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ATA DA 11ª SESSÃO ORDINÁRIA DA 19ª LEGISLATURA MUNICIPAL, REALIZADA EM 26 

DE MAIO DE 2021. 

 
 

 

Presidente: Ver. Manoel José Brito dos Santos – MDB. 

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

                                           2ª Secretária: Moacira Almeida Alho – PSD. 

 
 

 

Aos vinte e seis dias do mês de maio do ano dois mil e vinte e um, às 09h01m, realizou-se no Plenário 

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

Souza” a 11ª Sessão Ordinária do primeiro período da 19ª Legislatura Municipal, sob a Presidência do 

Exmo. Sr. Vereador Manoel José Brito dos Santos (MDB). Requereu ao Primeiro Secretário, Ver. Rosélio 

Pureza o registro nominal dos membros presentes, responderam: Manoel José (MDB), Joel Gama 

(MDB), Moacira Alho (PSD), Ver. Joelso Santos (PSD), Rosélio Pureza (PRÓS), João Padre (PT), 

Heraldo Pantoja (PT), Elso Queiroz (MDB) e Fabíola Moraes (PL). Com a palavra o Líder do PT 

justificou a ausência do Ver. Mara Vilela em razão do falecimento do tio. Havendo quórum o Presidente 

justificou a ausência do Ver. Waldir Fernandes (PT), declarou abertos os trabalhos sob a proteção de 

Deus. Solicitou a Segunda Secretária, Ver. Moacira Alho o sorteio nominal para a ordem de 

pronunciamento nas Considerações Finais. Em seguida, o Sr. Presidente iniciou o PEQUENO 

EXPEDIENTE com a leitura da Ata da Sessão Ordinária anterior, realizada no dia 24 de maio de 2021, 

aprovada, por 08 (oito) votos, 01 abstenção. Em seguida, iniciou o tempo destinado ao GRANDE 

EXPEDIENTE, leitura das indicações nº. 17/2021, “Reforma do Posto de Saúde do setor Marajoí 

Cecília Moura de Souza”, localizado na Comunidade São Sebastião de Autoria do Ver. Joel Gama 

(MDB); Indicação nº 26/2021, “Reforma da fachada do prédio do Clube de Mães e adaptação dos 

banheiros”, de Autoria do Ver. Joel Gama (MDB); Indicação nº 25/ 2021, “Construção de um posto de 

saúde na localidade Baquiá Branco”, de autoria do Ver. Heraldo Pantoja (PT); Indicação nº 24/ 2021, 

“Construção de um posto de saúde na localidade Baixo Marajoí”, de autoria do Ver. Heraldo Pantoja 

(PT); Indicação nº 23/ 2021, “Reforma da ponte da Vila do Distrito Carrazedo”, de autoria da Ver. Fabíola 

Moraes (PL) e Indicação nº 22/ 2021, “Reforma e ampliação do prédio da EMEF São Benedito do Rio 

Pitiú” de autoria da Ver. Fabíola Moraes (PL). Não havendo matéria para a ORDEM DO DIA, deu 

início as CONSIDERAÇÕES FINAIS. Usando a tribuna, Ver. Manoel José, Líder do MDB e do 

Governo na Câmara, informou da preocupação com a folha de pagamento. Já dialogou com o 

Prefeito a situação e pediu providências para os ajustes das contas públicas. Questionou a 

lotação de barqueiros sem o processo legal, não deve ser individual, mas através de 

cooperativa. Há servidores contratados na educação de forma irregular. Informou que haverá 

problema no próximo pagamento do funcionalismo público por contas das situações da folha, 
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barqueiros lotados terão problemas para receber. A folha da educação está chegando à soma de 

cinco milhões e o recurso existente não chega a 3 milhões. Acredita que é preciso se fazer uma 

reforma no Governo. Questionou a existências de empresas para construção de obras de prédio 

escolar em localidades do meio rural sem cumprimento de suas obrigações. Há gastos elevados 

com a construção de passarelas. Disse que apresentará documentos que comprovam a situação 

que vem ocorrendo dentro do Governo Municipal. Se o Prefeito não tomar providências urgentes, 

não sabe o que acontecerá. Pediu ao Prefeito que faça o processo licitatório legal para a 

contratação de empresas e somente pagar por medida da obra. Irá acompanhar o Executivo em 

toda dimensão. Questionou a vinda de deputados em Gurupá em razão das proximidades das 

eleições. Muitos não contribuem em nada com o povo de Gurupá, citou um deputado de “Jr. 

