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ATA DA 80ª SESSÃO ORDINÁRIA DO 2º BIÊNIO DA 18ª LEGISLATURA DA CÂMARA 

MUNICIPAL DE GURUPÁ, REALIZADA NO DIA 17 DE DEZEMBRO DE 2020. 
 

 
 

 

Aos dezessete dias do mês de dezembro do ano dois mil e vinte (17.12.2020), às 09h07m, 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 octogésima sessão 

ordinária do Segundo Biênio da 18ª Legislatura Municipal. Assumiu a Presidência dos trabalhos o 

Senhor Ver. Carlos Alberto solicitou o registro de presença dos membros.  Registrada a presença, 

declarou abertos os trabalhos sob a proteção de Deus. Deu início ao Pequeno Expediente, 

momento no qual foi feita à leitura das Ata da sessão ordinária anterior, 79ª, aprovada por 09 

(nove) votos, 01 (uma) abstenção. Prosseguiu com a leitura do Termo de Errata ao Edital de 

Convocação para a Eleição da Mesa Diretora, biênio 2021/2022 e do Informativo da Secretaria 

Municipal de Educação de Gurupá, referente aos trabalhos realizados e da relação das escolas 

contempladas com o recurso do PDDE Emergência do Governo Federal, Ministério da Educação. 

Em ato contínuo, passou para o Grande Expediente, momento no qual foi feita a leitura do Projeto 

de Lei nº 03/2020, de 15 de dezembro de 2020, de autoria do Ver. Rosélio Pureza (PRÓS) dispõe 

sobre a proibição de ruídos excessivos em escapamentos de motocicletas e dá outras 

providências. Não havendo matéria para a Ordem do Dia, iniciou o tempo destinado as 

Considerações Finais. Ver. Joelso Santos, Vice-Líder do PSD, manifestou sentimento de pesar 

ao Professor Manoel Anerval pelo falecimento de seu genitor ocorrido em Macapá. Era muito 

conhecido no Rio Chato no Distrito Itatupã. Lamentou que muitos cidadão não estão cumprindo as 

medidas de proteção para conter o avanço das contaminações de Covid-19 no município. 

Informou que Belém e Macapá estão na área vermelha, devido os crescimentos de casos. Fez 

apelo à sociedade para faze o uso da máscara sempre que necessário. Manifestou à necessidade 

de estabelecer apoio à área de venda dos produtores rurais, sem estrutura adequada para a 

comercialização dos produtos. Ver. Nivaldo Nascimento/PT, comentou às diversas necessidades 

de políticas, sempre debatidas por seu mandato. Parabenizou o Vereador Rosélio Pureza pela 

iniciativa de apresentação do projeto que proíbe a emissão de ruídos excessivos em escapamento 

de motocicletas, contudo, ver a falta de estrutura para a execução da lei, se aprovada for. Cabe ao 

município implementar o Departamento Municipal de Trânsito, como suporte fundamental para a 

execução de lei desta natureza. Igualmente, a criação da guarda municipal. Fez referência a lei 

municipal que torna obrigatório o registro de hospedes em hotéis de Gurupá, poucos 

estabelecimentos cumprem. Comunga com a preocupação dos problemas gerados pelos ruídos 



   

   

   

 

   

 

  

    ______________________________________________________________________________ 
 

 

 

Travessa Dulcicléia Torres, 757 – Centro - CEP: 68.300-000 – fone Fax: (091) 3692-1380 - Gurupá – Estado do Pará. 
CNPJ: 83.270.090/0001-68 - Email: camaramunicipal.gurupa@yahoo.com.br – Portal: camaragurupa.pa.gov.br 

 
 

ESTADO DO PARÁ 
CÂMARA MUNICIPAL DE GURUPÁ 

PODER LEGISLATIVO 
 

excessivos de motocicletas. O Município não tem controle da entrada e fiscalização de veículos no 

âmbito do município. Outra necessidade é priorizar nas ações de governo maior conforto aos 

produtores e sua produção. Sente-se triste com a falta de organização na única área de orla em 

Gurupá. Deseja ver um projeto prático que atenda as diversas necessidades dos produtores. 

Igualmente, precisa que a gestão trabalhe uma politica de incentivo para os produtores. Citou que 

na área do território quilombola, vivem mais de 680 famílias. Desta, apenas 100 trabalham o 

roçado para o plantio de farinha, precisa de política de incentivo e orientação ambiental que 

permita o produtor trabalhar menos e produzir mais. A tecnologia precisa chegar ao produtor. 

