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ATA DA 81ª SESSÃO ORDINÁRIA DO 2º BIÊNIO DA 18ª LEGISLATURA DA CÂMARA 

MUNICIPAL DE GURUPÁ, REALIZADA NO DIA 18 DE DEZEMBRO DE 2020. 
 

 
 

 

Aos dezoito dias do mês de dezembro do ano dois mil e vinte (18.12.2020), às 10h07m, no 

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

da Palheta de Souza”, deu-se início a octogésima primeira 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, 80ª, aprovada sem observação, por 10 (dez) 

votos. Leitura do comunicado de justificativa da ausência do Ver. Davison Palheta/PP. Leitura do 

Projeto de Lei nº 09, de 17 de dezembro de 2020 – EMENTA: “Altera a Lei Municipal nº 1.178, de 

23 de dezembro de 2014, que dispõe a politica de gestão ambiental do município de Gurupá e dá 

outras providências”. Em ato contínuo, passou para a ORDEM DO DIA. Leitura do Parecer das 

Comissões ao Projeto de Lei nº 004/2019 – Dispõe sobre a política de Assistência Social do 

Município de Gurupá/PA, de manifestação favorável a aprovação pela Comissão de Legislação 

Justiça e Redação Final e Educação, Saúde e Assistência Social, com apresentação de duas 

emendas modificativas. Colocada as Emendas e o projeto em discussão, não havendo 

manifestações, colocou em votação. Aprovadas as emendas 01 e 02 e o Projeto por unanimidade, 

10 (dez) votos. Leitura do Parecer das Comissões ao Projeto de Lei nº 06/2020 – Estima a receita 

e fixa a despesa do município de Gurupá, para o exercício financeiro de 2021. Colocado o projeto 

em discussão, não havendo manifestações, colocou em votação. Aprovado por unanimidade, 10 

(dez) votos. Leitura do Parecer Conjunto ao Projeto de Lei nº 07/2020 – Autoriza à abertura de 

crédito adicional suplementar ao orçamento municipal vigente. Colocada o projeto em discussão, 

não havendo manifestações, colocou em votação. Aprovado por unanimidade, 10 (dez) votos. 

Leitura do Parecer Conjunto ao Projeto de Lei nº 08/2020 – Dispõe sobre a abertura de crédito 

especial ao orçamento municipal vigente, aprovado sem manifestação para a discussão, por 10 

(dez) votos. Leitura do Parecer ao Projeto de Lei nº 03, de 15 de dezembro de 2020 – EMENTA: 

“Dispõe sobre a proibição da emissão de ruídos excessivos em escapamentos de motocicletas e 

dá outras providências”, aprovado sem manifestação para a discussão, por, 10 (dez) votos. 

Dispensando o parecer, o Projeto de Lei nº 09, de 17 de dezembro de 2020 – EMENTA: “Altera a 

Lei Municipal nº 1.178, de 23 de dezembro de 2014, que dispõe a politica de gestão ambiental do 

município de Gurupá e dá outras providências”, foi colocada em discussão a matéria. Não 
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havendo manifestações, foi colocado em votação, aprovado por unanimidade, 10 (dez) votos. 

Conclusa a deliberação das matérias, iniciou o tempo destinado as CONSIDERAÇÕES FINAIS. 

Ver. Carlos Alberto, Líder do MDB, requereu aos membros da legislatura seguinte abraçar a 

discussão para o ordenamento dos cemitérios municipais e da hidroviária municipal. Gurupá é o 

único município que pessoas residem dentro de cemitério e na hidroviária. É preciso que o 

Governo pense a remoção destas famílias dando condições de moradias a estas. Igualmente, 

solicita dá continuidade na discussão para o município adquirir uma lancha adaptada para os 

pacientes removidos para o hospital regional de Breves. Tem informação extraoficial que o 