Mentira” que só engana. Ver. Heraldo Pantoja, Vice Líder do PT, externou sentimento de pesar 

a sua colega de bancada, Ver. Mara Vilela pelo falecimento do tio. Igualmente, desejou a 

recuperação da saúde da esposa do Ver. Waldir Fernandes. Parabenizou a Ver. Mara pela união 

matrimonial civil. Recordou o dia 25 de maio “Dia do Trabalhador Rural”, requereu o envio de 

moção de congratulação em nome do seu mandato ao Sindicato dos Trabalhadores Rurais 

Agroextrativistas. Quanto à condução da gestão pública, informou que o PT passou 16 anos de 

mandatos consecutivos, 20 anos de gestão, deixou seu legado e luta em benefício da sociedade. 

Vê que em pouco tempo do atual governo já apresentam conflitos internos. É um desafio gestar 

visto que Gurupá depende unicamente das transferências de recursos do Governo Federal, não 

dispõe de arrecadação própria. Pede seriedade e compromisso com a gestão destes recursos. O 

PT trouxe para Gurupá formação para professores, muitos membros da casa participaram do 

processo. Porém, ver um desmonte destas conquistas educacionais, tanto pelo atual Governo 

Federal como também pela gestão de Gurupá. Não valorizam os prodessores formados pelo 

PARFOR e demais instituições. Priorizam contratações de pesssoas com apenas o ensino 

mpedio para ser professro. Pergunta: “Como ficará a situação do ideb nos próximos anos?”. 

Pediu transparência na publicação das informações dos recursos, disponibilizando tais 

informações no Portal da Transparência da Prefeitura. Cobrou em nome da Bancada do PT a 

informações do processo licitatório para a compra dos kits da merenda escolar, Gurupá dispõe 

de mais de 13 mil alunos, segundo o censo escolar. Informou que o município já recebeu quase 

600 mil reais, destinado à compra da merenda escolar, irão pedir o extrato bancário desta conta. 

Com a parte o Líder do Governo informou que o processo de licitação para a compra da 

merenda escolar já está concluso e as compras já serão realizadas. O recuros disponível para a 

merenda é maior do que o informado, soma mais de um milhão de reais. Retornando a palavra o 

orador pediu agilidade na compra e distribuição dos kits da merenda, considerando a 

proximidade do primeiro semestre, respeitando no mínimo os 30% de aquisição de alimentos 

da agricultura familiar para que circule recurso dentro do município, é fundamental para a 
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segurança alimentar, sobretudo neste tempo de pandemia. A transferência começaram a partir 

de janeiro. Pede que as comunidades quilombolas se envolvam neste processo, dialoguem tal 

política. Igualmente, cobrou transparência no recurso do transporte escolar que iniciou o repasse 

no mês de março, soma mais de 700 mil reias. Igualmente pede transparência com o recurso do    

ICMS Verde. Em 2020, o município de Gurupá recebeo o montante de R$ 1.682,988,03 (um 

milhão seiscentos e oitenta e dois mil, novecentos e oitenta e oito reais e três centavos). Em 

2021, de janeiro a abril o município já recebeu R$ 628.087,16 (seiscentos e vinte oito mil, oitenta 

e sete reais e sezesseis centavos). Pergunta o quais as políticas na área ambiental estão sendo 

contempladas com este recurso. É preciso considerar que Gurupá é um município rural. Há 

politicas na área ambiental que podem geram emprego e renda, a citar a coleta seletiva. Gurupá 

tem um diferencial porque maior parte da população ainda reside no campo. Há municípios como 

Macapá que 95% da população já reside na cidade. Manifestou desejo de melhoria no serviço de 

iluminação pública ou isenção da taxa cobrada do contribuinte devido à falta deste serviço. Ver. 

Rosélio Pureza (PRÓS), externou saudações aos ouvintes da rádio, web rádio e facebook. 

