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ATA DA 23ª SESSÃO ORDINÁRIA DA 19ª LEGISLATURA MUNICIPAL, REALIZADA NO DIA 

22 DE SETEMBRO DE 2021. 

 
 

 
 

Presidente: Ver. Manoel José Brito dos Santos – MDB. 

                                                       1º Secretário: Ver. Rosélio Pureza da Silva – PRÓS.  

                                                              2ª Secretária: Ver. Moacira Almeida Alho – PDS. 

 

 
 

 

Aos vinte e dois dias do mês de setembro do ano dois mil e vinte e um, às 09h01, deu-se início no 

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

Palheta de Souza” a 23ª Sessão Ordinária do primeiro período da 19ª Legislatura Municipal, sob a 

Presidência do Exmo. Sr. Vereador Manoel José Brito dos Santos (MDB). Requereu a Primeiro 

Secretário, Ver. Rosélio Pureza o registro nominal dos membros presentes, responderam: Ver. Manoel 

José (MDB), Ver. Mara Vilela (PT), Ver. Rosélio Pureza (PRÓS), Ver. João Padre (PT), Ver. Heraldo 

Pantoja (PT), Ver. Joel Gama (MDB), Ver. Moacira Alho (PSD), Ver. Waldir Fernandes (PT), Elso 

Queiroz (MDB) e Ver. Joelso Santos (PSD). Ausência justificativa da Ver. Fabíola Moraes (PL). Havendo 

quórum, o Presidente declarou aberto os trabalhos sob a proteção de Deus. Requereu a Segunda 

Secretária, Ver. Moacira Alho, realizar o sorteio para o ordem de inscrição nas considerações finais. Em 

seguida, deu início ao PEQUENO EXPEDIENTE, momento no qual foi feita a leitura da ata da sessão 

ordinária anterior, realizada no dia 21/09/2021, aprovada, após retificações, por 10 (dez) votos. 

Prosseguiu com o a leitura dos expedientes recebidos, a saber: Of. 20/2021 – Mandato da Ver. Fabíola 

Moraes (PL), Of. 2125/DL – ALEPA e Requerimento ASPRÓRIOS (Solicitação de reconhecimento do 

título de utilidade pública). Não havendo matéria para o GRANDE EXPEDIENTE e a ORDEM DO DIA, 

deu início ao tempo destinado as CONSIDERAÇÕES FINAIS. Usando a tribuna, Ver. Moacira Alho, 

Lider do PSD, externou felicitações a seu cunhado Edinho Castro pela passagem do seu aniversário 

natalício. Informou e manifestou gratidão pela realização de vários mutirões na Comunidade 

Comunidade  Imaculada Conceição da cidade. Senti-se feliz por sua comunidade manter esse espírito de 

unidade, solidariedade e companheirismo. Percebe e reconhece o esforço e a participação de cada 

membro da comunidade e sempre organização para ajudar o próximo. Agradeceu a equipe de 

coordenação da comunidade, a dedicação e esfoço de cada um. Está para apoiar a comunidade em 

suas necessidades. Informou da visita da Vice-Prefeita Iracilda Alho à Comunidade Imaculada 

Conceição, ocasião que os comunitários solicitaram a mudança da arena de esporte para dá espaço a 

uma área de lazer, segundo o planejamento da comunidade. Pediu providências ao prefeiro para 

determinar serviço para escoação de água parada em perímetro da Trav. 11 de Novembro e Rua Flávio 
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Batista, neste local há sempre risco de acidentes e risco de contaminação, se tornou um caso de saúde 

pública. Igualmente, requereu providência para revisão de perímetro da Rua Santa Maria e da Travessa 

que dá acesso as casas populares, o aterro destes locais cedeu e estão quase intrafegáveis. Requereu 

iluminação pública para a quadra esportiva em frente a cidade. Falou da necessidade de estudo de 

engenharia para conter a velocidade de veículos na decida do Fortaleza, Av. Santo Antônio. Há 

preocupação dos moradores devido o fluxo de veículos neste perímetro, muitos destes em velocidade 

excessiva. Em consonância com os membros da Casa, o presidente suspendeu as Considerações 

Finais. Deu expaço ao Sr. Juvenaldo Guimarães, Tabelião Cartorário do Único Ofício de Gurupá, 

convidado pela Casa para prestar esclarecimento dos procedimentos a serem adotados pelo Cartório, 

após a aprovação e sanção do PL nº 02/2021 – REURB. Usando a palavra o Tabelião fez breve 

exposição da impotância do Legislatino no campo de formulação das Leis Municipais, de caráter 

normativo, ligadas ao desenvolvimento e a ordem jurídica e social da comunidade local. Considera 

Gurupá um município rico, histório, de grande potencial econômico, é o terceiro criado no Estado do 

Pará, ficando apenas atrás da cidade de Vigia e Belém do Pará. Perguntou por quê o município não se 

desenvolveu com todo o potencial exitente? Está próximo a completar 400 anos e pouco se avançou nas 

políticas estruturais para o desenvolvimento do município e seu povo. Está para contribuir efetivamente 

para o desenvolvimento de Gurupá. O projeto REURB estabelecerá o marco para o desenvolvimento do 

município, considera o “plano de fundo” para a organização fundiária que se pretente realizar.        

