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ESTADO DO PARÁ 
CÂMARA MUNICIPAL DE GURUPÁ 

PODER LEGISLATIVO 
 

 

ATA DA 3ª SESSÃO ORDINÁRIA DA 19ª LEGISLATURA MUNICIPAL, REALIZADA EM 24 

DE FEVEREIRO DE 2021. 
 

 

Presidente: Ver. Manoel José Brito dos Santos – MDB. 

                                                        1º Secretário: Ver. Rosélio Pureza da Silva – PRÓS. 

                                           2ª Secretária: Moacira Almeida Alho – PSD. 

 
 

Aos vinte e quatro dias do mês de fevereiro do ano dois mil e vinte e um, às 08h55m, realizou-se no 

Plenário de Sessões “Ver. Benedito Gomes Gama”, localizado na Câmara Municipal de Gurupá “Jorge 

Palheta de Souza” a 3ª Sessão Ordinária do primeiro período da 19ª Legislatura Municipal, sob a 

Presidência do Exmo. Sr. Vereador Manoel José Brito dos Santos (MDB). Requereu ao Primeiro 

Secretário, Ver. Rosélio Pureza o registro nominal dos membros presentes, responderam: Manoel José 

(MDB), Joel Gama (MDB), Fabíola Moraes (PL), Moacira Alho (PSD), Joelso Santos (PSD), Rosélio 

Pureza (PRÓS), João Souza (PT), Heraldo Pantoja (PT), Mara Vilela (PT), Waldir Fernandes (PT). 

Justifica-se a ausência do Ver. Elso Queiroz (MDB) por motivo de tratamento de saúde. Havendo quórum 

regimental o Sr. Presidente declarou abertos os trabalhos sob a proteção de Deus. Solicitou a Segunda 

Secretária, Ver. Moacira Alho o sorteio para a ordem de pronunciamento nas Considerações Finais. Em 

seguida o Sr. Presidente iniciou o Pequeno Expediente, momento no qual foi feita a leitura da Ata da 

Sessão Ordinária anterior, realizada no dia 23 de fevereiro de 2021, aprovada sem observações, por 10 

(dez) votos. Prosseguiu com a leitura dos expedientes recebidos, a saber: Of. 022/PMG/SEMAS/2021, 

Of. nº 10 e 11 – GAB/CMG e Indicações nº 03, 04, 05 e 06/2021. Em ato contínuo, deu iníciou ao Grande 

Expediente com a leitura das Moções nº 01 e 02/2021, de autoria do Ver. Heraldo Pantoja (PT), seguida 

da discussão da Moção nº 01 e 02, aprovadas por 10 votos. Discussão das Indicações nº 03, 04, 05 e 

06/2021, após manifestações de apoio dos membros, colocadas uma a uma em votação, as Indicações 

foram aprovadas por unanimidade, 10 (dez) votos. Em ato contínuo o Sr. Presidente iniciou a Ordem do 

Dia. Deliberação do Projeto de Resolução nº 01/2021, “Fixa o calendário de sessões ordinárias para o 

ano de 2021 e dá outras providências. Colocada em discussão o Líder da bancada PT, Ver. João Padre 

requereu transferir para outro período a semana de sessão do mês de março em razão da proximidade e 

da agenda dos Parlamentares, proposta comungada pelos membros. Colocada em votação a Resolução 

01/2021 foi aprovada por unanimidade, 10 votos. Prosseguindo os trabalhos o Sr. Presidente passou o 

tempo destinado as Considerações Finais. Usando a tribuna, Ver. Rosélio Pureza (PRÓS), reiterou a 

necessidade de cumprimento da Lei Municipal que proíbe a circulação de motocicletas com ruídos 

excessivos, provocados por escapamento defeituosos. Requereu o empenho do Secretário de Meio 

Ambiente. Dia 01/03, é a data final para que todos se adequem a lei, do contrário será aplicada as 

sanções prevista na legislação. Pediu que os agentes de fiscalização não utilizassem motos com 

descarga defeituosas, para terem direito de cobrar o cidadão. Caso a lei não seja aplicada devidamente 
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irá recorrer ao Ministério Público para o cumprimento desta. Igualmente, chamou a necessidade do 

responsável do administrador da hidroviária municipal estabelecer normas quanto o descarte de lixo de 

embarcações em Gurupá, tal preocupação se manifesta no período da pandemia devido o risco de 

contaminação deste lixo. Requereu a Casa solicitar providências quanto à situação exposta, notificando 

cada dono de embarcação com escala em Gurupá. Ver. Fabíola Moraes (PL), acredita que é preciso 

aplicar multa para os donos de embarcação devido o descarte de lixo em Gurupá´. Solicitou informações 

da empresa responsável pela manutenção da iluminação pública para cobrar demandas existentes. 

Requereu ao Presidente envio de expediente requerendo informações de quem são os responsáveis por 

este setor. Ver. Joelso Santos, Vice-Líder PSD, ratificou o apoio a todas as proposições votadas. 