Manifestou preocupação com os futuros problemas da falta de espaço para a construção de duas 

escolas, construídas pelo Governo do Estado, as principais áreas foram ocupadas, sem política de 

ordenamento territorial. Ver. Rosélio Pureza/PRÓS, manifestou preocupação com a entrada do 

Estado do Pará na zona vermelha, devido o avanço das contaminações por Covid-19. Questionou 

o não cumprimento do decreto municipal que estabelece medidas para conter o avanço das 

contaminações. Informou que está havendo emissão de licença para a realização de festa no Rio 

Marajoí, houve festa recente na área do Tauary e Carrazedo. Sugere convocar o comandante da 

Policia Militar e Civil para saber de onde estão partindo ás autorizações para a realização destes 

eventos dançantes no interior. Parabenizou os três jovens de judô que ganharam medalha de ouro 

em Belém. Manifestou apoio do mandato ao Professor Fabrício que coordena esse trabalho social, 

voltados a jovens e adolescentes de Gurupá. Acredita que muitos projetos não são executados 

devido à falta de denúncia da sociedade. Teve conhecimento extraoficial que em Escola da 

localidade Santana do Flexal há venda de drogas ilícitas dentro da escola e outras práticas que 

atentam contra a vida de alunos. Houve crime ocorrido na localidade, à morte de uma pessoa que 

não teve a atenção devida. Quanto ao projeto para proibir à emissão de ruídos excessivos de 

descargas de motocicletas, vai lutar para que sejam executados. Maior parte das motos em 

Gurupá não tem documentação. Se o município, através do órgão próprio não conseguir executar 

a Lei, buscará apoio no Ministério Público. Pediu apoio para a melhoria na área de embarque e 

desembarque da cidade, próximo ao posto Bom Jesus. Quanto aos problemas de derrubadas na 

área quilombola, acredita que é impacto da extração da madeira na região. Não houve incentivo 

devido às famílias. Projeto de cacau não deu certo, de criação de peixe, de reflorestamento e 

outros. Acredita que após a saída da madeireira, muito mais problemas surgirão. Tem informações 

que árvore de “uxi” e “piquiá” foram todas extraídas da região, um grande impacto para o meio 

ambiente, para o presente e o futuro das gerações. Acredita que é possível às famílias buscarem 

a implementação de projetos para a criação de peixe através da empresa madeireira. Ver. Milton 

Brito, Líder da bancada do PT, está feliz com a decisão das eleições. Sempre se colocou seu 

projeto nas mãos de Deus. Agradeceu a Família Pena e Brito o apoio recebido. A Família Sabóia 

pelo apoio. Agradeceu os mais de 200 votos obtidos. Seus votos ajudaram a eleger a nova 
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bancada do PT na Câmara. Fez de seu mandato aprendizado. Recordou sua trajetória no campo 

social e eclesial, sempre buscou contribuir com a sociedade. Não deseja sair de Gurupá, espera 

que o município se desenvolva e dê condições para se viver com dignidade. Recordou os vários 

recursos para o asfalto, para a construção do sistema de água, para a construção da agência do 

INSS, para a construção do novo hospital, todas as necessidades permanecem e o povo continua 

sofrendo. Recordou muitas legislações aprovadas que até o momento não são executadas. Falou 

dos casos de crescimento de Covid-19 no Estado do Pará e no município. É preciso o município 

organizar um espaço somente para a internação dos pacientes com covid-19, não dando para 

permanecerem no hospital com os internados de outras patologias. Lamentou a não aquisição de 

equipamentos hospitalares, a citar os respiradores para os casos de internação por Covid -19.  

Deseja um final de ano de muita reflexão, o tempo não é para festa, mas para reflexão que trouxe 

as mudanças impostas pela pandemia. Agradeceu a todos os servidores da Casa pelo trabalho e 

atendimento imparcial ao longo do mandato. Continuará trabalhando, exercendo sua atividade de 

homem do campo e contribuindo com o desenvolvimento da sociedade. Ver. Waldir Fernandes 

comungou com as felicitações do Ver. Rosélio, dirigida à academia de judô do Sr. Fabrício, três 

jovens conquistaram a medalha de ouro em evento realizado em Belém. Sua Filha também pratica 

a arte marcial de judô participou de evento do pan-americano de judô em Belém e Manaus, 

conquistando várias medalhas. Recordou seus vários projetos que se tornaram Leis, muitos 

destas, ainda não executados pelo Executivo. Informou que acompanhará a aplicações dos 

recursos do PDDE Emergencial. Requereu ao Secretário Municipal de Infraestrutura a melhoria da 

limpeza das ruas com a regular remoção dos entulhos e politica de destinação de lixo. Contudo, 

