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ATA DA 27ª SESSÃO ORDINÁRIA DA 19ª LEGISLATURA MUNICIPAL, REALIZADA NO DIA 

19 DE OUTUBRO 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 dezenove dias do mês de outubro do ano dois mil e vinte e um, às 08h59, deu-se início no Plenário 

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

Souza”, a 27ª 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. Rosélio 

Pureza (PRÓS), Ver. Moacira Alho (PSD), Ver. Mara Vilela (PT), Ver. João Padre (PT), Ver. Heraldo 

Pantoja (PT), Ver. Joel Gama (MDB), Ver. Waldir Fernandes (PT), Elso Queiroz (MDB), Ver. Fabíola 

Moraes (PL) e Ver. Joelso Santos (PSD). Havendo quórum, o Presidente declarou aberto os trabalhos, 

sob a proteção de Deus. Requereu a Segunda Secretária, Ver. Moacira Alho, realizar o sorteio para a 

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 18/10/2021, 

aprovada, com retificações, por 10 (dez) votos, 01 (uma) abstenção. Prosseguiu com a leitura do Of. 

33/2021 – GAB/CMR e Nota de Esclarecimento da Secretária Municipal de Infraestrutura. Não havendo 

matéria para o GRANDE EXPEDIENTE e a ORDEM DO DIA, deu início ao tempo destinado as 

CONSIDERAÇÕES FINAIS. Requerendo a palavra, Ver. Rosélio Pureza (PRÓS), informou de situação 

envolvendo ACS da área do Baquiá, segundo questionamento da comunidade o servidor está à quase 3 

meses que não visita as famílias da comunidade por ele atendida. Pede que a Comunidade que 

formalize tal denúncia ao Secretário Municipal de Saúde e Coordenação dos ACS. Informou que na 

localidade Baquiá está tendo ataque de morcego no período noturno. Solicita que a equipe de Endemias 

da Saúde que realize a captura destes animais no Baquiá. Voltou a falar da necessidade de trabalhar a 

remoção das pessoas, usuários de bebida alcóolica junto à hidroviária, é um grupo que precisa de ajuda, 

alguns já dormem no local. Requereu ao Secretário.... passar pela passagem do Jacy do Izidório e 

realize melhoria na rua. Igualmente, resolver a situação de um buraco exposto, atrás da conhecida Rua 

da Delegacia de Polícia. Chamou a necessidade do SAAE rever a qualidade da água em alguns pontos 

da cidade, ver uma questão de gestão, cronograma de funcionamento das bombas, para distribuição da 

água. Falou da necessidade de uma pessoa para ordenar o funcionamento da bomba nas casas 
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populares. Aguardará a manifestação do juiz, quanto à solicitação de agendamento para reunião 

conjunta com os Três Poderes, a ideia é dá segurança a comunidade frente à situação da poluição 

sonora, provocada por motocicletas com escapamento defeituoso, funcionamento e festas em 

conveniências. Ver. Heraldo Pantoja,vive Líder do PT, iniciou comungando com o debate do Ver. 

Rosélio no que se refere à tomada de providências por parte das autoridades, para o cumprimento da Lei 

do escapamento de motos, bem como da Lei que regulamenta o funcionamento de conveniências, bares 

e similares. A sociedade está cobrando providências e a Casa deve se manifestar frente aos problemas 

de ordem pública que vem ocorrendo na cidade de Gurupá. Citou a ocorrência de acidentes, 

sobrecarregando o serviço de saúde e gerando despesa com encaminhamentos. Fez referência a Lei 

Federal nº 469, de 03 de março de 2020, que proíbe o consumo de bebida alcóolica em garrafa de vidro. 

Um problema social grave em Gurupá que gera insegurança e danos ao meio ambiente, precisa ser 

pautado nos debates, se possível com encaminhamentos concretos. Considera o debate referente à 

gestão dos serviços da Secretaria Municipal de Infraestrutura, são questionamentos do povo direcionado 

aos parlamentares. Já dialogou com o Secretário de Infraestrutura, propôs melhoria no serviço de 

limpeza. Precisa (urgentemente) estabelecer um calendário de remoção de entulho e a secretaria 

cumprir com este. Há ruas na cidade que se encontra quase que intrafegável devido o acúmulo de 

entulho. Houve uma programação da Secretária de Infraestrutura para a retirada destes e não se 

realizou. Chamou atenção para a realização do serviço de manutenção da estrada e vicinais de Gurupá, 

o tempo é propício para isso (verão). Considerando os poucos maquinários que o município dispõe, 

sugere ao Prefeito firmar parceria com proprietários de maquinários, visando agilizar o serviço de 

limpeza pública e de manutenção da estrada e ramais. Na mesma linha, é importante considerar a 