Quanto a existência do lixo nas proximidades da hidroviária. Acredita que o cronograma de recolhimento 

do lixo deve ser no final da tarde em razão das residências se localizarem em área comercial. Quanto à 

hidroviária é fundamental o estudo técnico para saber com precisão qual o real comprometimento da 

estrutura. Comunga com a terceirização do serviço de banheiro na hidroviária. Informou que o banheiro 

para cadeirantes está desativado, precisa ser reativado. Agradeceu o Presidente pelo envio de 

expediente que resultou no envio do Plano estratégico para o retorno das atividades escolares no ano de 

2021. Ver. Moacira Alho, Líder do PSD, informou que a bancada solicitou o envio de cópia do Plano 

Estratégico para o retorno as aulas com base nas informações de segurança sanitária. O Plano foi 

elaborado em conjunto com a sociedade civil organizada através da Rede Interligada. Citou artigos da 

LDB que se refere ao cumprimento dos 200 dias letivos. O Plano traz a estratégica para as aulas 

remotas e semipresenciais. Informou que discutirá o plano de ação da Secretaria de Assistência Social e 

da Saúde através do CAPS, todas são políticas estratégicas para transformação social. Ver. Mara Vilela 

(PT) cumprimentou seus colegas de trabalho da EMEI Cantinho do Meu Saber e seus familiares. Trouxe 

presente a necessidade de revisão da iluminação pública em área da quadra municipal e outros 

perímetros da Av. São Benedito. Fez referência aos últimos dois boletins da Covid-19 com crescimentos 

de 06 casos em dois dias. O povo da zona rural não está fazendo o teste. Quanto ao plano estratégico, 

fez referência aos alunos e funcionários do grupo de risco, desejando que estes estejam contemplados 

no Plano. Propôs fazer reuniões coletivas nas comunidades para construir consciência, considerando o 

período chuvoso e a presença de insetos. Ver. João Souza, Líder do PT, externou cumprimento a seu 

pai. parabenizou a Assistente Social Josy pela organização da Associação de Artesãs de Gurupá, 

buscam espaço para a exposição dos seus produtos. Convidou o Presidente a dialogar com o Prefeito 

para viabilizar a cessão dos quiosques em construção em frente à cidade. Considera que o período 

pandêmico traz dificuldade para muitas famílias o apoio ao artesanato pode ser fonte de geração de 

trabalho e renda. Ver. Heraldo Pantoja, Vice-Líder do PT convidou a trabalhar a redução de ruídos 

provocados por carros sons, observando a legislação vigente. Acredita que se faz necessário ver outro 

local para o desembarque de materiais s de construção. Foi considerando por lideranças do Rio Marajoí 

quanto à necessidade de reforma do prédio da Escola Santíssima Trindade e outros prédios escolares 

que precisam receber as reformas necessárias para o retorno das atividades. Ver. Joel Gama, Vice-

Líder do MDB, externou cumprimentos diversos, falando da educação, destacou a importância de cada 

servidor escolar. Manifestou-se favorável ao pagamento do abono, caso haja sobras do Fundeb. Sabe 
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que é uma categoria que precisa ser valorizada. Requereu ao Governo planejamento para a construção 

de um novo prédio escolar para a EMEF José Amil da Xingu, por hora está programada a reforma. 

Parabenizou a equipe que realiza o primeiro momento de imunização das pessoas idosas. Requereu ao 

Secretário de Saúde informar quando e como será o funcionamento da UBS Fluvial. Falou da 

necessidade de limpeza das ruas do bairro do Horto e organização. Chamou atenção para o crescimento 

da população sem o ordenamento necessário, propõe a realização de uma equipe para tratar do 

ordenamento urbano. Ver. Manoel José, Líder do MDB, solicitou dialogar antes com o Executivo para 

buscar a viabilidade de execução das Indicações aprovadas e as futuras que ainda serão apresentadas. 

Quanto à reforma das escolas do Rio Marajoí. Há recurso que precisa ser gestado para este fim. 

Informou que o gasto com o recurso do Fundeb não cobre todas as despesas. Informou que o Governo 

está fazendo as economias necessárias para a fixação das defesas na hidroviária e melhoria da 

estrutura. Quanto à existência do lixo nas proximidades, cabe o Prefeito decreta a proibição, bem como a 

situação do lixo das embarcações que deixam na hidroviária. Ver. Waldir Fernandes (PT) compreendeu 

ao logo dos mandatos que é preciso primeiramente dialogar com o Governo para definir o que é 

prioridade, o que pode ser feito. Do contrária haverá muitas indicações sem possibilidade de execução. 

Voltou a requerer a Mesa organizar reuniões com o secretariado para encaminhar as pautas 

emergenciais, tomar conhecimento o que está em andamento. Acredita que deveriam já está dialogando 

com a Secretária de Educação. Não viu produção concreta até o momento. É preciso pautar a situação 

das vacinas, do enfrentamento a situação da Covid-19, bem como os demais para tratar das pautas 

emergenciais. Não havendo outros vereadores inscritos, informou que a votação para composição das 

Comissões Permanentes se realizará na sessão seguinte. Nada mais a ser tratado, o Sr. Presidente 

informou que pautará para a sessão seguinte a votação para a composição dos membros das 

Comissões Permanentes da Casa. Agradeceu os presentes, ouvintes da rádio e redes sociais, convidou 

para a sessão seguinte. Deu por encerrado os trabalhos ás 11h23m. (Erison dos Santos Ramos), Diretor 

Legislativo/ Port. nº 003/2013, lavrei a presente ata que, após ser lida, discutida e votada, segue 

assinada pelos membros da Mesa. Plenário de Sessões Ver. Benedito Gomes Gama, 24 de fevereiro de 

2021. 

 
Presidente:  

 
 

1º Secretário:  

 
 

2ª Secretária:  
 

 
 

APROVADA NA 3º SESSÃO ORDINÁRIA, REALIZADA NO DIA 25 DE FEVEREIRO DE 2021, POR 09 

VOTOS.                                           


