
 

 

Ata da Primeira Sessão 

Ordinária do 4º Período 

Ordinário da 19ª Legislatura da 

Câmara Municipal de Oriximiná. 

 

Aos dois dias do mês de agosto do ano dois mil e vinte e dois, 

no Plenário Lucelindo Farias Tavares, da Câmara Municipal de 

Oriximiná, sob a Presidência da vereadora Joseane de Oliveira 

Seixas, teve lugar a Sessão. Feita a chamada verificou-se a 

presença das vereadoras e vereadores: Adeilson da Costa 

Lopes; Antônio Odinélio Tavares da Silva Júnior; Renan 

Monteiro Guimarães; Arnaldo de Oliveira Gemaque, Ana Cleyde 

Tavares Batista Filha, Ivalter Barbosa Cardoso Filho; Sebastião 

Gomes, Marcio Kellen Soares Canto; Mauro Luiz de Oliveira 

Wanzeler e Rafael Luiz Miléo Viana. Ausentes os vereadores: 

Manoel Lucivaldo Siqueira, Marta Monteiro Godinho, Marcelo 

Augusto Andrade Sarubbi e Francisco Azevedo Pereira. 

Constatando haver número legal à hora regimental, assumiu a 

Presidência a vereadora Josy Seixas, na qualidade de vice-

presidente da Casa, na ausência do titular. A seguir a Sra. 

Presidente “Sob a Proteção de Deus e em nome do povo 

oriximinaense” declarou aberta a Sessão, convidando o 

vereador Mauro Wanzeler, para assumir a 2ª secretaria na 

ausência da titular. Composta a Mesa, a Sra. Presidente solicitou 

ao 2º Secretário designado, que procedesse a leitura da Ata da 

última Sessão realizada na Casa. Não havendo ata a ser lida, o 

Sra. Presidente solicitou a 1ª Secretária que procedesse a leitura 

das matérias agendadas para o expediente, da qual constou do 

seguinte: Indicação do vereador Renan Guimarães, solicitando 

do Prefeito Municipal que determine o órgão competente 

reformas dos postos de saúde Nossa Senhora das Graças, do 

Penta e do Antonio Miléo, conhecido como SESPA; Projeto de 



 

Resolução nº 010/22, que dispõe sobre o Orçamento Anual da 

Câmara Municipal de Oriximiná, para o exercício financeiro de 

2023; Ofícios nrs. 072, 073, 074 e 078/22, expedidos ao Prefeito 

Municipal e a diversos; Projeto de Lei nº 022/22, que Institui o 

domicilio Tributário Eletrônico – DTE no âmbito do Municipio de 

Oriximiná; Projeto de Lei nº 023/22, Altera, Acrescenta e 

Suprime dispositivos a Lei Complementar nº 9.111/2017- Código 

Tributário do Municipio de Oriximiná; Veto Parcial ao Projeto de 

Lei nº 016/22, em seu artigo 25, inciso I, II, apresentado na 

Emenda Modificativa nº 001/22; Projeto de Lei nº 024/22, que 

Institui o Programa Municipal de Educação Integral no 

Contraturno-PMEIC, no Sistema Municipal de Ensino de 

Oriximiná; Ofícios nrs. 077, 836 e 1.140/22, recebidos de 

diversos. Terminada a leitura do expediente, o Sr. Presidente 

facultou a palavra aos senhores vereadores. Com a palavra a 

vereadora Josy Seixas, após ter sido substituída na presidência 

pela 1ª Secretária. Inicialmente manifestou sua satisfação de 

está retornando aos trabalhos do Legislativo, deu boas vindas a 

todos os vereadores, acrescentando que será mais um período 

de muito trabalho uma vez que tem três CPI’s em tramitação 

neste Poder, que devem serem concluídas no prazo legal. 

