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ESTADO DO PARÁ 
CÂMARA MUNICIPAL DE GURUPÁ 

PODER LEGISLATIVO 
 

 

 

ATA DA 10ª SESSÃO ORDINÁRIA DA 19ª LEGISLATURA MUNICIPAL, REALIZADA EM 24 

DE MAIO 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 maio do ano dois mil e vinte e um, às 09h05m, realizou-se no Plenário 

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

Souza” a 10ª 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), Moacira Alho (PSD), Rosélio Pureza (PRÓS), João Padre (PT), Heraldo Pantoja (PT), Mara 

Vilela (PT), Elso Queiroz (MDB) e Fabíola Moraes (PL). Com a palavra o Líder do PT justificou a 

ausência do Ver. Waldir Fernandes (PT) ao longo da semana devido está acompanhando seus familiares 

em tratamento de saúde. Ausente Ver. Joelso Santos (PSD). Havendo quórum o Presidente declarou 

abertos os trabalhos sob a proteção de Deus. Solicitou a Segunda Secretária, Ver. Moacira Alho o 

sorteio nominal para a ordem de pronunciamento nas Considerações Finais. Em seguida o Sr. 

Presidente iniciou o PEQUENO EXPEDIENTE com a leitura da Ata da Sessão Ordinária anterior, 

realizada no dia 26 de março de 2021, aprovada, por 08 (oito) votos. Não havendo matéria para o 

GRANDE EXPEDIENTE e a ORDEM DO DIAS, deu início as CONSIDERAÇÕES FINAIS. Ver. 

João Padre, Líder PT manifestou solidariedade ao Presidente pela perda de sua esposa 

Josinete Nunes e a toda a Família Nunes. Igualmente, aos familiares do Falecido Dacy, vítima de 

afogamento. Igualmente a Família do Jovem Mateus do Rio Uruaí que se enforcou no último 

domingo. A todos pede envio de moção de pesar. Convidou os membros para fiscalizarem o 

trabalho de asfalto e drenagem que estão em curso na cidade. Há necessidade de reunir com o 

dono da empresa. Questionou a ida do padre que estava ajudando em Gurupá sem 

esclarecimento dos superiores ao povo. Gurupá precisa de um pároco para prestar auxilio ao 

povo de Gurupá, visto que o titular encontra-se em tratamento de saúde. Pede às comunidades 

que solicitem ao Bispo esclarecimento da saída do padre. Parabenizou seu genitor Edgar 

Pantoja pela passagem dos 86 anos de vida, requereu o envio de Moção de Congratulação em 

nome do seu mandato. Informou que nas sessões seguintes prestará informações sobre agenda 

da Bancada em Belém. Ver. Elso Queiroz (MDB) externou sentimentos e solidariedade ao 

Presidente recordando a trajetória honrosa de Josimeire do Carmo, sua conterrânea. Igualmente, 

a Família do falecido Dacy. Lamentou o furto de uma lancha do conhecido “Baixinho”, está 

solidário com este cidadão. Pediu as autoridades investigação e punição rigorosa do culpado. 
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Igualmente, manifestou preocupação com as constantes ações de assalto nas regiões das 

fronteiras do município. Pediu a ida da vacina contra a Covid-19 para os profissionais da 

educação do Distrito Itatupã.  Ver. Rosélio Pureza (PRÓS) saudou ouvintes do setor Baquiá, 

acompanhando pelo Rádio Web. Manifestou solidariedade a todas as famílias enlutadas. 

Solicitou formulação de expediente ao MP para cumprimento da Lei Municipal que proíbe a 

circulação de motocicletas de veículos com escapamentos defeituosos. Pede seriedade e 

providências do Secretário de Meio Ambiente e atuação dos Fiscais de Meio Ambiente. Lamenta 

abusos com uso de motocicletas deixou jovem paraplégico em Gurupá. Citou um cidadão que se 

recusou adequar sua motocicleta. Comunga com a necessidade de fiscalizar a obra do asfalto, 

reconhece que a calçada que está sendo feita não tem qualidade. Com a parte, Ver. Fabíola e 

Elso Queiroz confirmaram que a obra de calçamento não tem qualidade. Quanto à questão da 

aplicação da “Lei do escapamento defeituoso”, especificamente a aplicação da multa, Ver. Elso 

Queiróz informou que necessita da assinatura do Prefeito para procedimento bancário. 

