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ATA DA 33ª SESSÃO ORDINÁRIA DA 19ª LEGISLATURA MUNICIPAL, REALIZADA NO DIA 

24 DE NOVEMBRO DE 2021. 

 
 

 

 

 

 

 

Presidente: Ver. Rosélio Pureza da Silva – PRÓS. 

                                                              1º Secretário: Joel Gama Rodrigues – MDB. 

                                                                        2º Secretário: Ver. Joelso Santos – PSD. 

 
 

 

Aos vinte e quatro dias do mês de novembro 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 33ª Sessão Ordinária do primeiro período, da 19ª Legislatura Municipal, sob a 

Presidência do Exmo. Sr. Vereador Rosélio Pureza (PL). Requereu a Primeiro Secretário, Ver. Joel 

Gama o registro nominal dos membros presentes, responderam: Ver. Rosélio Pureza (PRÓS), Ver. Joel 

Gama (MDB), Ver. Mara Vilela (PT), Ver. João Padre (PT), Ver. Heraldo Pantoja (PT), Ver. Joelso Santos 

(PSD) e Ver. Elso Queiroz (MDB). Ausência justificada por ofício: Ver. Waldir Fernandes (PT), Ver. 

Moacira Alho (PSD) e Ver. Fabíola Moraes (PL).  Havendo quórum, o Presidente declarou aberto os 

trabalhos, sob a proteção de Deus. Requereu ao Segundo Secretário, Ver. Joel Gama, 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 

23/11/2021, aprovada, sem observação, por 07 (sete) votos. Prosseguiu com a leitura do Of. Circular nº. 

05/2021 – SINTEPP, Subsede Gurupá, torna público a eleição da Coordenação e Conselho Fiscal do 

órgão de classe, para o período 2021/2024 e Indicação nº. 50/2021, de autoria do Ver. Elso Queiroz 

(MDB) e Nº 51/2021, de autoria do Ver. Mara Vilela (PT). Em ato contínuo, passou para o GRANDE 

EXPEDIENTE, Leitura do Projeto de Lei nº 06, de 12 de novembro de 2021, “Altera a Lei Municipal nº 

1.186, de 24 de julho de 2015, que criou o Conselho Municipal da Promoção da Igualdade Racial e dá 

outras providências” - Autor: Executivo Municipal. Em seguida, colocou em discussão as Indicações nº 

50 e 51/2021, aprovadas por unanimidade, 07 (sete) votos. Não havendo matéria para a ORDEM DO 

DIA, prosseguiu com o tempo destinado as CONSIDERAÇÕES FINAIS. Usando a tribuna, Ver. Joel 

Gama, Vice-Líder do MDB, parabenizou o Governo pela recuperação de trecho da Rua Antônio Raposo 

Tavares e Coronel Rabelo Mendes. Requereu ao Secretário Municipal de Infraestrutura melhoria para 

várias necessidades emergências. Igualmente, melhoria na coleta de lixo possa avisar o horário que o 

carro coletor estará passando nas ruas. Informou de sua visita no Ginásio Municipal e da necessidade de 

construção de um sistema de água próprio, reforma dos banheiros, pintura e outras necessidades em 

sua estrutura, pede atenção especial ao Departamento de Esporte. Ver. Mara Vilela (PT), falou da 

importância da continuidade da obra de construção de cinco quiosques em frente à cidade. Deseja que 
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contemple quem de fato precisa. Solicitou informações quanto ao orçamento da obra, visto que não há 

placa na obra. Falou do atendimento de demandas debatidas junto a Casa, a citar a reforma da 

construção da ponte sobre o Igarapé Jacupí. Informou da entrega de 401 jovens que receberam 

certificado de curso técnico através do SENAI. Desde o início das formações já foram mais de 800 

(oitocentos) jovens qualificados. Deseja que o Executivo valorize a mão de obra destes profissionais, 

sejam de curso técnico, sejam os graduados do município, muitos sem ocupação até o momento. 

Externou elogia a obra e a entrega da EMEI Criança Feliz. Está aguardando resposta da reforma da 

EMEI Cantinho do Meu Saber. Ver. Rosélio Pureza (PRÓS). Informou que na segunda feira, próxima a 

secretaria municipal de Infraestrutura iniciará serviço de colocação das manilhas em áreas da obra do 

asfalto. Convidou os membros a visitarem a obra de pavimentação e acompanhar o aterro em área de 

expansão urbana, conhecida por macutá. Igualmente, convidou ir a Secretaria Municipal de Educação 

para articular transporte para a segunda fase da prova do ENEM, garantindo este para Porto de Moz. 