Assegurou a nobre vereadora que vai solicitar informações do 

Gestor Municipal o porque não foi pago o piso salarial dos 

agentes comunitários de saúde, uma vez que o governo federal 

já disponibilizou o recuso desde o mês de maio para tal 

finalidade. Não havendo mais nenhum vereador que desejasse 

fazer uso da palavra, a Sra. Presidente colocou à disposição dos 

Líderes Partidários. Com a palavra o vereador Rafael Viana, 

reportou-se sobre a falta de segurança pública em Oriximiná, 

acrescentando que estão acontecendo inúmeros assaltos a mão 

armada, furtos o que estão causando transtornos a nossa 

população. Portanto se faz necessário que os órgãos 

competentes tomem as devidas providencias o mais rápido 

possível.  Em aparte a vereadora Josy Seixas, disse ser viável a 



 

preocupação do vereador Rafa em relação à segurança pública 

em nosso município. Disse que as vereadoras estiveram em 

Belém, onde trataram deste assunto junto ao delegado geral do 

estado e demais autoridades, onde garantiram uma equipe de 

profissionais tais como investigador, escrivão e uma delegada, 

que vem ajudar a polícia militar na criminalidade existente em 

nosso município. Continuando o vereador Rafael Viana, disse 

que é de suma importância o combate à criminalidade em 

Oriximiná, em todos os aspectos, até porque a nossa população 

está vivendo uma total insegurança. Finalizou desejando 

sucesso a todos os vereadores neste novo período que hoje se 

inicia.  A seguir fez uso da palavra o vereador Mauro Wanzeler, 

teceu comentários sobre a lei dos plantões médicos, 

acrescentando que desde 2016 não foi reajustado os salários 

dos profissionais da área da saúde, assim como não foi pago o 

piso salarial dos agentes comunitários de saúde, haja visto que 

o governo federal já repassou o recurso aos cofres públicos 

desde o mesmo de maio, mais infelizmente a atual 

administração não pagou o salarial atualizado a referida 

categoria. Continuando o nobre vereador disse que fez um 

levantamento sobre os planilhados, onde constatou que 

mudaram a categoria de serviço de pessoa física, para ajuda 

financeira, inclusive tem uns que recebem mais de cinco mil 

reais, o que é preocupante. Falou ainda o vereador Mauro sobre 

a lei de insalubridade de 40% aos servidores da área da saúde 

e de assistência social, que trabalham na linha de frente do 

combate ao coronavírus. Mas infelizmente só estão recebendo 

tal percentual os servidores que prestam serviços na UPA, o que 

é lamentável, até porque os demais profissionais dos postos de 

saúde também têm contato com pessoas contaminadas pelo 

COVID. Portanto todos tem direito de receber a insalubridade de 

40%. Em aparte a vereadora Josy Seixas, disse que todos tem 

direito perante a lei que ainda está em vigor. Portanto o servidor 

que se sentir lesado deve ir em busca de seus direitos na justiça. 



 

Continuando o vereador Mauro, parabenizou todos os 

servidores que prestam serviço na UPA, pelo trabalho de 

excelência que os mesmos estão desenvolvendo naquela 

unidade de saúde, os quais merecem nossos reconhecimentos. 

A seguir fez uso da palavra o vereador Adeilson Lopes, 

inicialmente deu boas vindas aos vereadores ao período 

legislativo, desejando sucesso aos mesmos. Continuando o 

nobre vereador disse que estava acompanhando as ações do 

governo municipal principalmente na zona rural, onde foram 

feitas reformas de escolas, de caixas d’agua, além da 

recuperação da estrada do BEC, o qual merece nossos 

reconhecimentos. Falou ainda do programa conecta Oriximiná, 

que levou internet a comunidade Tucandeira, que será de 

grande relevância aqueles moradores em todos os aspectos, 

assim como deve ser expandido nas demais comunidades da 

área do planalto. Parabenizou também o secretário de cultura 

pelo brilhante trabalho que vem desenvolvendo a frente daquela 

secretaria, citou como exemplo o festival junino, a marcha pra 

Jesus e o círio de santo Antonio que estão sendo organizado, 

como também está sendo feito o recapeamento da praça de 

Santo Antonio, portanto com certeza será um evento com muito 

brilhantismo. Em aparte o vereador Renan, disse que entrou em 

contato com o secretário de administração, para falar sobre o 

pagamento do piso salarial dos agentes de saúde, onde foi 

informado que ainda este mês será pago a diferença salarial em 

uma folha complementar. Continuando o vereador Adeilson, fez 

um apelo ao secretário da SEMDURB, que faça a recuperação 

da rua 31 de março que está intrafegável. Finalizou parabenizou 

todos os servidores da área de saúde pelo relevante serviço que 

estão prestando na UPA, no combate ao COVID-19, assim como 

nas demais unidades de saúde do nosso município.  A seguir fez 

uso da palavra o vereador Marcio Canto, incialmente manifestou 

seu voto de pesar ao vereador Marcelo Sarubbi, pelo falecimento 

de sua avó/mãe, ocorrido no ultimo final de semana. Solicitou a 



 

Mesa que encaminhe uma Moção de pesar a família enlutada.  

