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ATA DA 28ª SESSÃO ORDINÁRIA DA 19ª LEGISLATURA MUNICIPAL, REALIZADA NO DIA 

20 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 vinte dias do mês de outubro do ano dois mil e vinte e um, às 09h, deu-se início no Plenário de 

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

Souza”, a 28ª 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), Ver. Fabíola Moraes (PL) e Ver. 

Joelso Santos (PSD). Ausência justificada por ofício: Ver. Elso Queiroz (MDB).  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 19/10/2021, aprovada, sem observação, por 07 (sete) votos. Prosseguiu com a 

leitura dos expedientes recebidos: Of. 13/2021 – Ver. Elso Queiroz (MDB); Mensagem de Congratulação 

à Isabel da Silva Viana, 84 Anos; Indicação nº 45/2021, Construção do muro da EMEF Prof. Dr. Licurgo 

Peixoto de Brito – Autor: Ver. Joel Gama (MDB) e Moção de Pesar aos Familiares de Dário Almeida e 

Sebastião Pena. 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), cumprimentou o cidadão conhecido por “Grau” e Jacy do Izidório, presente no recinto da Casa. 

Agradeceu o Secretário de Infraestrutura pelo atendimento da solicitação para o serviço de manutenção 

do local conhecido por “Rua do Izidório”. Fez referência ao trabalho de manutenção da Travessa Brasil 

Norte. Igualmente, informou que está, juntamente com o Ver. Manoel José discutido a possibilidade de 

propor ao Executivo a terceirizar o serviço de coleta de entulhos, uma forma de folgar a ocupação dos 

maquinários para outros serviços como limpeza das ruas, ramais, igarapés, furos e outros. Agradeceu a 

Prefeita Municipal em Exercício pela iniciativa de reunir com a Secretaria Municipal de Assistência 

Social, Saúde e CRAS, para traçar estratégia para a remoção das pessoas com problema de bibida 

alcóolica nas dependências da hidroviária municipal. Sugere integrar o Alcóolico Anônimos junto os 
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serviços de autoajuda a serem prestados a tais cidadãos. Requereu ao presidente da Casa rever a 

possibilidade de continuar a transmissão dos trabalhos por meio de live no facebook. Informou a 

Comunidade do Baquiá Branco que o secretário municipal de saúde já entrou em contato com a 

Regional de Saúde de Breves sobre a questão do ataque de morcegos noturno da região do Baquiá. Até 

sexta-feira, desta semana, chegará a Gurupá uma equipe especializada de Breves, para fazer 

intervenção na área, com possibilidade de testagem de uma vacina contra raiva humana. Espera que a 

comunidade do Baquiá continue cobrando este serviço. Motivou a comunidade formalizar as 

necessidades das comunidades por meio de relatório e direcionem ao Parlamento e/ou ao Prefeito. Os 

Vereadores são eleitos para ser voz do povo, são os primeiros a serem questionados frente às 

necessidades. Espera que o povo esteja conectado a Câmara, sem medo de cobrar seus direitos. Avaliar 

que, a partir dos debates e questionamentos os serviços estão avançando. Requereu a Prefeita em 

Exercício informar qual a estratégia a ser usada na remoção e tratamento das pessoas que permanecem 

junto à hidroviária. Ver. Waldir Fernandes (PT), registrou a presença do ACS José Francisco, conhecido 

por “Grau” do Tauary e o Sr. Jacy, ambos em tratamento de saúde. Comentou as sequelas deixadas 

pela Covid-19 em muitas pessoas. Manifestou desejo de recuperação a todas as pessoas doentes. 

