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Aos dezoito dias do mês de outubro do ano dois mil e vinte e dois, às 08h49m, deu-se início no Plenário de 

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

Souza”, deu início a 25ª 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. João Padre (PT), Ver. Heraldo Pantoja (PT), Ver. Waldir Fernandes, Ver. 

Joelso Santos (PSD), Ver. Moacira Alho (PSD) e Ver. Fabíola Moraes (PL). Ausencia justificada: Ver. Mara 

do Socorro Vilela (PT) e Elso Queiroz (MDB). Ausente, sem justificativa: Ver. Joel Gama (MDB). Havendo 

quórum regimental, o presidente declarou abertos os trabalhos sob a proteção de Deus. Requereu a 

Segunda Secretária, Ver. Moacira alho, proceder o sorteiro para a ordem de inscrição nas Considerações 

Finais. Em ato contínuo, deu início ao PEQUENO EXPEDIENTE, momento no qual foi feita a leitura da Ata 

da sessão ordinária, realizada no dia 04 de agosto de 2022 (23ª Sessão Ordinária). Colocou-a em 

discussão. Não havendo manifestação, colocou-a em votação simbólica, aprovada sem observação, por 

unanimidade, 06 (seis) votos, 01 (uma) abstenção. Proseguiu com a leitura da Ata Sintética da Sessão 

Ordinária, que se realizaria no dia 17 de outubro de 2022. Colocou-a em discussão. Não havendo 

manifestações, colocou em votação, aprovada por unanimidade 07 (sete) votos. Leitura dos expedientes 

recebidos, a saber: Ofício nº 08/2022 – Ver. Mara Vilela (PT). Ref.: Justificativa de ausência, Ofício nº 

03/2022 – Ver. Elso Queiroz (MDB). Ref.: Justificativa de ausência e Ofício nº 06/2022 – Grupo de Pesquisa 

de Extensão “Nós os Guardiões”, Ref.: Pedido de providências quanto o agravamento da violência no 

trânsitos, falta de fiscalizações e políticas educativas. Prosseguiu com a leitura das matérias do GRANDE 

EXPEDIENTE, a saber: PROJETO DE LEI Nº 06/2022 - Súmula: Dispõe sobre as Diretrizes para 

elaboração da Lei Orçamentária de 2023 e dá outras providências. Autor: Executivo Municipal; INDICAÇÃO 

Nº 034/2022 – CMG. Súmula: Recuperação de trecho da Rua Nova I, entre a Trav. Caito Fonseca e Trav. 

São Sebastião. Autora: Ver. Mara Vilela (PT); INDICAÇÃO Nº 035/2022/CMG - Súmula: Construção de um 

poço artesiano na localidade Belenzinho, área de expansão urbana da cidade de Gurupá/PA. Autora: Ver. 

Moacira Alho (PSD) e INDICAÇÃO Nº 036/2022/CMG - Súmula: Mudança de local e construção de novo 

prédio escolar para EMEF Manoel Lourenço dos Reis, polo Tauary, área rural do município de Gurupá/PA. 

Autor: Ver. Manoel José (MDB). Não havendo matéria pautada para a ORDEM DO DIA, prosseguiu com o 
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tempo destinado às CONSIDERAÇÕES FINAIS. Usando a Tribuna, Ver. Heraldo Pantoja, Vice-Líder do 

PT, falou da sua participação da Festividade Nossa Senhora do Bom Remédio e Nossa Senhora de Nazaré 

nos povoados de quilombos do Jocojó e Gurupá Mirim. Solicitou o envio de Moção de Pesar e Solidariedade 

e Família Correa Pantoja, pelo falescimento de sua prima Adelcilene Pantoja, vítima de acidente de trânsito 

em Gurupá. Agradeceu a leitura do pedido de providências do coletivo “Nós os Guardiões”, carta aberta as 

autoridades constituídas, formulada com o apoio de várias entidades da sociedade civil organizada. 

Informou que sua bancada, a partir de requerimento a ser protocolado na Casa, fará acontecer uma 

audiência pública, para tratar da situação do trânsito de veículos em Gurupá e outras pautas ligadas a 

segurança pública. Desejou boa recuperação a seu tio Adelino que, encontra-se em tratamento de saúde na 

cidade de Breves/PA, seu tio já tinha a saúde frágil, situação agravada pelo morte prematura de sua filha 

Adelcilene. Recordou que Gurupá, dentro de sua estrutura administrativa, já dispõe de Departamento de 

Trânsito que, precisa ser implementado urgentimento pelo Executivo Municipal, conforme determina a Lei. 

Falou da preocupação de acidente com rabetas e o uso de motocicletas por menores, causando danos a 

ordem pública e colocando em risco a vida dos condutores e pedestres. Comentou o triste crescimento da 

violência e casos de suisídios em Gurupá. Falou do bom resultado da Eleição Federal no primeiro turno, o 

Governador Helder Barbalho foi reeleito com a ajuda expressiva de votos do eleitorado gurupaense. 