necessidade de limpeza de furos e igarapés de acesso do povo ribeirinho. Informou de visita dos 

membros da Casa ao setor de merenda escolar. Informou os valores dos recursos, destinado a compra 

da merenda escolar, repassado diretamente da União aos Estados e municípios: Creche R$ 1,07, Pré-

escola, R$ 053, Indígena e quilombola R$ 0,64, Fundamental e Médio R$ 0,33, EJA R$ 0,32, Ensino 

integral R$ 1,07, Programa de fomento as escolas de ensino médio, 2,00, Educação especializada contra 

turno, R$ 053. Quanto à aquisição dos produtos, recordou a Lei Federal nº 11. 947/2009 que, garante 

que 30% (trinta por cento) do recurso da merenda escolar, seja destinado a compra de produtos da 

agricultura da Familiar. Ver. Fabíola Moraes (PL), informou às pessoas que deram entrada na carteira 

de identidade, através da “Ação Valente” que, as carteiras estão sendo entregues em sua residência, no 

horário das 08 as 12 e das 15 às 17h. Avalia que alguns secretários só agem em terminados problemas, 

após as cobranças do Parlamento. Agradeceu o secretário de infraestrutura, Emano Torres e sua equipe, 

pelo serviço de limpeza na área do Brasil Norte. Solicita maior atenção do gestor da Infraestrutura para 

as necessidades. Reconhece as dificuldades, devido o crescimento populacional e a falta de maquinário. 

Contudo, é seu dever cobrar, ser voz do povo no Parlamento. Citou de grave problema na área de 

subida da Rua Brasil Norte. Percebe que diante dos questionamentos levantados, alguns secretários se 

sentem ofendidos, não respondem as ligações e mensagem de membro da Casa. Chamou atenção do 

Secretário de Saúde, Paulo Coelho devido o debate em torno das passagens para o retorno de usuários 

do TFD à Gurupá. Trouxe presente o assunto à tribuna da Casa, devido às várias ligações recebida de 
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pessoas que se encontram na casa de apoio em Belém, sem condições de se manterem 

financeiramente, até a liberação das passagens. Igualmente, falou das demandas na pasta da 

Infraestrutura, tem dialogado com o secretário. Reconhece a inviabilidade de atender de forma 

emergencial todos os problemas, mas de forma gradual e com diálogo. Afirmou que está havendo sim o 

agendamento de passagens de retorno para Gurupá, à situação foi resolvida no momento. Mostrou-se 

indignada com situações dentro da gestão, se sente da base do governo, porém há fatos que o Prefeito 

não sabe. Convidou os secretários a “descerem do alto, dos gabinetes” e pisarem na realidade. 

Continuará sendo voz do povo. É papel do Parlamento, abrir os olhos do prefeito para não cair em erros 

de gestores passados. Está disposto dialogar com os secretários e buscar caminho de solução para os 

diversos problemas. Ver. Joel Gama, Vice-Líder do MDB, esclareceu questionamento de suposta 

ausência de equipamento de proteção individual – EPI em unidade de ensino da rede pública de Gurupá. 

A partir das informações prestadas pela Secretária de Educação, Francisca Alho, informou que já foi 

repassado um número significativo de EPI para as escolas, a SEMED é parceira da UNICEF. Em 

contrapartida, a SEMED adquiriu 30 mil máscara, 40 termômetros, confeccionou mais de 8 mil máscara. 

A Secretária de Saúde também destinou a SEMED, 10 mil máscara, álcool em gel, sabão líquido e 

avental de TNT. Tais materiais estão sendo destinados às escolas. Agradeceu o esforço da Secretária 

de Educação e sua Equipe. Fez referência ao Centro de Formação Profissional que já formou vários 

profissionais em diversas áreas. Parabenizou o Prefeito Joãozinho Batista e sua articulação que 

culminou na conquista de uma agência do Banpará para o município de Gurupá. Fez referência a 

construção e reforma de 10 escolas, a serem inauguradas no município. Agradeceu o empenho de todas 

as pessoas do governo. Fez referência ao papel do Vereador no levantamento de diagnóstico das 

necessidades, intervenção e acompanhamento. Quanto os questionamentos da gestão da pasta da 

saúde, pede que todos contribuam, busquem diálogo com o secretário, ouçam suas dificuldades e 

busquem encaminhamentos concretos. Ver. Joelso Santos, Vice Líder do PSD, Falou da boa 

organização nas escolas do Distrito Itatupã no processo de retorno gradual das aulas semipresenciais. 

Requereu agilidade no processo de aquisição e distribuição da merenda para os alunos da rede pública. 

