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ATA DA 29ª SESSÃO ORDINÁRIA DA 19ª LEGISLATURA MUNICIPAL, REALIZADA NO DIA 

21 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 e um 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 29ª 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 20/10/2021, aprovada, sem observação, por 07 (sete) votos. Prosseguiu com a 

leitura dos expedientes recebidos: Of. 121 - GRP. Prosseguiu com o  GRANDE EXPEDIENTE, momento 

no qual foi feita a leitura do Projeto de Lei nº 04/2021, de 10 de agosto de 2021, Dispões sobre as 

diretrizes para a elaboração da Lei Orçamentária para o exercício financeiro de 2022 e dá outras 

providências. Prosegiu com a discussão da Indicação nº. 45/2021, Sugere ao Poder Executivo Municipal 

a construção do muro no entorno da E.M.E.F. Prof. Dr. Licurgo Peixoto de Brito, Polo Cidade. Usando a 

palavra o autor da matéria, Ver. Joel Gama (MDB), refendou a impotância desta ação para a segurança 

da comunidade escolar Prof. Dr. Licurgo. Não havendo outras manifestações, a Indicação foi colocada 

em votação, aprovada por 08 (oito) votos. Não havendo matéria para o e a ORDEM DO DIA, o 

presidente deu início ao tempo destinado as CONSIDERAÇÕES FINAIS. Usando a tribuna, Ver. Rosélio 

Pureza (PRÓS), informou que na presente data, irão reunir às 15h30m com o juiz da Comarca de 

Gurupá, para debater a situação da circulação de motos com escapamento defeituosos, bem como a 

poluição sonora, provocada por carros sons e carretilhas que não respeitam os limites e a ordem pública, 

inclussives aqueles ligados ao anúncio de propaganda comercial. Agradeceu a Secretária de Assistência 

Social, Elísia Souza pela apresentação do “Projeto Acolher”, voltado ao público vulnerável da hidroviária 



   

   

   

 

   

 

  

    ______________________________________________________________________________ 
 

 

 

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 
 

municipal. Requereu ao presidente da associação dos tataxistas, cuidar do ponto a eles destinados na 

área, próxima a hidroviária. Igualmente, chamou a necessidade de cuidar da Praça Oscar Santos, 

pessoas já dormem no referido local. Ver. Mara Vilela (PT), parabenizou sua sobrinha Graziela pela 

passagem do aniversário natalício. Extenou saudação aos funcionários da EMEI Cantinho do Meu saber. 

Reiterou pedido de providências ao Parlamento, quanto a necessidede de intervenção junto a empresa 

cosntrutota da obra de pavimentação asfáltica, face a má  qualidade das calçadas que estão sendo 

cosntruidas em perímetro da Rua João Paulo II. Informou da reunião realizada com o Prefeito e os 

moradores da Rua Nova 5. Na ocasião, o Prefeito comprometeu-se realizar serviço de espanção da rede 

de distribuição de água. Quando a poluição sonora, disse não ser contra a realização de festas, porém, o 

barulho em alguns pontos de conveniências e carros sons precisam ser controlados. Informou da 

chegada de merenda nas escolas, fundamental para o bom desenvolvimento da educação. Ver. Fabíola 

Moraes (PL), cumprimentou sua vó Benedita Pantoja que acompanha com frequência as sessões da 

Casa através do rádio, é uma pessoas muito especial em sua vida. Falou de sua luta para a conquista do 

espaço para a atividade do Hally. Requereu a formulação de expediente ao Secretário de Infraestrutura, 

solicitando a conclusão do espaço para esta atividade esportiva. Os jovens do hally se preparam para 

participar da programação do aniversário da cidade.  Igualmente, solicita a manutenção do Ramal do 

Saúba que dá acesso a EMEF Prof. Zé Amil, devido a dificuldade de circulação do ônibus escolar neste 

ramal. Ver, Joel Gama, Vice-Líder do MDB, externou saudação a sua madrinha/mãe Judite Gama, 

Socorro Palheta, Zé Antônio e os trabalhadores do mercado, área comercial e dos serviços públicos. 

Deseja que o prefeito acolha a Indicação, refetente a construção do muro no entrono da EMEF Prof. Dr. 

Licurgo, aprovada pela Casa. Espera que em todos os setores da administração pública, o atendimento a 

população seja respeito e humanizado. Com a parte, Ver. Rosélio, a título de esclarecimento, informou 

que o paciente Raimundo Gomes, conhecido por “Tica”, hospitalizado a mais de um mês no hospital de 

Gurupá, está com todos os encaminhamentos dados por parte do município, inclusive a garantia do 

transporte aéreo para a remoção. O que se aguarda é a liberação de leito, não há leito em Breves e, até 

o momento não se conseguiu em Belém. O TFD de Gurupá já entrou com ação na justiça para garantir 

leito para este paciente. Retornando a palavra, Ver. Joel, informou que brevemente estará visitando a 

localidade Santo Antonio dos Machados, Rio Veados e Santa Barbará. Convidou a todos para 

participarem da inauguração da Escola São Sebastião do polo Amazonas, no domingo próximo, 24/10.  