Igualmente, externou gratidão pela vitória do Deputado Beto Faro ao Senado Federal pelo Partido dos 

Trabalhadores (PT), de Dilvanda Faro (PT) para a Câmara Federal e do Deputado Elias Santiago para a A 

Assembleia Legislativa do Pará. Informou que o PT local, já está trabalhando a campanha do segundo 

turno, confiante na vitória do Ex-Presidente Lula. Ver. Fabíola Moraes (PL), agradeceu os 2.19 (dois mil e 

dezenove) votos obtidos pela candidata eleita Deputada Federal Renilce Nicodemos. Avalia que o resultado 

das urnas, deu resposta positiva a seus perseguidores. O povo de Gurupá confia em seu trabalho, está no 

rumo certo. Agradeceu todos as pessoas que votaram na candidata Renilce. Externou gratidão a sua 

“Equipe Valente” pelo esforço e trabalho na conquista de votos. Informou do projeto social “Casa Rosa” que 

planeja implementa em Gurupá com o apoio da Deputada Renilce Nicodemos. Parabenizou a Ver. Moacira 

Alho, Rosélio Pureza e todos os membros que abraçaram diversas candidaturas e foram vitoriosos no pleito, 

uma vitória para o povo de Gurupá que tem uma bancada de deputados bem votados. Disse está muito feliz 

com o processo eleitoral, fez sua campanha limpa, sem denegrir ou perseguir nenhum adversário. Está a 

disposição do povo e, realizará agenda para agradecimento aos eleitores nas diversas localidades do meio 

rural. Recordou que na localidade Bacá/Brasília a candidata Renilce foi a mais votada. Falou da 

necessidade do setor responsável providenciar serviço de manutenção da iluminação pública na localidade 

Bacá e Brasília. Requereu a formalização deste indicativo ao prefeito. Falou do crescimento de suisídios, 

envolvendo jovens gurupaenses. O Governo Municipal precisa trabalhar políticas públicas de oportunidade 

para a juventude, sabe que uma grande parcela juvenil está sem ocupação, precisa ser assegurada a vinda 

de universidade pública e geração de trabalho e renda para a juventude. Ver. Rosélio Pureza (PRÓS), 

agradeceu a presença das pessoas no recinto da Casa. Registrou a presença do Conselheiro Tutelar, Sr. 

Gilvandro Torres. Agradeceu sua equipe de campanha que, incansavelmente, trabalhou ao seu lado e 

abraçou a candidatura da Deputada eleita, Dra. Alessandra. Agradeceu o Ver. Elso Queiroz que também 

abraçou a campanha da candidata eleita Dra. Alessandra. Foram 1.17 votos obtivos em urna. Agradeceu o 
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apoio e pediu desculpa as localidades que não pode chegar. Informou que foram 9 candidatos eleitos com a 

soma de votos do eleitorado de Gurupá. Espera serviço ao povo de Gurupá por parte dos candidatos 

eleitos. Disse está preocupado com a rivalidade de eleitores nas redes sociais, devido as ideologias de um 

candidato e outro. Espera que no dia 30 de outubro, 2º turno das eleições, o eleitor vote conciente, seja 

iluminado por Deus e que prevaleça a democracia. Chamou atenção do chefe do Executivo Municipal e dos 

membros do Parlamento, para encaminhar providências referente a constante permanência da equipe de 

fiscalização da Equatorial, não deixa o povo em paz. Tem agente de fiscalização da empresa que recebe 

propina, mesmo assim, aplica multa a clientes. A equipe de fiscalização chega em Gurupá e não apresenta 

sequer a carta de serviço, não informa qual serviço vieram realizar. Já debateu seriamente com servidores 

da empresa e está indignado com a prática destes em Gurupá. Recordou as várias necessidades do povo 

no que se refere a melhoria do serviço de distribuição de energia elétrica e não se faz o que de fato é 

necessário. Com a parte, Ver. Heraldo Pantoja, sugeriu enviar um ofício ao gerente da Equatorial, para que 

este informe qual o serviço a equipe está autorizada realizar em Gurupá. Retornando a palavra o orador 

chamou atenção para a gravidade do trânsito em Gurupá. Informou que um menor de idade está 

conduzindo um carro normalmente, tal adolescente oferendo risco de acidente para si e para os moradores 

que transitam nas vias públicas. Falou dos gastos públicos para transporte e tratamento da saúde de 

vítimas de acidentes no trânsito. Chama a uma ação coletiva, envolvendo todos os Poderes do município e 

setores de fiscalização. Com a parte, Ver. Fabíola Moraes, falou da necessidade de bloquear o acesso de 

veículos motorizados nas vias de acesso a perímetro da Praça Mariocay, somente nos finais de semana. 