Considera que projeto de regularização fundiária não é de partidário ou de Governo, é do povo. O projeto 

REURB é algo para o povo. A iniciativa do projeto por parte do Prefeito é um ato de coragem que 

possibilitará a geração de emprego e renda. Referendou o art. 1º do referido projeto. Esclareceu que, 

todo o cidadão gurupaense que possui imóvel, são meros possuidores, em alguns casos são detentos, 

não são de fato os donos da terra. Através do projeto REURB o Executivo poderá conceder a doação e a 

titulação definitiva do imóvel que o cidadão ocupa com sua família. Informou que recibo de compra e 

venda de imóvel não é documento legal. O documento que garante segurança jurídica e direitos é a 

escrituração do imóvel, emitida pelo Cartório, após uma análise criteriosa da documentação do 

requerente. O Cartório é quem oferece a segurança jurídica para as documentações por ele emitido. 

Informou que é facultado a emissão do título, após o processo de doação, não é obrigação. O processo 

de regularização fundiária tem custo, contudo, haverá estudo por parte da Secretaria Municipal de 

Assistência Social para reconhecer e garantir ao cidadão de baixa renda, impossibilitado de arcar com os 

custos do processo o direito do acesso ao título de sua propriedade. Em seguida, o presidente facultou a 

palavra aos membros da Casa, para dirimir eventuais dúvidas a cerca do tema em discussão. Ver. 

Moacira Alho, complementrou a fala do tabelião, pontuando a impotância do projeto REURB e os 

esclarecimentos prestados. Ver. Waldir Fernandes, reconheceu a impotância do processo e o quanto 

significa para as famílias. Impotante que conste a gantia de direitos para os mais pobres. Ver. Joel Gama 

acredita que o processo será muito impotante para o desenvolvimento de Gurupá, cabendo envolver a 

comunidade neste processo. Ver. Elso Queiroz falou dos benefícios do Projeto REURB. É defensor da 

organização fundiária urbana e da segurança jurídica para os moradores. Em consequência o 

desenvolvimento e a ordem pública. Ver. Heraldo Pantoja falou comungou a impotância da matéria. Ver 
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importante realizar uma audiência pública para esclarecimentos a sociedade com a presença do Setor de 

Tributos e do próprio Cartório e demais seguimentos. Dr. Juvenaldo informou que há um longo curso a 

ser seguida, a Lei da REURB é só um processo inicial. Informou que um dos planos de fundo do Projeto 

REURB é a geração de emprego e renda. Informou que a documentação, a titulação e demais 

documentos seguirão a tabela de preços do Tribunal de Justiça. Quanto mais alto o volume do processo, 

maior será o custo. Não há como prever com exatidão o custo para cada processo de titulação, variam, 

de acordo com a extensão da propriedade e sua documentação. Ver. João Souza, Relator do projeto 

REURB, disse está compreendendo o processo e a grandeza do trabalho a ser realizado. Sugeriu ao 

presidente, promover reunião com o Executivo Municipal, para fazer a exposição do Projeto, bem como a 

realização de no mínimo duas audiências públicas, para ouvir e esclarecer a sociedade sobre o tema. 

Dará seu parecer após esse processo. Ver. Mara Vilela manifestou entendimento quanto ao processo em 

curso. Agradeceu o tabelião pela prontidão e esclarecimentos. Ver. Rosélio Pureza manifestou 

concordância em ouvir os membros do Executivo Municipal, esclarecer bem o processo para não gerar 

dúvida na sociedade. Ver. Manoel José, sentiu-se contemplado com a exposição do tabelião cartorário. 

Agradeeu a chamada de atenção quanto a exposição das competências e responsabilidades da Câmara 

de Vereadores na tomada de decisões, formulação e aprovação de Leis, bem como no 

acompanhamento para a sua efetividade. Nada mais a ser tratado, o Presidente agradeceu a presença 

do convidado, deu por encerrado os trabalhos às 12h20m. Eu, _______________________ (Erison dos 

Santos Ramos), Diretor Legislativo/ Port. nº 003/2013, lavrei a presente ata que, após ser lida, segue 

assinada pelos membros da Mesa. Plenário de Sessões Ver. Benedito Gomes Gama, 22 de setembro de 

2021. 

 

 
 

Presidente: __________________________________. 

 
 

1ª Secretário: ________________________________. 
 

 

2ª Secretária: ________________________________. 

 

 

 

 

 

 

APROVADA NO PEQUENO EXPEDIENTE DA 24ª SESSÃO ORDINÁRIA, REALIZADA NO DIA 23 DE 

SETEMBRO DE 2021, POR 10 (DEZ) VOTOS. 
 

 