precisa que a sociedade precisa contribuir para a manutenção da limpeza. Chamou atenção para 

a necessidade de fiscalização para o cumprimento das medidas que visam conter o avanço da 

contaminação por covid-19. Percebe que parte da população ainda não despertou para o 

agravamento do problema. Há muita aglomeração de pessoas nas praças, lanchonete e outros 

locais. Externou incentivo aos Vereadores Milton e Nivaldo que tem seus nomes cravados nos 

anais da Casa. Acredita que tudo tem seu proposito e a mão de Deus certamente acompanha. Foi 

diplomado para o 5º Mandato Parlamentar. Agradeceu grandemente a sua família pelo apoio e as 

perseguições superadas. Agradeceu a Deus pelas conquistas e superações. Desejou feliz 

Festividade de São Benedito e Natal a todas as famílias gurupaenses. Ver. Manoel José, Vice-

Líder do MDB, Porta voz do Governo na Câmara, agradeceu a Deus pelo mandato com o apoio do 

povo. Parabenizou a Diretoria da Festa de São Benedito de não realizar os festejos na sua 

normalidade em respeito à vida do povo. Acredita que o desornamento da cidade se deu pela falta 

de gestão, de pulso dos gestores para conter o avanço desordenado, bem como a não execução 

de obras que receberam recursos. Acredita na capacidade do Prefeito e da Vice eleitos. A Vice 

Prefeita precisa assumir na prática, somar com o Prefeito para o desenvolvimento da vida do 



   

   

   

 

   

 

  

    ______________________________________________________________________________ 
 

 

 

Travessa Dulcicléia Torres, 757 – Centro - CEP: 68.300-000 – fone Fax: (091) 3692-1380 - Gurupá – Estado do Pará. 
CNPJ: 83.270.090/0001-68 - Email: camaramunicipal.gurupa@yahoo.com.br – Portal: camaragurupa.pa.gov.br 

 
 

ESTADO DO PARÁ 
CÂMARA MUNICIPAL DE GURUPÁ 

PODER LEGISLATIVO 
 

povo. Em outras gestões o Vice Prefeito nunca foi valorizado. Questionou veementemente as 

consequências que vem deixando o projeto de extração da madeira na área quilombola. A 

empresa HADEX sempre agiu com propina, não paga os impostos devidos ao município. Acredita 

que o projeto do Vereador Rosélio será cumprido, se aprovado for. Questionou as lanchonetes 

nas proximidades do prédio da Prefeitura, estão aglomerando pessoas e deixam o espaço sujo 

para o município. Igualmente, a situação de um estabelecimento que comercializa bebida na 

hidroviária municipal. Também é preciso ter firmeza para organizar os trabalhadores nas 

proximidades da Assembleia de Deus e na área de início da Avenida Santo Antônio, tomada de 

forma desordenada. Questionou a ausência de Vereador há três sessões seguidas. Acredita que a 

mão de Deus está sobre Gurupá. Tem avaliado positivo os poucos meses de gestão do Prefeito 

Joãozinho Batista. Este colocou em dias o pagamento do funcionalismo público. Contudo, ainda 

há pessoas que afirmam ter salários atrasados para receber. Está orientando o Prefeito como 

proceder. Trabalhará para dias melhores, contudo, se o governo não cumprir suas obrigações, 

não contará com o apoio deste. Ver. Elso Queiroz/MDB, considera que não cabe a Casa entrar 

na discussão da área das comunidades dos remanescentes de quilombos. Quem emitiu o alvará 

de licenciamento foi a SEMA/PA. Fez a leitura da relação de madeiras que estão sendo extraídas 

da região. A empresa está levando toda a riqueza madeireira da região e deixando lastro de 

destruição ao meio ambiente e as comunidades. Parabenizou o Prefeito, Vice e Vereadores, 

diplomados pela Justiça Eleitoral na manhã do dia anterior. Dá glória a Deus pela vitória e ao 

povo. Disse que aprendeu muito com os membros da Casa. Fez referência a forma de atuação do 

Ver. Milton Brito, sempre pontuando a necessidade do povo ribeirinho. Ao Vereador Nivaldo pelo 

conhecimento partilhado. Ao Ver. Carlos Alberto, sempre se dirigiu aos membros de forma 

respeitosa. Parabenizou os vereadores eleitos e os reeleitos. Deseja continuar seu trabalho a 

partir de janeiro de 2021. Agradeceu a todos que contribuíram no processo administrativo que 

culminou na cassação da Ex-prefeita Neucinei Fernandes, naquele momento, já afastada por 

decisão judicial. Deseja a todos um final de ano de muita reflexão e renovação no respeito a 

todos. Informou que não sabe se estará presente na sessão seguinte devido agenda no Itatupã. 