Executivo tem projeto para a compra de um transporte digno para pacientes. Recordou do pedido 

dirigido ao Governador do Estado para destinação de transporte para remoção de doentes do 

município e para o translado dos produtores, os pedidos foram direcionados ao Dep. Luth Rebelo, 

até o momento não atendido. Falou dos furtos ocorridos no cemitério. Questionou a falta de apoio 

devido à academia de judô, à frente o Sr. Fabrício, não viu a categoria na lista dos beneficiários do 

recurso emergencial para a cultura. Questionou ainda áreas ocupadas e doações de áreas do 

patrimônio municipal a terceiros, causando inúmeros prejuízos ao município e inviabilizando a 

implementação de projetos futuros. Agradeceu a todos pelo apoio recebido ao longo do mandato, 

espera voltar ao Parlamento em 2024. Ver. Nivaldo Nascimento/PT, Fez referência às 1.200 

sessões legislativas, ao longo dos seus cinco mandatos, das quais 98% teve sua participação 

ativa. Agradeceu aos seus apoiadores e especialmente a sua família, aos membros de sua 

bancada. Da conquista do Luz Para Todos é fruto ativo de seu mandato parlamentar, a luta 

continua, marca do seu mandato. Fez referencia a luta para abertura do ramal grande, a conquista 

do projeto de habitação urbano e rural, através do Projeto Minha Casa Minha Vida. Conquista de 

mais de mil toneladas de alimentos para as comunidades quilombolas. A luta pela politica de 

regularização fundiária, mais de 300 Cadastros Ambiental Rural - CAR para a região do Cojuba. 

Na conquista e articulação da Rádio Comunitária. Iniciativa do Projeto do Copão Rural. Da 

articulação decisiva para o combate a corrupção que culminou historicamente na cassação da 

prefeita. Sofreu consequências, foi acusado por membros de seu próprio partido, porém não 

arredou o pé. Tem muita tranquilidade para encarrar os desafios e os ataques a sua pessoa. Sai 

de cabeça tranquila. Em todos os momentos de seus debates expos sobre suas ideias 

renovadoras, pensa um futuro desenvolvido, para o bem da sociedade gurupaense. Reafirmou 

que não disputou a reeleição por decisão pessoa e coletiva. A partir de 1º de janeiro, continuará 

contribuindo como cidadão para o município. Ao longo dos próximos 4 anos, tomará a decisão de 

que rumo tomar. É muito grato a Deus e ao povo pelos 20 anos de mandato parlamentar. Desejou 

um feliz Natal e um Ano Novo de esperança. Aos eleitos, muito sucesso na gestão do município. 

Fez referência à festa de São Benedito, que devido à pandemia não se realiza a sua normalidade. 

Requereu aos membros que vigiem, fiscalizem para o cumprimento do decreto que estabelece 
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medidas de combate para conter as contaminações por Covid-19. Ver. Iracilda Alho, Líder do 

PSD, externou agradecimentos diversos. Agradeceu a seu esposo Jerre pela companhia e 

assessoria. Agradeceu aos funcionários da Casa, ao Presidente pela condução da Casa nos 

últimos 02 anos, ao seu colega de parlamento Joelson Mendes. Trabalhará uma gestão 

transparente. Agradeceu ao povo que a recebeu, juntamente com o Prefeito nas bases. A Equipe 

da SEMED que está com a equipe da URE de Breves em visita técnica ao Carrazedo. Fez 

referencia a busca de emenda através de mandato para a construção da quadra de esporte da 

Xingu, á várias emendas para á área da cultura e educação. Projeto de seu mandato que criou o 

Conselho Municipal de Defesa da Mulher, a Lei que criou a Semana Municipal do Meio Ambiente. 

Recordou a conquista de uma lancha para o Jocojó, a primeira parcela do Cheque Moradia, 

através do Governo do Estado do Pará. Fez referência a presença do mandato nas discussões e 

encaminhamentos neste momento da pandemia. Fez referência a solicitação e conquista da 