Cumprimentou as lideranças do setor BAGIM. Recordou o cidadão, conhecido por “Beco”, liderança da 

Comunidade Santa Maria do Aracuteua, Isaías e sua esposa em recuperação, desejou a saúde de Judite 

do Icaripuca a Sra. Maria Rodrigues e Amaral. Agradeceu todos os membros da Casa que colaboram 

com a família do Sr. Amaral. Cumprimentou seus pais Tertulino e Maria no Sítio Santo Expedido do 

Bacá. Em nome destes, cumprimentou todas as famílias das Comunidades do Bacá. Considera que os 

secretários municipais devem receber as críticas dirigidas como processo de construção, para a melhoria 

da gestão. Reconhece as muitas demandas e o esforço de cada secretário. Agradeceu o Governo pela 

parceria para a realização da manutenção do Ramal do Correnteza da Família Ferreira. Agradeceu a 

Sra. Elísia pelo trabalho desenvolvido. Cobrou melhoria no serviço de iluminação pública da cidade. 

Voltou a cobrar a recuperação do Trapiche do Fortaleza, espaço importante para o embarque e 

desembarque para os ribeirinhos. Pediu agilidade para o início da obra de recuperação de perímetro da 

Rua Antonio Raposo e Coronel Rabelo Mendes, irá dialogar com o responsável da obra. Disse está 

acompanhando o retorno das aulas semipresenciais, cabendo garantir todos os protocolos de segurança 

e as desnecessidades. Ver os questionamentos voltados à saúde como um processo de reflexão e 

tomada de decisões. Recebeu com preocupação a manifestação do Líder do Governo quanto os gastos 

com a saúde que precisa ser ordenado, do contrário irá entrar em crise financeira. Ver. Heraldo Pantoja, 

Vice-Líder PT, desejou saúde de todos os doentes. Desejou a boa recuperação de sua prima Ilsilene 

Pantoja que passou por processo cirúrgico em Belém. Acredita que é preciso cuidar da gestão da saúde 

com carinho. Há um tempo os exames básicos não estão sendo realizados no hospital, mas por 

particulares. Tem preocupação com as famílias que não tem condição de pagar os exames. O hospital 

tem laboratório, precisa se trabalhar o funcionamento deste, este ponto precisa ser pautado para a vinda 

do Secretário de Saúde, Paulo Coelho junto a Casa. Chamou atenção quanto a ausência de profissionais 

no CAPS que tem gerando prejuízo e encaminhamentos para Belém, alguns perderam o tratamento em 

Belém com a esperança do atendimento ser prestado em Gurupá. Solicita que o Governo, neste 
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momento de pandemia priorize as ações de saúde. Informou da existência de Lei Municipal de nº 

949/2006, alterada pela Lei nº 963/2007, define o funcionamento de bares, salões de festa e similares. A 

Casa precisa pautar este debate e fazer a Lei ser cumprida, alterando se necessário for. Sugeriu a 

Câmara Municipal criar um canal de comunicação do povo com a Câmara. Ver. Manoel José, Líder do 

MDB e do Governo na Câmara. Avalia que não está sendo fácil administrar, há muitas demandas. Ver 

um governo diferente, na educação há muitos avanços que não se comenta, porém é precisa relatar tais 

melhorias ao povo. Citou a lotação de concursados com 200 horas, construção e reformas de escola. Na 

área de infraestrutura o serviço de recuperação das ruas está se realizado. Na área de Assistência 

Social, citou o recebimento de um transporte para o transporte dos produtores e seus produtos. Percebe 

que há debates de membros que não condiz com a realidade. O recurso da saúde é mínimo e 

insuficiente para atender as necessidades. Citou que não há recurso para frete de avião, porém é uma 

necessidade atendida. Disse que as demanda do TFD são grande. Informou que foram comprados uma 

demanda de medicamento, porém, em curto tempo se esgota, devido a demanda da população. 

Questionou a falta de colaboração de deputados com o município de Gurupá por meio de Emenda. 

Apenas o Dep. Eder Mauro e Luth Rebelo tem contribuído com o município. Questionou o excesso de 

funcionários contratados e falta de compreensão quando o governo faz os ajustes por meio de demissão. 

