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ATA DA 7ª SESSÃO ORDINÁRIA DO ANO 2022, PRIMEIRO PERÍODO DA 19ª 

LEGISLATURA MUNICIPAL, REALIZADA NO DIA 24 DE MARÇO DE 2022. 
 

 
 

 

 

 

 

                                                            Presidente: Ver. Manoel José Brito dos Santos - MDB 

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

                                                               2ª Secretária: Ver. Moacira Almeida Alho - PSD.  
 

 

Aos vinte e quatro dias do mês de março do ano dois mil e vinte e dois, às 09h05m, deu-se início no Plenário 

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

Souza”, a 7ª Sessão Ordinária do ano 2022, primeiro período da 19ª Legislatura Municipal, sob a Presidência 

do Exmo. Sr. Vereador Manoel José Brito dos Santos. Requereu ao 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. João Padre (PT), Ver. Mara Vilela (PT), Ver. Joel Gama (MDB), Ver. 

Heraldo Pantoja (PT), Ver. Waldir Fernandes (PT), Ver. Joelso Santos (PSD) e Ver. Elso Queiroz (MDB). 

Ausência justificada da Ver. Fabíola Moraes (PL). Havendo quórum, o Presidente declarou abertos 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 23/03/2022, aprovada 

com retificação, por 10 (dez) votos. Leitura da INDICAÇÃO Nº 18/2022 – CMG, Ementa: “Que seja feita 

adequações/melhorias no espaço da feirinha e dos carreteiros, localizada ao lado da hidroviária municipal, 

próxima ao Posto de Combustível Bom Jesus, para melhor receber os produtores, vendedores de pescado e 

trabalhadores de transporte (carreteiros)” - Autora: Mara Vilela (PT), INDICAÇÃO Nº 19/2022 – CMG, 

Ementa: Reforma da Praça Municipal Oscar Santos. Autor Ver. Joel Gama (MDB) e MOÇÃO DE PESAR – 

“Aos Familiares do falecido „Osmael Braga da Silva‟, moradores do Rio São Cristóvão, Distrito Itatupã - Autor: 

Elso Queiroz (MDB). Em ato contínuo, passou para o GRANDE EXPEDIENTE. Colocou em discussão a 

INDICAÇÃO Nº 16/2022 – CMG, Ementa: Construção de uma passarela de madeira em caráter provisória e 

apenas para pedestres em perímetro da Travessa 12 de Outubro, cidade de Gurupá/PA - Autor: Heraldo 

Pantoja (PT), aprovada por 10 (dez) votos. Discussão da INDICAÇÃO Nº 17/2022 – CMG, Ementa: Estudo e 

planejamento financeiro para a expansão do serviço de abastecimento de água encanada ás família do bairro 

do Horto, Setor Santa Maria, cidade de Gurupá/PA - Autor: Heraldo Pantoja (PT), aprovada por unanimidade, 

10 (dez) votos e Discussão do REQUERIMENTO Nº 02, de 23 de março de 2022, Ementa: Seja oficializado o 

Exmo. Senhor Prefeito Municipal de Gurupá, para a formulação e envio a esta Casa o Projeto de Lei que 

dispõe sobre a definição e descrição dos limites geográficos do Perímetro da Área Urbana e do Perímetro da 

Área Rural no município de Gurupá, com acompanhamento do Mapa de Zoneamento Ambiental. Autor: Ver. 

Elso Queiroz (MDB), igualmente aprovado, por 10 (dez) votos. Em ato contínuo passou para a ORDEM DO 

DIA com a discussão do PROJETO DE LEI Nº 01, DE 16 DE FEVEREIRO DE 2022. Ementa: Denomina os 

quiosques municipais, situados na Avenida São Benedito, ao lado do Centro Cultural de Convivência e Lazer 
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Aluízio Barradas Pessoa e na Praça Mariocay, no cetro da cidade de Gurupá/PA. Autoria: Ver. Rosélio Pureza 

(PRÓS), cuja Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final se manifestou favorável pela tramitação da 

matéria, corforme conta nos autos do Processo nº. 002.2022-00 – CMG. Colocando em discussão o autor do 

projeto, Ver. Rosélio Pureza falou da impotância dos quiosques receberem o nome de alguns rios do 

município de Gurupá, uma homenagem e valorizando a cultura local e as comunidades ribeirinhas.Ver. Elso 

Queiroz apresentou emenda modificativa, subscrita conjuntamente pelo Ver. Joelso Santos, suprimindo o Rio 

Mojú e acrescentando o Rio dos Alegres entre os homenageados. Ver. Joel Gama apresentou submenda 

mantendo o Rio Mojú, suprimindo o Rio Ipixuna. Ver. Moacira Alho manifestou apoia a sub-emenda do Ver. 