Requereu ao secretário de infraestrutura melhorias na Rua Nova 5, segundo informações de 

morador está intrafegável. Disse está preocupado com as informações prestadas pelo Líder do 

Governo com relação às contratações. Muitas situações expostas precisam de atenção total. Se 

foi acordado as atividades escolares na modalidade remota, há necessidade de transporte para 

os aluno. Nesta modalidade exige ainda mais dos transportadores escolar. Algo precisa ser 

ajustado. Se for preciso à cooperativa, é necessário agir. O trabalhador não pode ficar sem 

receber pelo serviço que está prestando. É preciso chegar a entendimento para Gurupá não ter 

perca do recurso do Fundeb como ocorreu no exercício de 2020. Deu como exemplo a realidade 

do Santana do Flexal cuja lotação do número de barqueiros é insuficiente para a necessidade. 

Percebe situação contraditória entre as atitudes do Prefeito e o debatido no Parlamento. Com a 

parte, Ver. Fabiola Moraes comungou com a realidade complexa e a logística que precisa para 

se realizar as atividades escolares de forma remota. Concorda que os barqueiros estão 

trabalhando muito para se realizar essa modalidade de ensino, são fundamentais. Quanto às 

obras das escolas, tem informações do Controle Interno que o trabalho está sendo pago por 

medição. Quanto o acesso às informações internas, está no seu terceiro mandato, três gestões e 

sempre teve dificuldade do acesso as informações do Governo. Se o Líder souber que fale. Tem 

requerido informações e não se responde. A falta de informações tem gerado um vício. Acredita 

que é preciso descentralizar a gestão dos recursos públicos para que cada secretaria tenha 

autonomia financeira sobre a pasta. Voltou a pedir a expansão das ações da Secretaria 

Municipal de Assistência Social a zona rural. As ações continuam centralizadas na cidade. Ver. 

Joelso Santos, Vice Líder do PSD, externou saudações diversas. Concordou com o exposto 

pelo Ver. Rosélio. O barqueiro não pode ser prejudicado por conta de falta de entendimento 
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dentro da gestão. De acordo com as informações da SEMED os barqueiros contratados foram 

para atender a necessidade de entrega das cartilhas aos alunos nas residências. Cabe a gestão 

a legalidade das contratações por meio de cooperativa. Com a parte o Líder do Governo 

questionou contratar antes para legalizar depois, porém, será necessário fazer. Retornando a 

palavra comentou a primeira fase de vacina contra a Covid-19 na região do Itatupã, contudo, há 

moradores e servidores da educação que ainda não receberam a vacina. Segundo informações 

do Coordenador da vacina o Governo está organizando o retorno no Distrito através da UBS com 

outras atividades ligadas a saúde. Informou que torneios no inteiro continuam. Têm ocorrido 

vários casos de assalto na região. Com a parte, Ver. João Padre, perde o envio de expediente 

ao Delegado de Polícia para fazer uma ação na região do Tauary. Segundo informações há 

cidadãos foragidos na região que amedrontam as pessoas. Retornado a palavra o orador 

comungou com a necessidade de providências urgentes para maior segurança da população, 

contudo seja uma ação silenciosa, discreta. Pediu ao secretário de infraestrutura atenção para 

trechos de rua na cidade. Ver. João Padre, Líder do PT, cobrou melhoria na iluminação pública, 

a situação está ficando Sustentável. Solicitou ao Líder do Governo que informo quanto o 

município está recebendo para a manutenção da iluminação. Do contrário, convidará sua 

bancada para entrar com uma ação no MP. Igualmente, requereu ao secretário de infraestrutura 

rever uma poça ao lado da academia de saúde, a área precisa ser limpa. Parabenizou o Ver. 

Joel Gama pelas proposições de melhorias as comunidades do Rio Marajoí. Parabenizou os 

alunos pela conquista de uma turma do Ensino Médio. Recordou sua intervenção com outros 

colegas de bancada em legislatura anterior para buscar melhoria para o ensino médio na cidade 

e expansão de turmas para o interior. Se sente parte do processo e do funcionamento de uma 

turma do ensino médio na localidade Marajoí. Convidou o Ver. Joel e demais pares para 

trabalharem a revisão da lotação de professores do polo Marajoí. Pessoas formadas ficaram de 

fora, professores lotados com o Mundiá foram lotados. Há legislação que orienta as lotações e 

precisa ser cumprida. Acredita que as discussões relacionadas ao funcionamento da educação 

precisam ser discutidas por polo devida as realidades existenciais em cada polo. Irá apresentar 

pedido de providências ao Prefeito para reparos de área da Rua Antonio Raposo Tavares devido 

