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ESTADO DO PARÁ 
CÂMARA MUNICIPAL DE GURUPÁ 

PODER LEGISLATIVO 
 

 

 

ATA DA 70ª SESSÃO ORDINÁRIA DO 2º BIÊNIO DA 18ª LEGISLATURA DA CÂMARA 

MUNICIPAL DE GURUPÁ, REALIZADA NO DIA 20 DE OUTUBRO DE 2020. 

 

Presidente: Rosélio Pureza da Silva. 

1º Secretário: Waldir Fernandes Barbosa. 

2ª Secretário: Milton Santo de Brito Santo.  

 
 

 

Aos dezenove dias do mês de outubro do ano dois mil e vinte (19.10.2020), às 09h08m, no 

Plenário de Sessões “Ver. Benedito Gomes Gama (Cisto Gama)”, localizado no Palácio Legislativo 

da Câmara Municipal de Gurupá “Jorge Palheta de Souza”, deu-se início a 70ª sessão ordinária 

do segundo biênio da 18ª Legislatura Municipal. Assumindo a Presidência dos trabalhos o Senhor 

Primeiro Secretário, Ver. Rosélio Pureza solicitou ao Primeiro Secretário em Exercício, Ver. Waldir 

Fernandes o registro dos membros presentes. Registrada a presença, havendo quórum 

regimental, declarou abertos os trabalhos sob a proteção de Deus. Em seguida, deu início ao 

Pequeno Expediente, momento no qual foi feita a leitura da ata da 66ª Sessão Ordinária, realizada 

em 16 de setembro de 2020, aprovada sem observação, por 06 (seis) votos. Leitura da ata 

sintética da sessão ordinária anterior, que seria realizada no dia 17 de setembro de 2020, 

aprovada sem observação, por 06 (seis) votos. Leitura da ata sintética da 68ª Sessão Ordinária, 

que seria realizada no dia 18 de setembro de 2020, aprovada sem observação, por 06 (seis) 

votos. Leitura da ata sintética da Sessão Extraordinária, que seria realizada no dia 13 de outubro 

de 2020, aprovada sem observação, por 06 (seis) votos. Leitura dos expedientes recebidos: Ofício 

nº 350/2020 – SEC/CMG (Envio de cópia do Requerimento nº 078/2020 – Ver. Eliezer Martins da 

Silva/PSC Breves) e Ofício nº 436/2019 – SEC/TCM (Envio de cópia do Acórdão nº 34.084 e da 

Resolução nº 14.501, ambos de 12.03.2019 - Prestação de Contas da Prefeitura Municipal de 

Gurupá, exercício financeiro de 2014, de responsabilidade do Sr. Raimundo Nogueira Monteiro 

dos Santos). Não havendo matéria para o Grande Expediente e a Ordem do Dia, passou para o 

tempo destinado as Considerações Finais. Ver. Milton Brito, Líder PT, comunicou e questionou a 

falta de água encanada em bairros da cidade e cobrou melhorias no atendimento junto a Casa 

Lotérica. Questionou o governo, até a presente data não ter investido na compra de respiradores 

para o hospital municipal. Disse que o serviço de saúde pública passa por muitas dificuldades, há 

crescimento de casos de leucemia em Gurupá. Manifestou preocupação com reportagem exibida 

no Fantástico, revelou que estamos consumindo à água do primeiro lençol freático. Muitos 

problemas de saúde são causados pela falta de qualidade na água fornecida a população. 

Informou que tem há uma embarcação para os usuários do tratamento fora de domicílio - TFD que 
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sequer fornecer água para o consumo dos pacientes, estes estão comprando a água, em alguns 

momentos falta até energia na embarcação. Questionou o acúmulo de lixo na cidade e pediu 

providências. Convidou a sociedade refletir o momento conjuntural das campanhas a Prefeitura e 

Câmara Municipal, não vote pela emoção ou belos discursos, mas pela qualidade da água, da 

saúde. Deseja que os candidatos eleitos estejam de fato comprometidos com a vida do povo. Ver. 

Nivaldo Nascimento/PT solicitou ao Presidente em Exercício que retorne a transmissão das 

sessões para que este se dirija ao povo na sessão seguinte. Precisa debater muitas situações de 

caráter administrativo. Tem informação que no Itatupã está se realizada sutura com linha de 

costura devido à falta de materiais para os primeiros socorros. Espera contar com a presença dos 

Vereadores da base do governo, inclusive com o PSD. Afirmou que hoje o governo não é mais do 

MDB, mas do MDB e PSD. Os demais Vereadores dispensaram o uso da palavra. Nada mais a 

ser tratado o Presidente deu por encerrado os trabalhos às 09h46m. Estiveram presentes os 

seguintes Vereadores: Rosélio Pureza (PRÓS), Elso Queiróz (MDB), Waldir Fernandes (PT), 

Nivaldo Nascimento (PT) Milton Brito (PT) e Davison Palheta (PP). Ausentes, sem justificativa, 

Carlos Alberto (MDB), Iracilda Alho (PSD), Joelso Santos (PSD), Fabíola Moraes (PL) e Manoel 

José (MDB). Eu, ______________________ (Erison dos Santos Ramos - Diretor Legislativo/Port. 

003/2013), lavrei a ata que lida, discutida e votada, segue assinada pelos membros da Mesa. 

Plenário de Sessões, Ver. Benedito Gomes Gama (Cisto Gama), em 20 de outubro de 2020. 

 
 

 

 

 

 
 

Presidente: Ver. Rosélio Pureza da Silva 

1º Secretário: Ver. Waldir Fernandes Barbosa. 

    2º Secretário: Ver. Milton Santo de Brito Pena.  

 
 

APROVADA POR 06 (SEIS) VOTOS NO PEQUENO EXPEDIENTE DA 71ª SESSÃO ORDINÁRIA DO 
SEGUNDO PERÍODO DA 18ª LEGISLATURA, REALIZADA EM 21 DE OUTUBRO DE 2020.  

 