Joel Gama, mantendo o Rio Mojú entre os homenageados. Ver. João Padre sugeriu constar o nome do 

Distrito Itatupã e Carrazedo. Retornando a palavra o presidente esclareceu que o objeto do projeto é 

homenagear rios e não distritos, não sendo objeto da discussão. Ver. Joelso Santos defendeu a manutenção 

da proposta de acrescentar o Rio dos Alegres, suprimindo outro. Não havendo outras manifestações, colocou 

a sub-emenda do Ver. Joel Gama em discussão, aprovada por 10 (dez) votos. Colocou em discussão a 

Emenda modificativa do Ver. Elso Queiroz e Joelso Santos, aprovada por 10 (dez) votos. Cujo texto do 

projeto manterá o Rio Mojú, suprimindo o Rio Ipixuna e acrescentando o Rio dos Alegres. Colocou em 

discussão o Projeto de Lei nº 01/2022, aprovado por unanimida, 10 (dez) votos. Em ato contínuo passou para 

o tempo destinado as CONSIDERAÇÕES FINAIS. Ver. Heraldo Pantoja, Líder do PT agradeceu as 

indicações de sua autoria aprovadas na presente sessão, parabenizou o Ver. Rosélio, autor do projeto de lei 

que define os topônimos dos quiosques muncipais e todos os membros que votaram pela aprovação do 

projeto. Agradeceu a intervenção do Presidente da Casa, Ver. Manoel José e do Controlador do Município Sr. 

Edison Palheta que viabilizaram a continuidade dos trabalhos do novo sistema de água da localidade Gurupá 

Mirim, a partir dos seus questionamentos e apresentação de indicação aprovada pelos membros do 

parlamento. Igualmente, falou dos 11 pontos sem iluminação pública na localidade Gurupá Mirim que 

precisam ser viabilizado pelo setor responsável. Ver. Waldir Fernandes (PT) informou que recebeu os 

membros da Comunidade São Sebastião do Rio Icaripuca, se organizam para a realização da festa do 

padroeiro no dia 07 de maio. Agradecendo a Secretária de Educação pelo pronto a atendimento do pedido do 

seu mandato. Citou os diversos assuntos que foram pauta do debate ao longo da semana: melhoria da 

estrada e seus ramais, iluminação pública, abastecimento de água, coleta de lixo e entulhos e melhoria das 

obras em andamento. Agradeceu a Deus pela força recebida e pelo bom debate. Informou que não estará 

presença na sessão seguinte, 25/03 em razão de se organizar para a viagem do tratamento de saúde de seu 

filho que passará por processo cirúrgico. Agradeceu ao presidente da Casa pelo bom diálogo com os 

membros em suas atividades. Ver. Moacira Alho, Líder do PSD na Câmara desejou boas vindas ao jovem 

Ezequiel e Gilvandor no recinto da Casa. Falou das indicações de seu mandato que visam contribuir com o 

desencolvimento do município. Paranebizou o Secretário Municipal de Ciência e Tecnologia, Nairon Sanches 

que vem trabalhando de forma dinâmica a frente da pasta com oferta de cursos profissionalizante para a 

juventude, uma política do empreendodorismo e valorização do ser humano. Desejou sucesso ao secretário, 

solicitando mais apoio nos subsídios para a realização das atividades desta secretaria, sobretudo melhor 

espaço físico. Dentre os cursos ofertados pela Secretaria de Ciências e Tecnologia está suinocultura, 

aveculturam, operacionalização de roçadeira, produção de bolos e doces, operacionalização e manutenção 
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de motores rabetas. Felicitou toda a Famílai Sanches e servidores da Secretaria de Ciências e Tecnologia. 

Ver. Mara Vilela (PT), Manoel José (MDB), Rosélio Pureza (PRÓS), Joel Gama (MDB), Joelso Santos 

(PSD) e Elso Queiroz (MDB), retiraram suas inscrições. Nada mais a ser tratado, o Presidente deu por 

encerrada a presente sessão, às 10h21m. 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 março de 2022. 

 

 

Presidente: __________________________________. 
 

 

1ª Secretária: ________________________________. 

 
 

2º Secretário: ________________________________. 

 
 

 

 

 

 

 

APROVADA NO PEQUENO EXPEDIENTE DA 8ª SESSÃO ORDINÁRIA, REALIZADA NO DIA 25 DE 

MARÇO DE 2022, POR 09 (NOVE) VOTOS. 