Em relação a insalubridade de 40%, que está sendo pago 

somente aos servidores que prestam serviço na UPA, disse que 

a lei determina que seja pago a todos os servidores da saúde e 

de assistência social, que estão na linha de frente no combate 

ao COVID. Portanto o gestor municipal deve rever essa questão, 

pois todos tem direito perante a lei. Em aparte o vereador Mauro, 

disse que a informação dada pelo vereador Renan, acredita não 

está correta, pois segundo informações vão pagar os agentes de 

Endemias e não os ACS. Em relação ao recapeamento da praça 

de santo Antonio, disse que deve custar um alto valor que 

deveriam fazer a recuperação das vias públicas dos bairros do 

Penta, Bela Vista e demais bairros da periferia da cidade que 

estão intrafegáveis. Continuando o vereador Marcio Canto, disse 

que então ficou esclarecido que são os agentes de endemias 

que vão receber e não os agentes de saúde. Em aparte o 

vereador Arnaldo Gemaque, disse que no seu ponto de vista 

todos os profissionais da área da saúde têm contato com as 

pessoas contaminadas pelo COVID-19, portanto deve ser 

observada a lei em vigor que trata deste assunto. Continuando 

o vereador Marcio Canto, disse que na lei consta que a 

insalubridade de 40% é para os servidores da área da saúde e 

de assistência social que trabalham na linha de frente no 

combate ao coronavírus, mas estão pagando somente os 

servidores da UPA. Portanto se faz necessário que o gestor 

municipal reveja essa questão. Não havendo mais nenhum líder 

que desejasse fazer uso da palavra, a Sra. Presidente solicitou 

a aquiescência para dispensa do Intervalo Regimental de quinze 

minutos. Obtido a aquiescência do Plenário, a Sra. Presidente, 

passou a Primeira Parte da Ordem do Dia, solicitou a 1ª 

Secretária que procedesse a leitura das matérias em pauta para 

discussão e votação. Não havendo matérias para serem 

discutidas e votadas, a Sra. Presidente passou a Segunda Parte 

da Ordem do Dia, facultando a palavra aos senhores 



 

vereadores. Com a palavra o vereador Mauro Wanzeler, disse 

que seria interessante os organizadores da alvorada do círio de 

santo Antonio trocassem o percurso, ou seja, colocasse pelas 

vias publicas que estão em péssima qualidade de 

trafegabilidade, uma vez que já foram recuperadas as vias 

públicas por onde vai passar a alvorada. Falou ainda de a 

necessidade do poder público mandar fazer a limpeza da frente 

da cidade para que a população possa assistir o círio de santo 

Antonio com tranquilidade. Com a palavra o vereador Rafael 

Viana, manifestou seus sentimentos ao vereador Marcelo 

Sarubbi, pela perda irreparável de sua avó Filomena, ocorrido 

no ultimo final de semana. Com a palavra o vereador Adeilson 

Lopes, inicialmente manifestou sua solidariedade ao vereador 

Marcelo Sarubbi, pedindo a Deus que conforte a família 

enlutada. Continuando o nobre vereador disse não entender as 

pessoas quando o prefeito faz é criticado, quando não faz é 

criticado também, mas com certeza, ele vai continuar 

trabalhando em prol da coletividade. Afirmou ser evangélico, 

mas sempre respeitou as demais religiões, sem debochar da fé 

de ninguém, até porque a fé deve ser profetizada de forma 

respeitosa. Com a palavra o vereador Arnaldo Gemaque, disse 

que diante de tudo que foi colocado nesta sessão, no seu ponto 

de vista Oriximiná, precisa de um planejamento principalmente 

na questão de infraestrutura. Em relação ao percurso da 

alvorada de Santo Antonio, disse que existe um buraco no trecho 

na travessa Armando Gato com a rua barão do rio branco que 

deve ser feito a recuperação o mais rápido possível, para que 

não venha ocorrer acidente na alvorada. Com a Disse que vai 

torcer que o atual prefeito planeje as ações em todos os 

aspectos, espera ainda que parem com essas brigas que não 

leva a nada, pois é preciso nos unirmos para ajudar alavancar o 

desenvolvimento do nosso município. palavra o vereador Renan, 

inicialmente manifestou suas condolências ao vereador Marcelo, 

pela perda de sua avó Filomena. Continuando o nobre vereador 



 