Ver. Fabíola Moraes (PL), agradeceu o Secretário de Infraestrutura pelas ações realizadas. Reconhece 

as demandas, porém é precisa ir priorizando dentro de uma programação. Solicitou ao Líder do Governo 

e Secretário de Infraestrutura trabalhar a escavação do furo do jaburuzinho em frente à Vila Carrazedo, 

pode reduzir viagem em até uma hora e meia. Sugeriu ao Prefeito, colocar a escavadeira em uma balsa 

e realize o serviço em curto tempo. Igualmente, a limpeza do furo do Mararuzinho, sem limpeza a mais 

de um ano. Agradeceu o Secretário de Meio Ambiente pelo trabalho de remoção de entulhos e lixo em 

frente à hidroviária municipal. Comungou a necessidade de união das pastas de governo para trabalhar a 

problemática envolvendo as pessoas com problema de bebida alcoólica junto à hidroviária. Agradeceu a 

Secretária Municipal de Assistência Social pela iniciativa já tomada. Falou da necessidade de criar um 

Departamento de Iluminação pública que os membros da Casa pudessem se direcionar. Sabe 

reconhecer os avanços e cobrar no momento oportuno. Ver. Joelso Santos, Vice-Líder do PSD, desejou 

sucesso ao ACS José Francisco no tratamento para a recuperação de sequelas da Covid-19, parte do 

pulmão está comprometido. Motiva as pessoas que não tomaram a vacina a procurar os postos de 

saúde. A pandemia não acabou. Ver a questão da falta de iluminação pública como questão de 

segurança pública. Em área da Praça Mariocay e Praça Oscar Santos, há pontos de ausência de 

iluminação que geram insegurança aos frequentadores do espaço. Falou dos rios e furos da região do 

Itatupã que reduzem percurso, contudo há necessidade de limpeza. Tem ajudado na limpeza de alguns 

locais, porém, a demanda é grande. Quanto à ausência de ACS, cabe à comunidade se manifestar 

formalmente. Cabe a comunidade ou Conselho de Saúde a retirada de ACS que não cumpre com suas 

funções. Falou das cobranças para a conclusão de escolas no Santana do Flexal e Almirante Barroso do 

Tauary. Ver. Moacira Alho, Líder do PSD, externou saudação ao ACS, José Francisco, conhecido por 

“Grau” e Pedro Ramos, colega de infância, presentes no recinto da Casa. Falou da importância dos 

profissionais autônomos. Citou o trabalhador rural, mototaxistas, taxistas e carreteiros. Exaltou o trabalho 
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das empregadas domésticas que precisam ser valorizadas e respeitadas em sua dignidade. Fez 

referência ao trabalho social que se iniciará com as pessoas com problemas junto a hidroviária 

municipal, está para somar neste processo. Parabenizou a Sra. Elísia Souza pelo trabalho com os 

idosos, participou da festa dos idosos. Ver. Joel Gama, Vice-Líder do MDB, desejou boa recuperação a 

Sra. Bidoca que está em tratamento de saúde em Belém, estendeu seu desejo a todos os doentes em 

tratamento. Agradeceu o Secretário de Infraestrutura pela recuperação de trecho na Trav. Brasil Norte. 

Igualmente, agradeceu o trabalho iniciado na Rua do Jacy do Izidório, sinalizando que os debates e 

diálogo com os secretários tem dado resultado. Informou que foi procurado pelos trabalhadores do 

mercado, solicitaram que o carro coletor de lixo, espere na passagem ao local os trabalhadores jogarem 

o lixo produzido no local. Em geral, passam muito rápido e inviabilizam tal descarte. Pede a 

compreensão do motorista do coletor de lixo. Requereu aos motoristas em geral o respeito as leis de 

trânsito. Uma senhora de nome Maria sofreu acidente grave de moto. Requereu ao Secretário Emano a 

construção de lombadas em dois perímetros da Rua Francisco Lima. Agradeceu todas as comunidades e 

pais de alunos pelo apoio no retorno das aulas e por estrem em constante cobrança de melhorias nos 

serviços da educação. Agradeceu o trabalho da Equipe do Centro Pedagógico Incluir de Gurupá, realiza 

buscativa e acompanhamento de alunos com necessidades especiais. Informou que Gurupá dispõe de 

89 escolas em todo o município, a SEMED busca organizar da melhor forma estas unidades de ensino 

para evolução do processo educacional, 23 destas unidades estão passando por processo de construção 

e reforma. Citou a inauguração do prédio escolar Alfredo Maranhoto do Gurupá Mirim, Viriato Pinheiro do 

Bacá e Bartolomeu Bueno do Jocojó. Parabenizou as comunidades que receberam tais escolas. 