Emenda do Deputado Júnior Ferrari no valor de R$ 100.000,00 (Cem Mil Reais), já disponível na 

conta do município. Fez referência e a aprovação da Autorização para abertura de crédito 

adicional especial, destinado ao apoio as ações culturais. Agradeceu a Deus e todos que lhe 

acompanham. Está confiante na gestão seguinte, trabalhar a união para o bem e o 

desenvolvimento do povo de Gurupá, sempre pontuando o interesse do município. Externou votos 

de Feliz Natal, de muita saúde e benção. Desculpou-se se nas divergências feriu algum de seus 

membros. Ver. Rosélio Pureza/PRÓS, falou do valor global do orçamento para 2021 com as 

condições necessárias para o Executivo Trabalhar. Informou que trabalhará a execução do Projeto 

de Lei aprovado que proíbe a emissão de ruídos excessivos por motocicletas. Alerta a sociedade 

que haverá tempo para informar e conscientizar a sociedade, em seguida vem à fiscalização e a 

aplicação da Lei. Deseja que todos contribuam neste processo. Igualmente, tem carroças que 

precisam se adequar. Muitas motos estão à documentação necessária. Com a parte, Ver. Nivaldo 

Nascimento requereu que se intensifiquem nesta mesma linha a fiscalização da poluição sonora 

provocada por carro som publicidade. Retornando a palavra, o orador agradeceu o apoio do 

Presidente no momento mais difícil do seu mandato. A Vice Prefeita eleita, requereu que tenha 

olhar de atenção ao Legislativo e valorize os pedidos. Leve a experiência dos mandatos para 

dentro do Executivo. Falou da necessidade de quebrar o monopólio de pequenos grupos dentro 

de estruturas do Executivo, a citar o corrido com o projeto de auxílio financeiro aos grupos 

culturais. Externou voto de Feliz Natal, próspero Ano Novo. Informou que a partir de janeiro de 

2021 retornará as comunidades ribeirinhas para agradecer os votos recebidos. Ver. Manoel José, 

Vice-Líder do MDB e Porta voz do Governo, externou saudações a todos e votos de Feliz Ano 

Novo. Disse que os mandatos lhe deram experiência. Falou da boa relação com o Ex-Vereador 

Bené Gama. Foi um dos melhores parlamentares com quem dividiu o mandato. Na gestão da 

Casa, foi honesto e confiou no seu trabalho na gestão da mesa. Falou da sua alegria de conviver 
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com os membros da Casa. Quando assumiu a gestão da Casa, foi perseguido e sofre acusações 

até os dias atuais. Falou das ações da gestão para melhoria da infraestrutura da Casa. Assumiu 

todos os compromissos de gestor. Tem sentimento com fatos ocorridos dentro da Casa. Um 

pequeno grupo tentou cassar o seu mandato, sempre confiou em Deus ao qual pede sabedoria 

para caminhar e tomar as decisões certas. Fez referência a grupos que desviaram recurso público 

do município e enganaram o povo. A partir do Prefeito João o povo novos rumos. Informou que 

vem dialogando a aquisição de equipamentos para o hospital municipal, a citar novo aparelho de 

Raio-X. Criticou tentativa de indicação de secretários municipais por vereador, é contra tal atitude 

por ser imoral, já orientou o prefeito a este respeito. Agradeceu o povo de Gurupá pelos mais de 

600 votos obtidos na eleição municipal. Citou que um empresário, juntamente com outro cidadão 

armaram acusações contra a sua pessoa. O povo deu resposta nas urnas. Questionou a forma 

que tramitou a organização do plano municipal para a destinação do recurso emergencial do 

Governo Federal, destinados às ações de cultura. Questionou que os cemitérios de Gurupá tem 

administrador, precisa assumir suas funções. Questionou as jogadas de eleitores com candidatos. 

Agradeceu o Ver. Nivaldo pelo conhecimento partilhado nos momentos mais difíceis. Agradeceu 

os demais membros pelo respeito, entendimento e também pelas divergências que o ajudou no 

processo de amadurecimento. Nada mais a ser tratado, deu por encerrado os trabalhos às 

12h36m. 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 18 de dezembro de 2020. 
 

Presidente: Ver. Carlos Alberto Marques de Andrade 

1º Secretário: Ver. Rosélio Pureza da Silva.  

    2ª Secretária: Ver. Fabíola Almeida Moraes. 
 

 
 

APROVADA POR 10 (DEZ) VOTOS NO PEQUENO EXPEDIENTE DA 81ª (OCTOGÉSIMA PRIMEIRA) 

SESSÃO ORDINÁRIA, A ÚLTIMA DO SEGUNDO BIÊNIO DA 18ª LEGISLATURA, REALIZADA EM 18 DE 

DEZEMBRO DE 2020.  