Ver. Manoel José, Líder do MDB e do Governo na Câmara, externou cumprimento a todos os rádios 

ouvintes. Reafirmou sua disposição para trabalhar em prol do povo de Gurupá. Informou de muitas 

internações no hospital que preocupa a gestão da saúde. Deseja saúde a todos os doentes. Afirmou que 

algumas demoras de encaminhamentos de doentes se dá pela burucracia, o município está fazendo sua 

parte. Agradeceu a Deus a melhoria da saúde do cidadão conhecido por “Piroca” que recentemente 

passou por problemas de saúde. Chamou atenção para os possíveis encaminhamnentos a serem 

tomados na reunião dos Três Poderes, visando o ordenamento na circulação de veículos com 

escapamento defeituoso que gera poluição sonona e a situação das festas nas ruas. Considera o 

Parlamento fundamental para o avanço dos serviços da Adminitração Pública. A Casa precisa divulgar 

suas iniciativas e proposições ao longo do ano. Ver. João Padre, Líder do PT, cumprimentou em nome 
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do Sr. Claudinei todos os rádios ouvintes e lideranças locais. Paranebizou o senhor Zeca, Diretor de 

Esporte do Município e sua equipe, pela participação da Copa Oeste de Futebol que garantiu a vitória a 

Gurupá em Monte Alegre. Solicitou o envio de Moção de Congratulação a Equipe de Esporte, 

agradecendo todo os apoiadores. Considera que o Parlamento está cumprimento seu papel no 

acompanhamento da gestão, na formulação de proposições, análise e votação dos projetos de Lei. 

Considera importante a votação do Projeto LDO/2022, fundamental para a elaboração do Orçamento do 

Município, para o anos subsequente. Finalizou desejando saúde a sua mãe e todos os doentes. Ver. 

Moacira Alho, Líder do PSD, externou cumprimentos aos rádio ouvintes, desejando sucesso a todas as 

categorias de trabalhadores formais e informais. Paranebizou a Comunidade do Rio Arinhoá pela 

organização em prol da melhoria da vida do seu povo. Já realizaram a melhoria da estrada e 

recentemente a construção em mutirão de uma ponte de 150 metros. A comunidade preserva o espírito 

de mutirão. Chamou atenção do Governo para a necessidade de construção ampliada da ponte sobre o 

Rio Jacuí. Recordou que a Casa já aprovou Indicação de sua autoria sobre a necessidade de construção 

de ponte ampliada. Nesta região do Jacupi há muitos produtores que precisam deste espaço para 

futuramente realizarem a escoação da produção. Chamou a necessidade de trabalhar a espanção da 

rede de energia elétrica nesta região. Considera importante a reunião com o juiz, visando a ordem 

pública da cidade. Paranebizou a “Ação Outubro Rosa” na localidade Porto do Ajó, importantíssima para 

a prevenção e saúde da mulher. Se faz necessário o município trabalhar a presença de um médico 

ginecologista para cuidar da saúde da mulher.  Convidou para participar da Ação Outubro Rosa no Graça 

e Nossa Senhora de Fátima da cidade. Ver. Joelso Santos, Vice-Líder do PSD, agradeceu a Secretária 

Elisia Souza e o Governo pela realização do Projeto Acolher, que visa cuidar das pessoas em 

vulnerabilidade na entrada da hisdoviária, que recebam os cuidados devidos e o tratamento necessário. 

Agradeceu o Prefeito pela construção do novo prédio escolar na localidade Urutaí, onde funcionava a 

Escola Santa Barbara. Parabenizou a escola que vai receber e sonhavam com este prédio. A 

inauguração será no domingo próximo, 24/10. Não poderar está presente devido agenda em outra 

comunidade. Ver. Heraldo Pantoja, Vice-Líder do PT, externou cumprimentos diversos. Agradeceu pelo 

encaminhaneto de audiência com o juiz, ocasião que poderão, conjuntamente encaminhar medidas para 

solucionar problemas que vem ocorrendo. Tal situação leva muitas pessoas afirmarem que Gurupá é 

uma “cidade sem Lei”. Convidou a pensar a criação da Ouvidoria Legislativa, canal de comunicação do 

povo com a Câmara Municipal de Gurupá. Ver impotante que o Executivo crie essa Ouvidoria em cada 

secretaria. Externou saúde a todos os doentes, avaliando que o período está sendo de muitos 

encaminhamentos de doentes para outras localidades. Ver. Waldir Fernandes (PT), externou 

cumprimentos diversos. Agradeceu a escuta do Sr. Raimundo Neves, acompanha pelo rádio. Manifestou 

preocupação em torno da situação do paciente “Tica”, acompanhará de perto tal situação. Informou de 

amigos que se encontram doentes, recetentemente encaminhados a Belém. Comungou com a 

proposição para a criação do canal da Ouvidoria Legislativa, comunicação direta com o povo. Falou do 

impotância da rede interligada com a participação da Câmara de Vereadores, Projeto Acolher que visa 

cuidar das pessoas no entorno da hidricária, é um assunto de ordem social e de saúde pública. Chamou 

atenção para a necessidade de criação da Guarda Municipal, conforme previsão da Lei Orgânica, 



   

   

   

 

   

 

  

    ______________________________________________________________________________ 
 

 

 

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 
 

fundamental para garantir a ordem pública e a preservação dos patrimônios. Nada mais a ser tratado, o 

Presidente agradeceu a presença, deu por encerrado os trabalhos às 10h39m. 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, 21 de outubro de 2021. 

 

 
 

Presidente: __________________________________. 

 
 

1ª Secretário: ________________________________. 
 

 

2ª Secretária: ________________________________. 

 

 

 

 

 

 

APROVADA NO PEQUENO EXPEDIENTE DA 30ª SESSÃO ORDINÁRIA, REALIZADA NO DIA 22 DE 

OUTUBRO DE 2021, POR 10 (DEZ) VOTOS. 
 

 