Retornando a palavra, o orador sugeriu aos membros da Casa que, por iniciativa própria, construam os 

cavaletes para o bloqueio de veículos e direcionem estes, com a ajuda de um auxiliar para a Praça 

Mariocay. Agradeceu sua equipe de trabalho, a frente da gestão da Casa, período 2015/2016. Informou que 

suas contas de gestão, foram aprovadas, já se encontram com alvará em mão, expdidos pelo TCM/PA. Ver. 

Waldir Fernandes (PT), agradeceu a presença das pessoas no recinto da Casa e dos ouvintes que 

acompanham a sessão legislativa através do rádio. Parabenizou a Ver. Fabíola e sua equipe de campanha 

pelo bom resultado das eleições do primeiro turno. Informou de sua participação na Festividade de Nossa 

Senhora de Nazaré da Ilha do Gurupaí. Falou das dificuldades que passa sua família, devido a perda de 

várias membros nos últimos meses. Recordou a filha de seu primo “Dominguindos”, da localidade São 

Pedro do Bacá, sua vó Oscarina, sua tia Maria e recetemente o jovem Fredson Pastana. Fez memória de 

Eurico Gama, do jovem Benedito Gonçalves Pinto (suicídio) e pessoas mortas em execução. Falou do 

sentimento de sua prima Joana que relatou para este sua indiganação na demora da ambulância em quase 

uma hora para a busca do seu filho falescido, poderia ter sido socorrido em menor tempo. Falou da demora 

para a busca de doentes de localidades do interior. Requereu ao setor do transporte de doentes mais 

organização e agilidade. Comungou com as críticas e questionamentos relacionados a prática dos agentes 

da Equatorial que encontra-se no município. Segundo informações, há provas da prática de recebimento de 

propina dadas a estes agentes no ato de fiscalização de unidades de consumo. Convida os membros a 

unidade, para combater este problema e dá resposta a sociedade. Parabenizou a equipe de campanha de 

seu partido pelas vitórias no 1º turno das eleições. Desejou bom trabalho na campanha do 2º turno das 

eleições. Espera que as autoridades do Legislativo e Executivo, busquem junto aos candidatos eleitos as 
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melhorias que o povo precisa e espera. Quanto a falta de segurança no trânsito, pede a implementação do 

Departamento de Trânsito por parte do prefeito municipal. Considera que, a imprudência do cidadão levou a 

morte da falescida Aldelcilene Pantoja. Visitou o hospital e teve conhecimento de vários casos de pessoas 

acidentadas por veículos motorizados, dentre elas, muitas crianças. Ver que o bloqueio de veículos no 

acesso a praça é fundamental para a segurança. Ver. João Padre, Líder do PT, falou dos grande eventos 

no início do mês de outubro, 1º turno das eleições federais, Círio de Nazaré, Festa da padroeira do Brasil e 

Dias das Crianças. Manifestou gratidão ao povo de Gurupá pela soma de votos que levou vitória do 

Governador Helder, Deputados Estaduais, Federais e um Senador do seu partido, muitos candidatos foram 

reeleitos. Acredita e confia que os membros da Casa irão buscar os apoios para as parcerias que Gurupá 

tanto precisa. Informou da solicitação de sua bancada para a realização de audiência pública, para tratar da 

segurança no trânsito, poluição sonora e realização de festas nos finais de semana. Para todas essas 

pautas, há legislação que limita tais funcionamento. Falou de ruas fechadas por promotores de festas 

dançantes nos finais de semana e atos de tentado ao pudor nas proximidades deste evento. Considera que 

no tocante a circulação de veículos inregulares está desorganizado em Gurupá. Falta iluminação pública em 

várias ruas que, facilita ações de violência e acidentes. Disse que a morte de Adelcilene abalou muito o Sr. 

Adelino Pantoja a pronto de agravar seu estado de saúde. Requereu ao Líder do Governo que interceda 

junto ao Executivo para a conclusão da obra de reforma do trapiche do Fortaleza. Agradeceu seus 

apoiadores no 1º turno das eleições federais, especialmente a seu amigo Claudiney. Ver. Joelso Santos, 

Vice-Líder do PSD, ageadeceu todas as pessoas que o apoiaram na candidatura por ocasião do 1º turno 

das eleições. Comunga o convite para a chamada de providências para sanar as imprudências no transito. 

Recordou a Lei de autoria do Ver. Rosélio Pureza que precisa ser efetivada. No tocante a Empresa 

Equatorial, é necessário providências concretas e imediata. Igualmente, precisa se recolver a problemática 

da falta de água em bairros da cidade. Disse ter presenciado um cidadão que, utilizou-se de pessoa com 

problemas para jogar lixo no rio. Igualmente, é necessária a afiscalização do setor competente, quanto a 

jogada de embalagem de cervejas dentro do rio. Agradeceu o presidente da Casa e o prefeito pelo apoio e 

execução para a reforma da Escola. Manoel Januário, São Camillus e São João, todas no Distrito Itatupã. 