às dificuldades para se trafegar no local. Manifestou solidariedade a Família do jovem Matheus 

Martins, requereu a leitura na sessão seguinte da carta deixada pelo jovem. O fato é lamentável, 

tinha um futuro brilhante. Ver. Joel Gama, Vice-Líder do MDB, externou sentimentos de pesar e 

solidariedade aos familiares de Joaquim Costa de Oliveira, tio falescido da Ver. Mara Vilela. 

Externou cumprimento a todos os ouvintes da rádio através dos meios de comunicação social. 

Informou do acompanhamento na ação de entrega dos contratos de concessão de uso da terra - 

CCU, uma parceria do Governo Federal com o Governo Municipal através do INCRA. Acredita 

que tal ação ajudará Gurupá avança na linha de produção através das linhas de crédito. 
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Parabenizou os trabalhandores rurais pelo Dia do Trabalahndor Rural, celebrado no dia 25 de 

maio, recordando sua origem de homem do campo. Informou que a partir da semana seguinte o 

Governo irá realizar o trabalho de manutenção da iluminação pública, segundo informações 

repassadas pelo Secretário de Adminitração, pediu desculpa pelos transtornos ocorridos. Falou 

das boas ações do Governo. Deu ênfase aos trabalhos desenvolvidos pela Secretaria Municipal 

de Assisência Social na pessoa da Secretária Elisia Souza e sua equipe de trabalho. Concorda 

com as contratações desde que sejam de forma legal. Parabenizou a modalidade remota para o 

retorno das atividades escolares. O modelo de Gurupá será seguido pelo município de Breves. 

Já dialogou com a Secretária de Educação sobre as situações levantadas. Cabe ao Governo 

fazer os ajustes necessários. É preciso trabalhar alternativas para a geração de emprego e 

renda. Tem sido procurado por muitos barqueiros, se sentem desvalorizados nas contratações. É 

preciso considerar que esta categoria é fundamental para educação acontecer, precisam ser 

mais valorizados. Embora sendo da base do Governo não hesitem falar das situações que não 

concordam, sabe que o julgamento vem do povo e este acompanha os debates e o 

comportamento de cada Vereador. Agradece as transmissões que possibilitam a participação da 

sociedade. Convida os membros para apoiarem as indicações de cada membro, são anseios do 

povo. Coloca seu mandato a disposição de todos. Ver. Moacira Alho, Líder do PSD, externou 

saudações diversas. Manifestou extrema indignação pela manifestação do Líder do Governo na 

tribuna anterior. Questionou as informações privilegiadas recebidas pelo Líder do Governo, 

segundo a oradora, repassadas pela Secretária de Finanças, Josinete Nunes. A Secretária não 

informa a Secretária de Educação, o Prefeito e a Vice-Prefeita dos problemas financeiros 

existentes na folha de pagamento do funcionalismo municipal. Relatou que vem acompanhando 

as ações incansáveis da Secretária de Educação e da Vice-Prefeita Municipal. Cada contratação 

são dentro da legalidade para a continuidade do ensino remoto. Concorda em parte que existem 

duas gestões, uma pela Secretária na questão de planejamento e outra pela Secretária de 

Finanças, gestada pela Sra. Josinete Nunes. É preciso  descentralizada a gestão dos recursos 

da educação, dá autonomia a secretária da pasta. Há cobranças do TCM/PA quanto a exigência 

desta transferência. Disse que os maiores cargos dentro do governo estão ligados a família do 

Presidente da Câmara. Falou de enriquecimento ilícito de secretários municipais que não 

trabalham, comprou fazenda e casa de luxo em Porto de Móz, comprou uma casa de 200 mil 

reais na seguna rua em Gurupá e gramas de ouros e ostenta sua condição financeira. Se houver 

redução da folha, que começe pelos grandes, por quem não trabalha. Gurupá tem um plano para 

a Educação, contudo, precisa ter autonomia da gestão dos recursos da educação. A merenda 

ainda não foi entregue devido a centralização deste recurso e demora no processo de licitação 

que precisa ser investigado, saber se não houve privilégio ou monopólio para beneficiar 

empresas. Finalizou se colocando ao lado dos servidores contratados. Ver. Elso Queiroz 



   

   

   

 

   

 

  

    ______________________________________________________________________________ 
 

 

 

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 
 

(MDB), reportou-se a falta de segurança pública na região do Itatupã. Convidará o Prefeito para 

trabalhar ação de combate as ações de assalto no Distrito. Acredita que a situação dos 

barqueiros é complexa, são essenciais para a educação e tem perdas em suas contratações. 

