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ATA DA 9ª SESSÃO ORDINÁRIA DA 19ª LEGISLATURA MUNICIPAL, REALIZADA EM 26 

DE MARÇO 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 seis dias do mês de março do ano dois mil e vinte e um, às 09h20m, realizou-se no Plenário 

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

Souza” a 9ª 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), Waldir Fernandes (PT), Elso Queiroz (MDB), Fabíola Moraes (PL) e Joelso Santos 

(PSD).  Presente todos os membros o Sr. 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 25 de março de 2021, 

aprovada, por 11 (onze) votos. Leitura das Indicações nº 14/2021, “Construção de ponte de 

concreto ampliada sobre o Rio Jacuí que liga a cidade de Gurupá ao Rio Arinoá” e Indicação nº 

15/2021, “Manutenção da rede de iluminação pública da cidade de Gurupá, com especial atenção 

as ruas e travessas dos bairros de expansão urbana”, ambas de autoria da Ver. Moacira Alho 

(PSD). Em ato contínuo, o Presidente deu início ao GRANDE EXPEDIENTE, momento no qual foi 

colocada em discussão  as Indicações nº 14 e 15/2021 – Ver. Moacira Alho (PSD). Ver. Fabíola 

Moraes manifestou apoio as duas emendas. Ver. João Padre, manifestou apoio. Ver. Heraldo Pantoja 

manifestou apoio, prestando informações de projetos do Dep. Beto Fato (PT) para levar energia elétrica 

à comunidade do Rio Arinoá. Colocado em discussão as duas Indicações foram aprovadas por 

unanimidade, 11 (onze) votos. Em seguida passou para a ORDEM DO DIA. Discussão do 

Requerimento nº 01/2021, “Convocação de Sessão Solene para homenagear os profissionais de 

saúde e serviços essenciais de enfrentamento a Covid-19 do município de Gurupá”, de autoria da 

Bancada PT. Ver. João Padre, Líder da bancada, ratificou as razões da proposição, convidando 

os pares a votarem favoráveis. Colocado em discussão o Requerimento foi aprovado por 

unanimidade, 11 votos. Discussão do Requerimento nº 02/2021, “Convocação de secretários 

municipais para esclarecimento sobre sobra do recurso do Fundeb, ex. 2020”. Com a 
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palavra o Ver. Heraldo Pantoja, requereu o apoio dos pares no sentido de garantir a convocão 

para a prestações das informações de interesse público. Colocado em discussão a matéria foi 

aprovada por unanimidade, 11 (onze) votos. Discussão do Requerimento nº 03/2021, 

“Requisitar ao Secretário Municipal de Saúde, Sr. Paulo Roberto Farias Coelho a disponibilidade 

de soro antiofídico para os postos de saúde e vacinas do controle básico do calendário de 

vacinação para as crianças da região do Distrito Itatupã”, de autoria do Ver. Joelson Santos (PSD). 

Com a palavra o autor, ratificou as razões do pedido. Disse que muitos dos insumos está a 

quase 4 anos que não vai para a comunidade. Há dificuldade no deslocamento para a vacinação 

de crianças, devido os custos e a distância. Ver. Elso Queiroz ratificou as dificuldades de 

distância para as famílias se deslocarem da região a sede do município. Manifestou apoio com a 

possibilidade de disponibilidade de energia elétrica através de placa solar para conservar a 

vacina. Ver. João Padre, Líder da bancada PT, manifesto apoio, incluindo os posto do Marajoí, 

Ipixuna, Baquiá, Carrazedo e demais para a disponibilidade de insumos, objetos do 

requerimento. Colocado em discussão a matéria foi aprovada por unanimidade, 10 votos. Discussão do 

Requerimento nº 04/2021, “Pedido de providências ao Executivo, compra de vacinas contra o 

Coronavírus (Covid-19)” com recurso próprio, de autoria do Ver. Elso Queiroz (MDB). Com a palavra 

o autor falou da necessidade de disponibilizar os recursos existentes para o combate a Covid-19 na 

viabilidade da compra de vacinas para a imunização. Ver. Moacira Alho, informou que há demandas de 

vacina contra a Covid-19 vindas pelo Governo Federal e pelo Governo do Estado. Ver. Rosélio Pureza 

manifestou preocupação se há legalidade para a compra de vacina por parte de município. Teme criar 

falsas expectativas na população. Ver. Heraldo, propõe sugerir ao Executivo a elaboração de Projeto de 

Lei para fazer parte do Consórcio de municípios que viabilize a compra da vacinação. Colocado em 

discussão a matéria foi aprovada por unanimidade, 11 (onze) votos. Em seguida, deu início a ORDEM 

DO DIA. Em pauta Projeto de Lei nº 01, de 24 de março de 2021, Altera a redação do caput e §1º, 

§2º, §3º e §4º; suprime o § 5º e, a partir do § 6º, adequar a ordem numeral dos parágrafos do Art. 2º da 

Lei Municipal nº 959, de 28 de fevereiro de 2007, alterada pela Lei Municipal nº 1.017, de 23 de 

dezembro de 2009, que dispõe sobre a criação do Conselho de Acompanhamento e Controle Social do 

Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da 

Educação – FUNDEB e dá outras providências. Feita a leitura do Relatório da Comissão de Legislação, 

Justiça e Redação Final e Comissão de Educação, Saúde e Assistência Social, cuja manifestação foi 

favorável à aprovação, o Presidente colocou o projeto em discussão. Ver. Moacira Alho, Líder do PSD 

falou da importância do projeto para atualização da legislação em vigor, convidou os pares a votar 

favorável. Ver. João Padre, Líder do PT, manifestou voto favorável. Ver. Mara Vilela (PT), manifestou 

voto favorável. Ver. Waldir Fernandes (PT), manifestou voto favorável dada a importância da matéria e o 

período para a atualização do município a chamada “Nova Lei do Fundeb”. Colocado em discussão a 

matéria foi aprovada por unanimidade dos presentes, 10 (dez) votos. Projeto de Lei nº 02, de 24 

de março de 2021, “Cria o Estaleiro Municipal de Gurupá e dá outras providências”. Autor: Ver. 
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Rosélio Pureza (PRÓS). Conclusa a leitura do parecer da Comissão de Legislação, Justiça e 

Redação Final, com manifestação favorável a aprovação. O Presidente colocou o projeto em 

discussão. Usando a palavra o autor, convidou a votar favorável, visto a necessidade de apoiar tais 

profissionais com a possibilidade de repassar o ofício aos jovens. Recebendo manifestações favoráveis o 

Presidente colocou em votação o projeto. Aprovada por unanimidade dos presentes, 10 (dez) votos. 

Dispensada as Considerações Finais, o Sr. Presidente agradeceu os presentes de todos. Deu 

por encerrado os trabalhos ás 10h41m. 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, 26 de março de 2021. 

 

 

Presidente: __________________________________. 

 

 

1º Secretário: ________________________________. 

 

 

 

2ª Secretária: ________________________________. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

APROVADA NA 10º SESSÃO ORDINÁRIA, REALIZADA NO DIA 24 DE MAIO DE 2021, POR 08 

VOTOS.                                           

 

 

 

 

 

 

 