Esclareceu que um vídeo denúncia sobre a situação dos alunos inscritos para a prova do ENEM tem 

inverdades. Ver. Heraldo Pantoja, Vice-Líder do PT, solicitou ao motorista do carro coletor de lixo que 

espere um pouco mais nas esquinas, para que os moradores possam jogar o lixo. Bem como, solicitou 

ao Secretário de Infraestrutura enviar a Casa o calendário de coleta de entulhos, para conhecimento 

público. Igualmente, requereu ao prefeito e secretário de infraestrutura, em nome da equipe de 

Motocross a manutenção do local onde se realiza a atividade de Motocross. Manifestou apoio ao Projeto 

de Lei nº 06/2021, do Executivo Municipal que trata da alteração na lei de criação do Conselho Municipal 

de Promoção da Igualdade Racial. Ver. João Padre, Líder do PT, externou felicitações a Professora 

Arlete Pantoja pela passagem do aniversário natalício. Parabenizou e externou abraços a vários amigos 

que o acompanham através do rádio. Parabenizou o Sr. Raimundo Santos, conhecido por “Zagalo” pelo 

boa condução como árbitro do campeonato realizado no Rio Marajoí. Informou que a Casa irá protocolar 

junto ao Ministério Público denúncia contra a empresa Círio, levando ao conhecimento deste órgão a má 

qualidade do asfalto que está se realizando em Gurupá. Recordou de outras empresas que passaram 

por Gurupá, citou Martop, que lesou o povo de Gurupá. Citou o obra da creche próximo às casas 

populares, posto de saúde da Xingu e agência do INSS, obras que não foram concluídas, gerando 

prejuízo a comunidade local. Recordou que a obra para a pavimentação asfalta soma mais de cinco 

milhões. Um dos pedidos ao Ministério Público é o direito da Casa ter acesso ao projeto da obra. Ver. 

Joelso Santos, Vice-Líder do PSD, comungou com os encaminhamentos, visando dá resposta ao povo 

no que se refere à má qualidade da obra do asfalto. Igualmente, citou os questionamentos da 

comunidade do distrito a cerca da qualidade das obras que vem sendo executadas pela empresa de 

Idomar Brasão. A comunidade gostaria de ter acesso quais as ações estão inclusas na obra, citou a 

questão hidráulica e elétrica. Citou a obra de uma ponte que não teve qualidade e já apresenta 

problemas. Parabenizou e agradeceu a Equipe de vacina que esteve no Rio Baquiá levando atendimento 

de imunização para a população dos rios, especialmente contra a Covid-19. Ver. Elso Queiroz (MDB), 

sugeriu o aluguel de lancha para prestar serviço de deslocamento dos inscritos para a prova do ENEM. 

Parabenizou a equipe da Secretaria Municipal de Meio Ambiente pelo legalização devida. Está apta com 

conselho, fundo e registro em cartório. Informou do cronograma de ação itinerante da Justiça Eleitoral de 
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03 a 17 de dezembro a localidades do meio rural. Integrarão a ação outros serviços como emissão de 

identidade, alistamento militar, vacina e outros. Afirmou que não apoia a forma que a obra de 

pavimentação asfáltica vem se realizando em Gurupá. Já dialogaram com o responsável em momento 

anterior, não se assumiu os compromissos, razão da Casa tomar outros encaminhamentos. Felicitou seu 

avó, Manoel Queiroz, sua tia, Nazaré do Socorro e Irmão do Benedito pela passagem do aniversário 

natalício. Conclusa as manifestações, o presidente informou a pauta da Ordem do Dia seguinte, matérias 

para deliberação, a saber: Projeto de Lei Nº 02/2021 - REURB, Projeto de Lei Nº 05/2021 - LOA/2022 e 

Leitura do Projeto de Lei Nº 06, de 12 de novembro de 2021, “Altera a Lei Municipal nº 1.186, de 24 de 

julho de 2015, que criou o Conselho Municipal da Promoção da Igualdade Racial e dá outras 

providências”. Requereu as Comissões Competentes, viabilizarem os pareceres e devolução das 

matérias a Mesa. Nada mais a ser tratado, o Presidente deu por encerrada a presente sessão. 

Agradeceu a presença de todos, deu por encerrado os trabalhos às 10h45m. 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, 24 de novembro de 2021. 

 

 

 

Presidente: __________________________________. 

 
 

1ª Secretário: ________________________________. 
 

 

2º Secretário: ________________________________. 

 

 

 

 

APROVADA NO PEQUENO EXPEDIENTE DA 34ª SESSÃO ORDINÁRIA, REALIZADA NO DIA 25 DE 

NOVEMBRO DE 2021, POR 07 (SETE) VOTOS. 
 

 

 

 

 

 