Comentou a maior presença de Deputados na cidade de Gurupá. Que o povo avalie quem de 

fato está ajudando o povo de Gurupá. Citou a atenção e ajuda do Dep. Luth e Eder Mauro. Há 

necessidade de levar as ações políticas para a zona rural. Informou de sua participação na 

agenda de entrega de CCU que beneficiarão muitas famílias, fundamental para o acesso as 

políticas de fomento, ligados ao Programa do Governo Federal “Titula Brasil”. Está feliz com a 

entrega deste documento. Comentou da importância do projeto a ser tramitado, ligado à 

regularização fundiária. É ações que poderão no futuro abrir linhas de crédito para os moradores. 

Quanto à centralização dos recursos públicos em única pasta, concorda com a descentralização, 

para dá autonomia aos gestores das pastas. Também deseja saber o destino do recurso do 

ICMS Verde. Parte poderia está sendo usado para resolver a situação do lixão. A SEMAS tem 

um plano de ação, contudo, falta recursos financeiros para a execução das atividades. Com a 

parte, Ver. Manoel José, esclareceu que não entra em vida pessoal, o que questiona é a 

condução da gestão. Continuará fiscalizando os serviços públicos. Disse que a Secretária de 

Finanças não gesta, ela encaminha as demandas. Não concorda com situação de empresa, 

cinco de uma única família. Não tem problemas com mulheres, respeita a todas. Retornando a 

palavra o orador informou que buscará informações da gestão do recurso do ICMS Verde. Ver. 

Fabíola Moraes (PL), respeita e compreende os debates. Já passou por muitas situações 

semelhantes. Cada um com sua opinião e convicções, contudo que prevaleça o interesse 

público. Requereu ao Secretário de Infraestrutura o retorno do transporte para os produtores e 

sua produção. Atualmente estão pagando para se deslocarem para a cidade. Pede providências 

quanto à iluminação pública, bem como a colocação de iluminação na praça, conhecida por 

Praça da Julieta, bem como a reforma do trapiche da Fortaleza, bem como rever trecho do 

perímetro da quarta rua que está intrafegável. Manifestou preocupação com a possibilidade de 

demissão. Há muitos pais de família e barqueiros sem renda. Pede que haja redução dos cargos 

maiores. Pede ao Prefeito Municipal e a Vice-Prefeita olhar humano para essas pessoas. Tem 

informações dos diversos recuros já recebido para a educação. É preciso dá um direcionamento 

para o povo. Recordou o prejuízo educacional para os alunos no ano de 2020. Há muitas 

dificuldades no processo educacional remoto, precisa do barqueiro para desenvolver os 

trabalhos. É preciso conhecer as realidades de cada local. Parabenizou o Secretário de Saúde, 

Paulo Coelho pelo pronto atendimento das demandas apresentadas. Ao Prefeito pela 

recuperação e retorno da ambulacha do Ipixuna. Igualmente ao Deputado Federal Eder Mauro 

que destinou Emenda de 1milhão de reais para a saúde. Abraçará aqueles que estão trazendo 

benefícios ao povo. Recordou que o papel do Parlamentar é cobrar, fiscalizar. Pede ao Prefeito 
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que pense bem a questão dos ajustes das contas públicas. É necessário continuar cobrando 

para que as melhorias cheguem de fato a quem precisa.. Não havendo mais nada a ser tratado o 

Presidente deu por encerrado os trabalhos ás 11h55m. 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, 26 de maio de 2021. 

 

 
 

Presidente: __________________________________. 
 

 

1º Secretário: ________________________________. 
 

 

2ª Secretária: ________________________________. 
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