Agradeceu a presença da equipe de saúde e da parceria do Prefeito com o ICMBIO na entrega das 

cestas básicas as famílias de reserva e prestação de serviços de saúde em várias localidades do Distrito. 

Agradeceu a solidariedade da equipe do ICMBIO que atendeu famílias que não eram da área de reserva, 

mas receberam cestas básicas. Falou de muitas pessoas que ainda não se vacinaram. Agradeceu ao 

Prefeito pelo envio de uma equipe de segurança à área onde aconteceu um homicídio no Itatupã, cujo 

acusado já se encontra a disposição da justiça. Ver. Mara Vilela (PT), felicitou seu sobrinho, Rodrigo 

Souza pela passagem do aniversário natalício. Pediu orações do povo de Gurupá pela Sra. Bidoca, 

Maria Rodrigue e o neto da Sra. Damiana. Voltou a reporta-se a necessidade de todas as escolas 

cumprirem os protocolos de biossegurança. Espera que na lotação do quadro de servidores temporários 

da SEMED se valorize as pessoas formadas. Requereu providências da equipe de saúde, relacionado ao 

ataque de morcego no Baquiá. Pediu apoio para o cuidado das pessoas com problema de bebida 

alcóolica, precisam ser cuidados. Voltou a questionar a gestão do Secretário de Infraestrutura, não 

cumpre com sua palavra, nem respeita o Parlamento. Há várias necessidades apresentadas que até o 
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momento não foram atendidos...... Questionou a nota de esclarecimento, enviada pelo Secretário 

Emano. Continuará sendo voz do povo no Parlamento, cobrando as melhorias devidas. Ver. Manoel 

José, Líder do MDB e do Governo na Câmara, reafirmou que está preparado pela o debate respeitoso. 

Na companhia do Ver. Rosélio Pureza estão na articulação para o encaminhamento de pacientes, há 

muitas pessoas hospitalizadas. Informou que a empresa responsável pela obra de recuperação para Rua 

Antônio Raposo e Coronel Rabelo Mendes, terá início nos próximos dias. Falou das dificuldades do 

Secretário Municipal de Saúde para atender as demandas da saúde. A folha de pagamento funcional 

soma 800 mil. Frete de avião, lancha para encaminhamento de doentes, compra de remédios e outras 

necessidades. Informou que, se não houver demissão de pessoa na pasta da saúde, o Governo não 

conseguirá assumir os compromissos. Informou que só na casa de apoio em Belém há 120 pessoas para 

voltar para Gurupá. Há dois barcos que levam os usuários do TFD para Breves. Informou que, convidou 

o secretário para usar a tribuna e prestar os esclarecimentos devidos. Disse que Gurupá tem assumido 

as responsabilidade com combustível, transporte de doentes, translado de falecido, serviço funerário e 

sepultamento, contrário de outros município que sequer assume combustível para o transporte de 

doente. Tem bom diálogo com todos os secretários e sempre é bem recebido. Perguntou onde está 

lotado o servidor Sabá Bruno que presta serviço no ICMBIO. É do Marajoí e vive na cidade. Houve falha 

na distribuição das cestas. Informou que chegará cestas básicas para a Colônia de Pescadores, o 

transporte das cestas será custeado pela Prefeitura. Informou que, embora não estando em Belém, já 

conseguiu em parceria com Manoel Pombo Emenda do Senador Jader Barbalho, destinado a compra de 

transporte para o município. Informou que a compra da merenda já está sendo finalizada. Com a parte, 

Ver. Joel Gama, informou que a distribuição da merenda escolar vai se iniciar ainda nesta terça-feira, 

19/10. Retornando a palavra, o orador pediu serenidade e prudência nos debates, seja um debate sadio, 

sem ofensa. Cada membro da Casa tem familiares. Acredita que o Governo de João está no caminho 

certo, só de escola tem 10 para serem entregues, funcionários recebendo em dia e mantendo as 

necessidades mínimas. Reconhece ser impossível atender todas as demandas. Ver. Moacira Alho, 

Líder do PSD, fez referência ao papel do Vereador na Câmara, é propositor, fiscalizador, moderador. 

Tem convicção que é voz do povo no Parlamento, não podendo perder o princípio de uma sociedade 

transformadora. Não aceita qualquer tentativa de intimidar membros da Casa. Cada secretário tem seu 

papel. Não se negará ser voz do povo. Na sessão anterior, foi voz do povo da casa de apoio em Belém, 

que precisa voltar para Gurupá e não foram atendidos com passagem. Está indignada com o não 

cumprimento de direitos do povo, sobretudo os mais pobres. Não irá se calar, ter medo de defender o 

povo, foi eleita e se manterá neste princípio. Deseja que a gestão seja organizada e planejada não 

permitindo que as pessoas passem por dificuldades. Está acompanhando cada secretaria, está no dia-a-

dia na vida do povo. As criticas são para auto avaliação pessoal e contribuição para as mudanças 

estruturais necessárias. Recebeu mensagem de um cidadão, questionado o abuso com barulhos de som 

na madrugada. Solicitou o endereço para tomar as providências junto ao Secretário de Meio Ambiente. 