Informou que no próximo domingo, 24/10, será inaugurado o prédio escolar São Sebastião do 

Amazonas, iniciando uma série de inaugurações até o final do ano. Agradeceu as conquistas do Prefeito 

João em menos de um ano de governo. Solicita ao setor de abastecimento de água trabalhar 

planejamento para melhoria da qualidade da água na cidade. Informou que a Prefeitura dispõe de um 

setor responsável pela iluminação pública, é a Secretaria Municipal de Administração, gestada pelo Sr. 

Edir Palheta. Os servidores responsáveis pela troca das lâmpadas, chamam-se Evandro e José.  Ver. 

Mara Vilela (PT), externou cumprimentos diversas as pessoas na galeria, seus filhos, irmãos e pai. Vê o 

debate como forte momento de reflexão. É preciso continuar cobrando as melhorias necessárias. 

Chamou a necessidade de reunir com secretários e Prefeito para conhecer a realidade, discutir 

prioridade e buscar saídas conjuntas. Concorda com a necessidade de buscar apoio financeiro para o 

município em outras esferas, cobrar dos deputados, investimentos para Gurupá. Quanto ao processo 

educacional, ver o esforço da Secretária Municipal de Educação. Alertou que há escolas de pequeno 

porte com muitos funcionários. Dispõe de apenas 200 alunos, com lotação de 67 funcionários. A situação 

preocupa, devido os limites de gastos com a folha de pagamento do município. Espera que os 

secretários tenham bom diálogo, saibam dizer “sim” ou “não”, não enganem os membros da Casa, nem o 

povo. Convidou os membros a visitarem a qualidade das calçadas onde passará o asfalto. Chamou 

atenção para olhar com atenção a ponte do Jacupí, precisa de urgente recuperação. Ver. João Padre, 

Líder do PT, agradeceu a presença do Sr. Pedro Ramos, recordando a história de amizade com a 

Família. Agradeceu todos os ouvintes que acompanham os debates em várias localidades. Agradeceu o 
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Governo pela realização de ação de reparo no Ramal do Correnteza. Reconhece que todos os prefeitos 

que passaram pelo município deram sua contribuição, alguns mais, outros menos. Citou um carro coletor 

deixado pelo Governo de Neucinei, Formação de Professores no Governo de Moacir Alho. Conquista de 

caminhão para o povo do Bacá pelo Governo Nogueira. Tais máquinas foram vendidas através de leilão 

para Porto de Móz. Reconheceu que não há recurso especifico para algumas demandas da saúde, a 

citar a busca de doentes na zona rural, contudo, dentro de uma dinâmica prestam esse atendimento a 

população. Informou que o preço da gasolina cresceu desordenadamente. Cobrou a melhoria do trapiche 

do Fortaleza, espaço de grande importância à comunidade local. Chamou a necessidade da Casa cobrar 

Emendas para Gurupá. Sua bancada tem buscado apoio, nem todos tem olhar de cuidado pelo povo de 

Gurupá. Nada mais a ser tratado, o Presidente agradeceu a presença. Deu por encerrado os trabalhos 

às 11h22m. 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, 20 de outubro de 2021. 

 

 
 

Presidente: __________________________________. 

 
 

1ª Secretário: ________________________________. 
 

 

2ª Secretária: ________________________________. 

 

 

 

 

 

 

APROVADA NO PEQUENO EXPEDIENTE DA 29ª SESSÃO ORDINÁRIA, REALIZADA NO DIA 21 DE 

OUTUBRO DE 2021, POR 07 (SETE) VOTOS. 
 

 