Retornando a palavra o orador chamou a preocupação com este serviço público. Igualmente, 

debaterá a questão do decreto municipal em tempo de pandemia. O ato está sendo burlado em 

vários sentidos. Os casos estão em crescimento e pouco está se testando no momento. Ver. 

Moacira Alho, Líder do PSD, fez breve reflexão do papel do Vereador com frase de Paulo 

Freire. Concordou com as preocupações levantadas, contudo, faz-se necessário a união de 

todos para a fiscalização dos serviços públicos. Manifestou preocupação com as famílias, cujas 

moradias estão alagadas. Há uma situação urgente relacionada à falta de esgoto, ligado ao 

saneamento básico. É preciso pautar essas situações com o Prefeito. Concorda acompanhar a 

obra do asfalto. Igualmente, traçar metas para minimizar problemas relacionados à falta de água 

encanada. De igual forma, a situação da iluminação pública. Com a parte, Ver. Rosélio informou 

que uma das razões para a queima das bombas é o funcionamento da bomba 24 horas. É 

preciso fornecer a água por período, favorecendo o atendimento a todos. Retornando a palavra a 

oradora convida a dialogar com o Diretor do SAAE para discutir a pauta da água. Com a parte, 

Ver. Elso Queiroz informou que há ausência do operador de bomba no sistema da Trav. São 

Sebastião, falta maior responsabilidade deste servidor. Com a parte, Ver. Fabíola informou a 

ausência destes servidores em outros sistemas. Pede atenção do Sr. Ney para as demandas 

apresentadas ao setor. Retornando, Ver. Moacira pede solução para a ausência de iluminação 

pública em várias áreas da cidade. É preciso conhecer o responsável deste setor junto a 

Prefeitura. Ver. Joel Gama, Vice-Líder MDB, externou saudações aos ouvintes e manifestou 

solidariedade ao Presidente e Felipe pela perda de Josineide do Carmo. Igualmente aos 

Familiares do Dacy e do jovem Matheus do Uruaí. Informou que esteve no Marajoí, na 

oportunidade desejou sucesso aos 40 jovens que formaram turma do Ensino Médio. Informou de 

visita ao Posto de Saúde do Marajoí que precisa de reforma. Pediu a empresa responsável da 



   

   

   

 

   

 

  

    ______________________________________________________________________________ 
 

 

 

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 
 

obra da EMEF São Tomé do Marajoí que dê continuidade a obra. Concorda união para 

acompanhamento da obra do asfalto das ruas de Gurupá. Comungou com a necessidade de 

buscar melhorias para a ausência de água em bairros e iluminação pública. Informou de 

Emendas Parlamentar já liberadas para o município, fruto da buscativa do Prefeito e dos 

membros da Casa. Está muito confiante com os encaminhamentos para a obra de construção do 

novo hospital municipal. Participou da visita técnica na área que receberá a obra. Os técnicos do 

Governo do Estado acreditam que ainda este ano a obra pode ser iniciada. Finalizou saudando o 

povo das comunidades do meio rural e desejando saúde ao Sr. William, conhecido por Professor 

Petico. Ver. Heraldo Pantoja, Vice-Líder PT, externou solidariedade a Família Nunes e a todos 

que perderam membros seja pela Covid ou outras enfermidades. Recordou os vários 

requerimentos e Indicações aprovados que carecem de resposta por parte do Executivo. 

Manifestou preocupação com o crescimento de casos de Covid-19 em Gurupá. A morte de Dacy 

reflete a falta de respeito com o momento presente. As famílias de bem sofrem com perdas de 

entes queridos e com problemas de saúde devido às festas que continuam no interior e na 

região das estradas. Voltou a convidar encaminharem um Comitê de crise para tratar das ações 

de enfrentamento e controle a Covid-19. Igualmente, sente a necessidade de apoiar o Ver. 

