prestados por essa concessionária em nosso município. Em aparte a 

vereadora Josy Seixas, disse que está Casa sempre cobrou da empresa 

equatorial manutenção da rede elétrica e outros serviços, mas 

infelizmente não foram atendidos. Disse que a referida empresa só visa 

lucro, inclusive o estado do Pará que fornece energia, somos os que 

pagamos mais caro o talão de luz. Acrescentou ainda que seria viável a 

presença de representante da ALEPA e do governo federal na audiência 

pública com a equatorial. Em aparte o vereador Quinho Azevedo, disse 

que realmente foi lamentável o que aconteceu com o irmão do vereador 

Adeilson. Lembrou o Edil que por ocasião da expansão da rede elétrica 

no residencial Tia Ana, os vereadores da época foram impedidos de 

fiscalizar pela referida empresa. Finalizou manifestou sua solidariedade 



 

das famílias dos jovens Natan e Daniel. Continuando o vereador 

Adeilson Lopes, manifestou seus pêsames às famílias enlutadas pela 

fatalidade dos dois jovens no último final de semana. 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 das vereadoras Ana 

Cleyde e Marta Godinho. Com a palavra a vereadora Ana Cleyde, 

sugeriu um adendo que seja convidado para a audiência pública com 

representante da equatorial, representante da ALEPA, Ministério 

Pública, Juiz da Comarca de Oriximiná. A vereadora Josy sugeriu ainda 

que seja convidado a sociedade organizada e representantes da área 

do planalto. Discutiram ainda o requerimento, os vereadores Sebastião 

Gomes e Marta Godinho. Dito requerimento, posto em votação, foi 

aprovado por unanimidade com os adendos apresentados. Lido e 

submetido a discussão o requerimento da vereadora Josy Seixas, 

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

discussão e redação final o Projeto de Lei nº 014/22, lido no expediente 

da sessão de hoje. 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 014/22, de autoria da 

vereadora Marta Monteiro Godinho, que dispôs sobre a implantação do 

Programa de Assistência Psicopedagógica em toda a rede municipal de 

ensino do município de Oriximiná. Dito Projeto de Lei, posto em votação, 

foi aprovado por unanimidade. Lido e submetido a discussão o Parecer 

nº 024/22, da Comissão de Constituição e Justiça, favorável à 

aprovação do Projeto de Lei nº 017/2022, que Retifica o Art. 1º da Lei nº 

9.023, de 03 de novembro de 2016, alterando a metragem do terreno 

concedido em nome do Sr. Sidervany Lima dos Santos, nos termos que 

especifica. Dito Parecer, posto em votação, foi aprovado por unanimidade. 

Lidos e submetidos a discussão os Pareceres nrs. 022/22 e 005/22, das 

Comissões de Justiça e Educação, favoráveis a aprovação do Projeto de Lei 

nº 018/22, que Autoriza o Chefe do Poder Executivo Municipal a proceder a 

Permuta de área de Propriedade do Municipio, na forma que especifica. Ditos 



 
Pareceres, postos em votação, foram aprovados por unanimidade um a um. 

Lidos e submetidos  a discussão os Pareceres 024 d 019/22, das 

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

Lei nº 019/2022, que dispõe na forma do artigo 37, inciso X da Constituição 

Federal sobre Concessão de revisão Geral Anual dos vencimentos dos 

Servidores Públicos da Câmara Municipal de Oriximiná, com alteração na 

redação do art. 1º, através da Emenda Modificativa nº 001/22, modificando o 

percentual do índice  de 11,30%  para 10,54%, conforme a tabela do 

IPCA/IBGE. Ditos Pareceres, postos em votação, foram aprovados por 

unanimidade, na forma regimental um a um, com a respectiva emenda.   

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. Com a palavra o vereador Ludugero Junior, presidente da 

comissão parlamentar de inquérito, sobre o FUNDEB, solicitou ao presidente 

da Casa, um servidor para secretaria a referida comissão, como também o 

apoio da assessoria jurídica da Casa e materiais de expediente. O vereador 

Marcelo assegurou que serão tomadas todas as providencias solicitadas pelo 

vereador Ludugero Junior. Com a palavra o vereador Arnaldo Gemaque, 

parabenizou os deputados Junior Ferrari e Angelo Ferrari pelas emendas 

para construção do novo hospital e para aquisição do aparelho de tomografia. 