Ver. Carlos Alberto, Líder do MDB, acredita que o resultado das eleições municipais foi soberana 

e expressou o desejo do povo, respeitar a decisão. Embora fora do Parlamento, continuará 

contribuindo, avaliando o mandato dos Vereadores, Prefeito e Vice. Da melhor maneira irá 

contribuir com o povo de Gurupá. Da sua parte, foi uma honra fazer parte da atual legislatura. 

Colocou-se a disposição dos membros reeleitos. A amizade e o respeito continuarão no dia a dia. 

Agradeceu o povo de Gurupá pela confiança do mandato. Parabenizou a todos os vereadores 

eleitos do PT, do PSD, PRÓS, MDB e PL. Que todos sigam em frente. Fez uma campanha limpa e 

com dignidade. Convidou unir forças para requisitar ao Executivo a construção de uma rampa 

para o embarque e desembarque de passageiros nas proximidades da hidroviária municipal. 
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Requereu ao Líder do Governo solicitar reparo em trecho da Travessa 12 de Outubro, próximo a 

residência do senhor conhecido por Vanzinho. Ver. Fabíola Moraes/PL, requereu ao Líder do 

Governo tomar providências para a ausência de água encanada, há mais de 15 dias em área da 

Comunidade Nossa Senhora das Graças. Convidou o Ver. Elso Queiroz permanecer na última 

sessão da legislatura. Informou que a Secretaria Municipal de Cultura estava organizando o 

processo legal para viabilizar da destinação do recurso existente, 240 mil reais. Todos os grupos 

culturais que cumprirem as exigências devidas irão receber o auxílio cultural. Ver. Iracilda Alho, 

Líder do PSD, agradeceu a Deus pela diplomação da justiça eleitoral, o 4º eletivo do município de 

Gurupá. Agradeceu o apoio e a confiança do povo de Gurupá. Agradeceu sua família pelo apoio 

na vida pública, ao Diretório do Partido, seu esposo e filhos. Está comprometido trabalhar de 

acordo com a questão orçamentária. O Porto para o embarque e desembarque está entre as 

propostas de prioridade a serem executadas. Comungou com a necessidade de resolução para o 

fornecimento de água em área exposta pela Vereadora que lhe antecedeu. Acredita que a gestão 

deverá iniciar novo processo para o sistema de abastecimento de água para a cidade de Gurupá. 

Ver a questão do asfalto como prioridade, mas também a construção do novo hospital. Já está 

articulando com os deputados, Júnior Ferrari e Ângelo Ferrari. Deseja construir uma pauta politica 

organizada com o Governador para buscar recursos para a construção do hospital municipal. 

Informou que o valor da Emenda Parlamentar de R$ 100.000,00 (Cem Mil Reais) do Deputado 

Federal Júnior Ferrari já está disponível na conta do Fundo Municipal de Saúde. Agradeceu o 

Comunicado da Secretária Municipal de Educação. Convidou todos os membros para se fazerem 

presentes na última sessão da 18ª Legislatura. Se necessário trabalhar o terreno para a 

construção das escolas pelo Governo do Estado, é preciso a Casa priorizar, até mesmo dentro de 

uma sessão extraordinária. Uma escola é para o ensino médio na cidade e duas para o meio rural, 

área de várzea. Nada mais a ser tratado, deu por encerrado os trabalhos às 11h50m. Estiveram 

presentes os seguintes Vereadores: Rosélio Pureza (PRÓS), Manoel José (MDB), Elso Queiróz 

(MDB), Waldir Fernandes (PT), Milton Brito (PT), Iracilda Alho (PSD), Carlos Alberto (MDB), 

Fabíola Moraes (PL), Nivaldo Nascimento (PT) e Joelson Santos (PSD). Ausente: 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 17 de dezembro de 

2020.  

 
 
 

 

 
 

Presidente: Ver. Carlos Alberto Marques de Andrade. 
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1º Secretário: Ver. Rosélio Pureza da Silva. 

   
 
     2ª Secretária: Ver. Fabíola Almeida Moraes. 
 
 
 
 
 
 

APROVADA POR 07 (SETE) VOTOS NO PEQUENO EXPEDIENTE DA 81ª (OCTOGÉSIMA) SESSÃO 

ORDINÁRIA DO SEGUNDO BIÊNIO DA 17ª LEGISLATURA, REALIZADA EM 18 DE DEZEMBRO DE 

2020.  