Rosélio na busca da aplicação da Lei referente aos ruídos seja por motos como também carros 

sons. Igualmente, chamou a necessidade de tomar providências relacionadas ao agravamento 

do lixão na estrada. Com a parte, Ver. Elso Queiroz lamentou que a SEMAS não gesta recurso. 

Há recurso do ICMS Verde e não está sendo utilizado para as políticas de meio ambiente. 

Lamentou a falta de limpeza do cemitério municipal por ocasião do Dia das Mães, a situação foi 

presenciada por muitas pessoas. Pede providências, que não aconteça o ocorrido. Com a parte, 

Ver. Mara Vilela solicitou a presença da administração do cemitério permanente no local. 

Retornando a palavra o orador expôs os valores da obra do asfalto para Gurupá. A ordem de 

serviço soma mais de 4milhões de reais, precisa tomar pé da situação junto à construtora Ciro 

Ltda., acompanhar para esclarecer a sociedade. Com a parte, Ver. João pede convocar o 

responsável da obra, paralisando as atividades no momento. Retornando a palavra, Ver. Heraldo 

questionou que a obra se iniciou em período chuvoso e isso dificulta. Ver. Fabíola Moraes (PL) 

externou saudação a seus apoiadores e os moradores do Bacá. Informou dos problemas 

enfrentados pelos moradores da Vila do Distrito Carrazedo devido à cheia do rio e a fragilidade 

na infraestrutura da ponte que liga as residências, parte foi coberta pela água. Já manifestou 

preocupação da situação ao Prefeito Municipal e solicitou ao deputado que esteve recente na 

cidade providências para a reforma da ponte do referido distrito. Igualmente, convidou a sair do 

debate, ser mais práticos na busca de fiscalização da obra do asfalto. Concorda convocar o 

responsável da empresa para prestar esclarecimentos. Acredita que o Prefeito tem visão, está 

avançando dentro das possibilidades. Parabenizou a comunidade do Jocojó pela obra da escola. 
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Recordou a obra entregue do Gurupá Mirim e Bacá. Está fiscalizando as obras iniciadas. Há 

obras não concluídas, de responsabilidade da empresa do Sr. Jerre, precisa ser chamado para 

prestar esclarecimento. Falou da necessidade de estender a vacina contra a Covid-19 para os 

trabalhadores da infraestrutura (garis, braçais e outros) que atuam na linha de frente da limpeza 

pública e já manifestaram preocupação. Participou de reunião com liderança do Ipixuna que 

discutem a necessidade do retorno da ambulacha para o transporte de doentes da localidade. Já 

encaminhou essa demanda junto ao Prefeito que autorizou a recuperação do bem e garantiu que 

brevemente a comunidade receberá de volta o transporte. Ver. Manoel José, Líder do MDB 

recordou sua esposa com quem conviveu a mais de 30 anos, está sofrendo muito. Josinete tinha 

respeito por todos, era exemplo de servidora pública e honrosa mãe de família. Quanto à gestão 

municipal, está preocupado com a situação da folha de pagamento, a educação pode entrar em 

colapso devido a não observância dos limites de gastos. Teme o atraso do pagamento do 

funcionalismo como aconteceu na gestão passada. Já dialogou com o Prefeito da necessidade 

de revisão da lotação e a necessidade de demissão para ajuste das contas públicas. Questionou 

muitas pessoas lotadas em cargo de comissão e gratificação. Não ver a necessidade no 

momento de lotar barqueiros, merendeiras, zeladores e porteiros em um período sem atividade 

escolar. Irá dialogar com a secretária de educação. Falou de empresa que não sabe o nome, à 

frente o esposa da Vice-Prefeita com construção de escola no Baquiá e outras localidades do 

meio rural. Questionou a instalação do Gabinete da Vice-Prefeita com lotação de três 

assessores. Não se sabe quem autoriza gastos gerados. Não se consulta a viabilidade de gastos 

com o financeiro. Pede ao Prefeito que tome a direção do Governo, suprindo os atropelos dentro 

da gestão. Irá conversar com a Vice-Prefeita e o Prefeito sobre tal situação. Questionou a 

lotação de pessoas que apoiaram o candidato Bené Gama do PT dentro da Secretária de 

