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ATA DA 79ª SESSÃO ORDINÁRIA DO 2º BIÊNIO DA 18ª LEGISLATURA DA CÂMARA 

MUNICIPAL DE GURUPÁ, REALIZADA NO DIA 15 DE DEZEMBRO DE 2020. 

 

 
 

 
 

 

Aos quinze dias do mês de dezembro do ano dois mil e vinte (15.12.2020), às 09h05m, 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 septuagésima nona 

sessão ordinária do segundo biênio da 18ª Legislatura Municipal. Decorrido o tempo regimental, 

assumiu a Presidência dos trabalhos o Senhor Ver. Rosélio Pureza que, convidou o Ver. Waldir 

Fernandes e Manoel José para assumirem a Primeira e a Segunda Secretaria, respectivamente.  

Registrada a presença dos membros, declarou abertos os trabalhos sob a proteção de Deus. Deu 

início ao Pequeno Expediente, momento no qual foi feita a leitura das Atas das sessões ordinárias 

anteriores, 77ª e 78ª. Colocadas em discussão, não havendo manifestações, colocou em votação. 

Aprovadas por unanimidade, 08 (oito) votos. Não havendo matéria para o Grande Expediente e a 

Ordem do Dia, iniciou o tempo destinado as Considerações Finais. Ver. Elso Queiróz/ MDB, 

cumprimentando os presentes e ouvintes da rádio, fez breve avaliação do processo eleitoral 

vivido. Citou dificuldades, mas também avanços. Teve votos em quase todas as localidades. No 

Cojuba foi o vereador mais votado. Agradeceu a todas as pessoas que abraçaram sua campanha 

e acreditaram em sua capacidade. Citou membros da Família Camarão, Mateus do Cojuba e 

muitas outras. Deseja dar continuidade em seu trabalho, somando esforços para a melhoria de 

Gurupá e o desenvolvimento do seu povo. Ver. Nivaldo Nascimento/ PT, fez referência à 

realização da semana de sessão, a última da legislatura. Fez breve análise do processo eleitoral e 

da necessidade de trabalhar o combate da corrupção praticada por eleitores. Pelo processo vivido, 

avalia que uma grande parcela do eleitorado não pensa coletivamente. Ficou triste com atitudes 

de negociação de votos por parte de eleitores. A grande maioria do povo de não pensa uma 

política coletiva, consciente, séria, mas o individual, favorecendo quem tem mais poder aquisitivo 

para investimento em eleitores. Está muito tranquilo quanto ao processo vivido, tomou a decisão 

de não vim candidato, assumindo a coordenação de campanha do Partido dos Trabalhadores. 

Falou da sua visão política para o desenvolvimento do município de Gurupá. Por vezes, buscou 

executar políticas importantes como a implementação do Departamento de Trânsito, o 

ordenamento urbano, a valorização do produtor e da sua produção. Embora o PT tenha gestado o 

município por 20 anos, infelizmente deixou de priorizar ações importantes, a cita a construção do 

trapiche para embarque e desembarque do produtor. Comentou o agravamento das infecções por 
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Covid-19 em todo Brasil e da corrida pela vacina. No Brasil o Presidente vai à contramão dos 

demais líderes mundiais, dificultando o processo para a regularização e compra da vacina. 

Comentou a importância da Festividade de São Benedito para o povo católico de Gurupá e região. 

Embora a Igreja Católica esteja realizando uma programação adaptada, ver nas redes sociais 

inúmeras manifestações de fé e devoção a São Benedito.  Parabenizou a Diretoria da Festividade 

de São Benedito pela atitude tomada, em respeito à vida. Rogou a intercessão de São Benedito 

para que os futuros gestores trabalhem não só pelo crescimento, mas pelo desenvolvimento e a 

melhoria da qualidade de vida do povo de Gurupá. Requereu que a gestão seguinte assuma o 

desafio de construir o trapiche de embarque e desembarque para a população ribeirinha, bem 

como estabeleça politica para o ordenamento territorial urbano. Ver. Iracilda Alho, Líder do PSD, 

agradeceu a todos que colaboraram com o processo eleitoral vivido. Está disposta e 

comprometida trabalhar ao lado do prefeito eleito em vista do desenvolvimento do município, 

sobretudo na área educacional. Informou que a Secretaria Municipal de Educação recebeu visita 

de representante da SEDUC, Diretor da URE de Breves no diálogo de busca do resgatar do 

ensino médio para as localidades do meio rural e de expansão a outras localidades, espera que tal 

convênio seja reativado. Na mesma linha trabalhará a vinda da universidade pública. Estimulou os 

vereadores que não se elegeram a continuar seu trabalho e acreditarem no seu ideal e 

capacidade de contribuir com a sociedade. Roga a Deus que a vacina contra a Covid-19 chegue 

ao Brasil e Gurupá, a retomada das aulas e demais atividades na sua normalidade dependem 

desta vacina. A Secretaria de Educação trabalha propostas de modalidades para o retorno das 

aulas em 2021, em processo de avaliação. Convida a todos para somarem na busca da melhoria 

para o povo de Gurupá. Os Vereadores: Waldir Fernandes, Elso Queiróz, Rosélio Pureza e 

Manoel José, dispensaram o uso da palavra. Com a palavra o Presidente informou que no dia 

16/12 (quarta-feira), não se realizará a sessão ordinária devido à realização do cerimonial de 

diplomação dos Vereadores, Prefeito e Vice, eleitos em 15 de novembro/2020. Convidou os 

membros das Comissões agilizarem o processo de análise das matérias e a emissão de parecer. 

Nada mais a ser tratado, deu por encerrado os trabalhos às 09h59m. Estiveram presentes os 

seguintes Vereadores: Rosélio Pureza (PRÓS), Manoel José (MDB), Joelson Santos (PSD), 

Elso Queiróz (MDB), Nivaldo Nascimento (PT), Waldir Fernandes (PT), Milton Brito (PT) e 

Iracilda Alho (PSD). Ausência justificada: Carlos Alberto (MDB) e Fabíola Moraes (PL). 

Ausência sem justificativa: e Davison Palheta (PP). Eu, ______________________ (Erison dos 

Santos Ramos - Diretor Legislativo/Port. 003/2013), lavrei a ata sintética que lida, discutida e 

votada, segue assinada pelos membros da Mesa. Plenário de Sessões, Ver. Benedito Gomes 

Gama (Cisto Gama), em 15 de dezembro de 2020.  
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Presidente: Ver. Rosélio Pureza da Silva. 

1º Secretário: Ver. Waldir Fernandes Barbosa. 

    2º Secretário: Ver. Manoel José Brito dos Santos. 
 
 
 
 
 
 
 
 

APROVADA POR 09 (NOVE) VOTOS, 01 (UMA) ABSTENÇÃO NO PEQUENO EXPEDIENTE DA 80ª 
(octogésima) SESSÃO ORDINÁRIA DO SEGUNDO, REALIZADA EM 17 DE DEZEMBRO DE 2020.  