Convidou a pensar uma política quanto o respeito dos limites para manter a ordem pública. Voltou a falar 

da necessidade de melhoria no serviço de iluminação pública, há vários locais que continuam com essa 

necessidade. Disse que segurança pública tem um sentido amplo, não podendo apenas ser vista como a 
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presença de policiais nas ruas. Ver. Elso Queiroz (MDB), informou de duas ações da polícia militar na 

região do Distrito Itatupã. Em uma delas, 7 mulheres foram libertadas de cárcere privadas, envolvendo 

crianças e adolescentes. A outra ação se deu por ocasião de um homicídio. Agradeceu o Prefeito, o 

sargento, Delegado de Policia Civil pelas ações desenvolvidas na cidade e interior. Parabenizou a equipe 

de saúde pela ação realizada na região do Baquiá e Itatupã com a ida da vacina contra Covid-19, 

especialmente para os adolescentes de 12 a 17 anos. Agradeceu ao Prefeito, Vice-Prefeita, Secretário 

de Educação pela entrega do posto de Saúde do Moju, escola do Rio Ipixuna e outras escolas que estão 

em fase de conclusão. Embora o Prefeito não estando no município, está sempre acompanhando a 

gestão. A conquista de uma agência do Banpará em Gurupá facilitará o acesso a benefícios bancários. 

Requereu aos membros da CLJRF agilizarem o parecer do Projeto de Lei da REURB, para a 

deliberação. É um projeto de interesse público. Deseja que brevemente o projeto que define o limite da 

zona urbana e rural chegue a casa. Quanto à questão de conveniências, é precisa intervenção para 

ordenar tal funcionamento. Igualmente, a regulamentação do uso das garrafas de cerveja. Com a parte, 

Ver. Fabíola Moraes falou da falta de colaboração dos proprietários de bares e promotores de evento 

que não ajudam no recolhimento e destino das garrafas de vidro. Retornando a palavra o orador, sugere 

a elaboração de lei específica, para tratar sobre o assunto. Agradeceu as pessoas que tem consciência 

quanto ao uso do escapamento. Ver. João Padre, Líder do PT, agradeceu a presença do Ex-Vereador 

Beto, no recinto da Casa. Agradeceu a colaboração do Sr. Manoel Pombo com a Família do falecido 

Jacinto e sua atenção com o povo de Gurupá. Agradeceu o convite para participar do evento de abertura 

do Sínodo Diocesano em Gurupá. Na ocasião, se dirigiu ao coordenador e dialogou sobre o sentido do 

sínodo. Com o Sínodo voltado a Igreja, o Papa Francisco quer a participação efetiva dos fiéis. Muitos se 

declaram católicos, contudo não participam da vida da comunidade. Na data de 16/10, participou da 

criação Associação de Aposentados e Pensionistas do STTR, organizada pelo Sindicato dos 

Trabalhadores Rurais de Gurupá. Uma forma de garantia o acesso às políticas voltadas aos idosos. 

Quanto situações levantadas no âmbito da secretaria municipal de Infraestrutura e Saúde, avalia como 

falta de planejamento. Sempre prima pelo bom diálogo. Quanto às passagens para usuários do TFD, o 

secretário de saúde precisa ter pulso, seguir os limites de gastos. A Covid-19 deixou inúmeras sequelas 

em muitas pessoas que, continuam doentes. Quanto à questão das conveniências, recorda que a 

regulamentação das atividades de conveniência, são estabelecida por decreto do Executivo, cabe a este 

limitar os horários. Ver. Waldir Fernandes (PT), dispensou ás considerações finais. Nada mais a ser 

tratado, o Presidente agradeceu a presença, deu por encerrado os trabalhos às 12h03m. 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, 19 de outubro de 2021. 

 

 
 

Presidente: __________________________________. 

 
 



   

   

   

 

   

 

  

    ______________________________________________________________________________ 
 

 

 

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 
 

1ª Secretário: ________________________________. 
 

 

2ª Secretária: ________________________________. 

 

 

 

 

 

 

APROVADA NO PEQUENO EXPEDIENTE DA 28ª SESSÃO ORDINÁRIA, REALIZADA NO DIA 20 DE 

OUTUBRO DE 2021, POR 07 (SETE) VOTOS. 
 

 