Disse ainda que existe uma preocupação quanto o município ter condições 

necessárias para o funcionamento do referido aparelho, assim como o 

funcionamento do novo hospital, uma vez que contem UTI e outra atividades, 

para que não fique. A vereadora Josy Seixas, disse que em Juruti existe o 

aparelho de tomografia, está funcionando normalmente, basta o prefeito 

colocar como prioridade os benefícios que o referido aparelho vai trazer a 

nossa população e colocar o mesmo em funcionamento. Em relação ao novo 

hospital, o prefeito deve buscar parcerias para equipa-lo. Espera que a 

empresa responsável utilize a mão de obra local. Com a palavra a vereadora 

Ana Cleyde, parabenizou os deputados Junior Ferrari e Angelo Ferrari, como 

também o governador, pelas emendas parlamentares para construção de 

novo hospital e a aquisição do aparelho de tomografia, que será de grande 

relevância para a nossa população. Com a palavra a vereadora Marta 

Godinho disse que recebeu uma mensagem do deputado Junior Ferrari 

informando que o recurso da emenda parlamentar está na conta da prefeitura 

desde o dia 11 de maio de 22, aguardando que o gestor municipal faça a 

licitação para aquisição do aparelho de tomografia. Em relação ao 

funcionamento do novo hospital, disse que o regional de Santarém terceirizou 



 
alguns serviços, assim Oriximiná poderá fazer futuramente. O vereador 

Renan, disse que foi informado que já vai ser realizado o processo de 

licitação para aquisição do aparelho de tomografia. Em seguida parabenizou 

o vereador Mauro, presidente da comissão de economia pela realização da 

audiência pública da LDO. Parabenizou ainda o deputado Celso Sabino pela 

emenda de 400 mil reais, destinada para o nosso município. O vereador 

Marcio Canto, parabenizou os dois deputados filhos da terra pelas emendas 

que destinaram para Oriximiná em diversas áreas. Com a palavra o vereador 

Manoel Bochecha, falou da importância do aparelho de tomografia em nosso 

município. Quanto a falta de medicamentos na farmácia básica, disse que vai 

averiguar essa questão. Em relação as emendas dos deputados para 

Oriximiná, disse serem de grande relevância, espera que venha sempre tais 

emendas não somente em ano de eleição. Em relação ao novo hospital, disse 

que com certeza vai funcionar, até porque apesar de a saúde em Oriximiná 

não está cem por cento, mas está além de outros municípios, uma vez que 

tem 26 médicos, incluindo os especializados. Em seguida parabenizou o 

vereador Mauro Wanzeler pela realização da audiência pública da LDO, que 

foi bastante proveitosa com bastante participação de secretários municipais 

e a sociedade civil organizada, onde foi decido a devolução do referido 

projeto de lei para fazerem alguns ajustes. Com a palavra o vereador mauro 

Wanzeler, disse que teve a oportunidade de viajar na PA 354, onde constatou 

que o asfalto feita na estrada é de boa qualidade, graças ao bom trabalho do 

governador Helder Barbalho que está realizando em nossa região. Em 

relação ao novo hospital disse que depois do dia 20 do corrente, o governador 

vem assinar a ordem de serviço, que será de suma importância para o nosso 

município. Em relação a aquisição do aparelho de tomografia, disse que o 

Gestor Municipal deve fazer a licitação o mais rápido possível. Quanto a falta 

de medicamentos na farmácia básica, disse que se faz necessário fazerem 

uma licitação especifica para cada setor, até porque aconteceu um fato de o 

paciente estar internado e não ter remédio no hospital municipal, o que é 

lamentável. Então se faz necessário que o prefeito olhe a saúde do nosso 

município como prioridade. Em relação as emendas dos deputados, disse 

mesmo que seja em ano eleitoral, o importante é que venha em prol da nossa 

população. Agradeceu os deputados que trouxeram emendas para Oriximiná. 

Em relação a audiência pública da LDO, disse que foi proveitosa, bem 

participativa, como o projeto tinha algumas divergências, foi decidido 

devolver ao executivo para fazer as devidas alterações, que vem atender as 

secretarias municipais. Não havendo mais nenhum vereador que 



 

desejasse fazer uso da palavra a Sra. Presidente agradeceu a presença 

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

para amanhã no horário regimental, e convidou 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)  