Agradeceu o governo e secretário de saúde pelo funcionamento do posto do Chato. Espera o apoio do 

Executivo para equipar o posto de saúde do Rio Tauary, já está concluído e pintado. Com a parte, Ver. João 

Padre parabenizou o orador pela iniciativa com recurso p´rórpio. Retornando a palavra o orador espera que 

brevemente se disponibilize vacina para o posto do Tauary. Ver. Moacira Alho, Líder do PSD, falou da 

realização da ação de seu Mandato por ocaisão do Dia das Crianças em bairro do Horto e Belenzinho. 

Agradeceu o senhor conhecido por “Trovão” que deseja construir uma praça para as crianças nas 

proximidades das casas populares. Convida os membros a serem parceiros nesta iniciativa. Parabenizou 

todas as crinças pelo dia especial. Fez breve reflexão do papel dos pais na educação dos filhos. Fez 

referência ao Dia 15 de Outubro, Dia do Professor. Estes servidores tem fundamental importância para o 

desenvolveimtno humano e as transformações sociais tal almejadas. Disse que a sabedoria é a chave para 

o crescimento e desenvolevimento educacional do ser humano. Avalia que o Brasil e o mundo ainda não 

despertou para a importância do professor na sociedade. Precisa se trabalhar a valorização dos 

professores, é inmjusto um professora ganhar um salário mínimo. Deve, no mínimo receber o piso nacional, 
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um debate que precisa ser feito. Tem desejo de receber mais informações a respeito da gestão do recurso 

da saúde, como a compra de medicamentos. Não realização da Conferência Municipal de Saúde e 

funcionalidade do Conselho Municipal de Saúde. Sem a conferência e efetiva atuação do conselho, perde-

se o controle social. Sente a falta de placa de infomações nas obras públicas. Igualmente, informações 

sobre a arrecadação municipal e a destinação destes recursos. Falou do transporte inadequado dos 

moradores da estrada, precisa se fazer esse debate, são cidadãos e precisam de respeito. Igualmente, a 

situação das vicinais da estrada que precisam de manutenção, precisa de planejamento do Executivo para 

prestar melhor serviço e qualidade nos serviços públicos. Pede a passagem do carro de lixo na travessa 

Barradinha que não está recebendo este serviço público. Ver. Manoel José, Líder do MDB e do Governo na 

Câmara, felicitou o povo do Distrito Carrazedo. A eleição do primeiro turno foi tranquila e limpa. Estava 

apoiando o candidato eleito Dep.Celso Sabino. Visitou três localidades e teve a felicidade de receber apoio 

ao candidato. Agradeceu os votos recebidos na cidade e interior, totalizando 1.200 votos. O candidato 

apoiado por seu filho Felipe e Ver. Joel também foi bem votado. Acredita que todos os candidatos apoiados 

por membros da Casa foram bem votados. A conquista dos votos foi de toda a equipe de campanha. Se 

colocou a disposição das comunidades do meio rural. Espera que todos os candidatos eleitos somem para 

Gurupá. Informou da promessa de 4 milhões de reais para Gurupá, destinado pelo Dep. Federal Eder 

Mauro. Mais de um milhão já está no sistema. No que se refere a situação da água, a solução está na 

cobrança da taxa que não se paga. Falou dos gastos excessivos com a saúde pública. A folha é 900 mil 

reais, dois médicos, transportes, combustível e outras despesas, custeadas com recursos mínimos. 

Informou que o Governo está se esforçando para concluir a reforma do telhado do HMG e da recuperação 

da Trav. 12 de Outubro. Irá buscar informações do andamento da obra de reforma do trapiche do Fortaleza. 

Quanto a questão da fiscalização de empresa da Equatorial, falta a população, junatamente com o 

Legislativo e o Executivo agir na chegada destes. Parte da população reclama e não faz sua parte. 

Considera grave a situação do transito em Gurupá. Falou do agravamento de atos infracionais, cometidos 

por menores em ruas e no trânsito. Disse que o trabalho para fiscalização do comércio de trogas continuará 

intenso por parte da polícia, o Presidente declarou prejudicados os trabalhos e deu por encerrada a 

presente sessão, às 11h26. 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, 18 de outubro de 2022. 

 

Presidente: __________________________________. 
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APROVADA NO PEQUENO EXPEDIENTE DA 26ª SESSÃO ORDINÁRIA, REALIZADA NO DIA 19 DE 

OUTUBRO DE 2022, POR 08 (OITO) VOTOS.  