Educação, retiraram todas as pessoas da Coligação. Questionou a não conclusão de obras de 

prédio escolar em localidade do município. Pensa que é preciso rever a atuação de tais 

empresas. Irá trazer presente muitas situações, o povo precisa saber o que está acontecendo. 

Ver. Mara Vilela (PT), externou sentimento a “Família Nunes” pelo falecimento da Professora 

Josineide Nunes, aos familiares do falecido João Pinto e familiares do jovem Mateus Martins. 

Externou felicitações à conhecida “Giginha” pela passagem do seu aniversário natalício. 

Questionou que muitas pautas debatidas na Casa não tem os problemas resolvidos, a citar a 

falta de água em áreas da cidade. Informou dos protocolos de expediente da sua bancada nos 

setores do governo, reiterando providencias para diversos problemas de ordem pública. Disse 

que a tampa colocada para a proteção do poço do sistema de água é desproporcional a 

necessidade. Igualmente, reiteraram pedido de providências referente à falta de iluminação 

pública nas ruas e praças da cidade. Igualmente, reportou-se a situação do lixão aberto que 

futuramente poderá prejudicará o acesso ao igarapé ita pereira. Comunga com a necessidade de 
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fiscalizar a obra do asfalta na cidade. Com a parte, Ver. Rosélio requereu que também se cobre 

a qualidade das escolas que estão sendo construídas e reformadas. Há relatório construído pela 

atual secretária de educação que certifica a situação de muitas escolas recebidas. Informou que 

a escola do Aruãns já está pronta e entregue. Porém, está preocupado com a qualidade da obra, 

não se sabe qual a qualidade da madeira usada. Quanto à obra do asfalto, tem relato que alguns 

trabalhadores trabalhas embriagados. Acredita que é necessário convidar o responsável para 

prestar informações da obra no Plenário. Com a parte, Ver. Fabíola chamou a necessidade para 

conhecer quais as empresas estão prestando serviço ao município, é fundamental para o 

acompanhamento parlamentar. Com a parte Ver. Moacira Alho esclareceu que o funcionamento 

do Gabinete da Vice-Prefeita tem amparo legal e previsão orçamentária. Quanto ao 

questionamento do Líder do Governo de que a folha de pagamento da educação está acima do 

limite de gastos, precisa ser chamado Prefeito e Vereadores para saber quem comprometeu a 

folha, tudo com responsabilidade. Não crer que existe duas gestões no Governo, é preciso tratar 

com seriedade tais assuntos. Retornando a palavra à oradora requereu ao secretário de 

infraestrutura rever a situação de travessas, estão quase intrafegável, há muitas situações desta 

natureza no Bairro da Xingu. Convida os secretários sair de seus gabinetes e conhecer a 

realidade que passa o povo, prestem serviço de qualidade. Lembra que os membros são porta 

vos do povo. Há informações da falta de combustível para os ACS, inviabilizando o serviço 

destes profissionais. Informou que na sessão seguinte pautará o decreto municipal. Pediu 

humanidade dos agentes de segurança, seu filho sofreu violência por uma agente militar, tomará 

as providências cabíveis. Pede segurança e não violência. Não havendo mais nada a ser tratado 

o Presidente deu por encerrado os trabalhos ás 11h38m. Eu, _______________________ 

(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 maio de 2021. 
 

 

Presidente: __________________________________. 
 

 

1º Secretário: ________________________________. 
 

 

2ª Secretária: ________________________________. 
 

 
 
 

APROVADA NA 11ª SESSÃO ORDINÁRIA, REALIZADA NO DIA 26 DE MAIO DE 2021, POR 08 

VOTOS, 01 ABSTENÇÃO.                                         