teceu comentários sobre a indicação que apresentou nesta 

sessão, solicitando a reforma dos postos de saúde Nossa 

Senhora das Graças, do Penta e da SESPA, em caráter de 

urgência, para que aqueles profissionais possam oferecer um 

trabalho de qualidade aos nossos munícipes. A seguir fez uso 

da palavra a vereadora Ana Cleyde, primeiramente 

manifestou suas condolências a toda a família do vereador 

Marcelo Sarubbi, pela perda irreparável de sua avó/mãe 

Filomena, ocorrido no ultimo final de semana. Continuando 

a nobre vereadora disse que esteve no domingo na área do 

planalto, onde manifestou sua satisfação pelo asfaltamento 

feito na PA 254, que melhorou bastante a trafegabilidade e 

facilitou o acesso das pessoas até a sede do município. 

Parabenizou o governador Helder Barbalho e os deputados 

que ajudaram a trazer mais este benefício para Oriximiná. 

Em relação ao pronunciamento do vereador Arnaldo, disse 

que não se trata de briga, e sim os vereadores cobram do 

gestor município melhorias para a nossa população em 

todas as áreas. Em relação a indicação do vereador Renan, 

que solicita a reforma da UBS de nossa senhora das Graças, 

disse que não tem nem dois anos que foi reformada aquela 

unidade de saúde, já está precisando novamente de 

reforma. Então se faz necessário que seja colocado em 

pratica a lei que obriga as empresas fazerem obras de 

qualidade em nosso município. Com a palavra o vereador 

Junhão, manifestou seus votos condolências ao vereador 

Marcelo e a toda a família enlutada. Em seguida 

parabenizou todos os organizadores da alvorada de Santo 

Antonio, como também os do Círio das Canoas na pessoa 

do Sr. Aragão, que foi um verdadeiro brilhantismo. Com a 

palavra o vereador Sabá Gomes, inicialmente manifestou 

sua satisfação pelo retorno aos trabalhos neste Poder. Em 



 

relação a PA 254, disse que realmente foi feito um asfalto de 

boa qualidade, então tanto o governador com a empresa 

responsável merece nossos reconhecimentos. Agradeceu 

ainda o prefeito municipal por ter atendido sua solicitação 

em determinar a recuperação do ramal do km 18 e demais 

vicinais daquela área. Em relação as caixas d’agua da zona 

rural, disse que a demanda é grande, mas com certeza o 

prefeito municipal vai atender as demais comunidades rurais 

que será de grande relevância para aqueles comunitários. 

Com a palavra a vereadora Josy Seixas, primeiramente 

manifestou seus pêsames ao vereador Marcelo Sarubbi, 

pelo falecimento da Sra. Filomena, cidadão guerreira que 

lutou bastante para criar todos os filhos. Em relação a 

segurança pública, disse que teve informação do Dr. Jamil, 

que em breve estará chegando em Oriximiná uma equipe da 

policia civil que vai dar suporte a polícia militar no combate 

a criminalidade que está ocorrendo em nosso município. 

Lembrou ainda a nobre vereadora que por dois anos as 

emendas impositivas dos vereadores não são colocadas em 

pratica, disse que a sua pediu ao gestor municipal que 

destinasse 50% para construção de um canil em parceria 

com a polícia militar, e outro 50% para a sala de raios-x e de 

pediatria, mas infelizmente ficaram na frieza do papel. 

Assegurou a nobre vereadora que vai apresentar um 

requerimento sobre este assunto, até porque emenda 

impositiva o gestor municipal tem a obrigação de fazer. 

Finalizou parabenizando todos os artistas que sempre 

estiveram e estão empenhados na ornamentação e 

organização do círio fluvial de Santo Antonio. 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. Para constar foi lavrada a presente Ata. 

Eu,_______________________________, 2º Secretário, 

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 

 


