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ATA DA 26ª SESSÃO ORDINÁRIA DA 19ª LEGISLATURA MUNICIPAL, REALIZADA NO DIA 

18 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 dezoito dias do mês de outubro do ano dois mil e vinte e um, às 09h03, deu-se início no Plenário de 

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

Souza”, a 26ª 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), Elso Queiroz (MDB) e Ver. Fabíola 

Moraes (PL). Ausência do Ver. Joelso Santos (PSD). 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 

24/09/2021, aprovada, com retificações, por 10 (dez) votos. Prosseguiu com a leitura do Of.  09/2021 - 

Comissão Parlamentar - ALEPA. Não havendo matéria para o GRANDE EXPEDIENTE e a ORDEM DO 

DIA, deu início ao tempo destinado as CONSIDERAÇÕES FINAIS., Ver. Joel Gama, Vice- Líder do 

MDB, agradeceu o Prefeito Joãozinho Batista, pela organização do evento em comemoração ao Dia das 

Crianças, realizado na Praça Mariocay, estendeu o agradecimento aos vereadores que se fizeram 

presentes. Igualmente, agradeceu e parabenizou a iniciativa da Secretária Municipal de Educação em 

comemoração ao Dia do Professor. Manifestou preocupação com a situação dos barqueiros, a categoria 

solicita ajuste do pagamento do serviço prestado no transporte de alunos. Solicita ao Prefeito e a Vice-

Prefeita que analisem com carinho esse pedido. Informou da inauguração do Posto de Saúde do Rio 

Mojú, após reforma geral. O evento contou com a participação das autoridades do Executivo e 

Legislativo, lideranças e o povo do Rio Moju. Agradeceu o Prefeito e a Vice, pelo atendimento de sua 

Indicação Parlamentar, a parceria e o apoio recebido do Secretário Municipal de Saúde, Paulo Coelho. 

Informou que na sexta e sábado se realizou a Ação da Unidade Básica de Saúde - UBS no Rio Moju, 

prestou vários serviços de saúde a comunidade mojuense. Agradeceu toda a equipe da UBS pelo 

trabalho e dedicação. Deseja que a UBS também realize ações em outras localidades do meio rural. 
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Finalizou colocando seu Mandato a disposição da comunidade. Ver. Elso Queiróz (MDB), agradeceu a 

Deus pelas conquistas que vem sendo realizadas no município. Fez referência a reforma e entrega do 

Posto de Saúde do Rio Moju, agradecendo ao Prefeito, sua equipe e Ver. Joel Gama pela iniciativa. 

Deseja que o posto receba todo o apoio para seu efetivo funcionamento em prol da saúde. Parabenizou 

o Prefeito, ICMBio, Secretária de Assistência Social e todas as famílias da área quilombola e de reserva 

que receberam cesta básica por meio do Governo Federal/ Fundação Palmares. Parabenizou o Governo 

na pessoa do Prefeito Joãozinho, pela realização do evento em comemoração do Dia das Crianças. 

Espera que o evento dê continuidade no ano seguinte. Agradeceu toda a equipe da SEMED na pessoa 

da Secretária Francisca Alho pela organização do evento em comemoração ao Dia do Professor. 

Agradeceu a presença do Sr. Manoel Pombo e sua parceria na busca de melhorias para o município de 

Gurupá. Ver. Fabíola Moraes (PL), falou do difícil momento da perda de seu pai para sua família. Teve a 

oportunidade de conviver com este. Deseja força a todos os seus irmãos. Informou da realização da 

Agenda da Ação Valente em várias localidades do município, já retornando em algumas áreas para a 

entrega de documentação. O projeto seguirá para outras localidades, já recebeu vários parceiros. Nas 

próximas ações haverá novos serviços sociais a ser prestado a comunidade. Agradeceu o Prefeito João, 

Dep. Luth e todos os apoiadores do projeto Ação Valente. Falou de sua felicidade pela conquista de uma 

escola na localidade Vila Miranda do Bacá do Ipixuna e pelo pronto atendimento do Prefeito e Secretária 

de Educação. Hoje a localidade tem uma escola digna para receber os alunos e brevemente será 

entregue a comunidade. Ver. Heraldo Pantoja, Vice-Líder do PT, externou solidariedade a Ver. Fabíola 

Moraes, pela perda do genitor. Requereu o envio de moção de pesar aos familiares da Parlamentar. 

Externou solidariedade a todas as famílias que se encontram enlutadas. Parabenizou seus pares 

professores, Moacira, Mara, Joel e Rosélio pela passagem do Dia do Professor no dia 15 de outubro. Em 

nome destes, cumprimentou todos os Professores do município, bem como aos alunos. Felicitou sua 

esposa, Jandira Coimbra pela passagem do Aniversário Natalício, celebrado no dia 17/10. Embora 

muitas dificuldades que passam crianças, parabenizou todas as crianças pela passagem do Dia das 

Crianças no dia 12/10 e dia da padroeira do Brasil Nossa Senhora Aparecida. Fez referência à 

celebração do Círio de Nazaré, celebrado no 2º Domingo de Outubro, desejando o fim da pandemia e a 

normalidade da vida. Agradeceu a Direção da E.M.E.F. Raimundo Ribeiro Dias pela acolhida no espaço 

da realização da obra de reforma geral da unidade de ensino. Igualmente, visitou o setor de merenda 

escolar, para buscar informações sobre a merenda escolar, ainda ausente nas escolas. Agradeceu 

reunião da Bancada com a Vice-Prefeita, Secretário de Infraestrutura, Emanoel Torres e Lideranças das 

localidades Jocojó, Maria Ribeira e Gurupá Mirim sobre encaminhamento para o serviço de limpeza da 

estrada que liga Gurupá a Ribeira e Jocojó. Nesta mesma linha, precisa dá continuidade na limpeza da 

rede de energia elétrica às comunidades quilombolas e na estrada do Ramal Grande e outros que são 

entrada para a cidade de Gurupá. Falou da realização da abertura do Sínodo Diocesano que aconteceu 

em Gurupá com uma programação no sábado, 16 e 17/10, com a presença de Pe. Fritz, Pe. Hortêncio e 

Genésio. O Sínodo, significa: “Caminhar juntos”. Será um processo de escuta das comunidades 

católicas, momento de abertura da Igreja para o povo, até que essas demandas sejam levadas ao Papa 

Francisco. É um evento a nível mundial. Gurupá foi escolhido pela Diocese de Xingu devido sua histórica 
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organização e caminhada de base. Ver. Manoel José, Líder do MDB e do Governo na Câmara, externou 

cumprimentos a todos os rádios ouvintes. Está feliz com a entrega do Posto de Saúde do Rio Moju, 

esquecido há aproximadamente 20 anos. Dialogou com a técnica de enfermagem do posto, que leve o 

trabalho a sério e preste bom serviço à comunidade do Moju. Informou que o Prefeito está mais ausente, 

porém buscando melhorias para o desenvolvimento. Informou que o Prefeito João conquistou uma 

Agência do Banpará para o município de Gurupá. O Banpará virá ao município, comprar o terreno para 

ser construída a agência. Questionou a doação do espaço pelo município, local onde atualmente 

funciona a agência do Banco do Brasil em Gurupá. Ver perda para o município neste processo. Informou 

que está chegando à merenda para os alunos no SEMAI, aguardam a entrega de produtos 

complementares para iniciarem a distribuição às unidades de ensino. É preciso informar que o recurso 

da merenda escolar é insignificante, R$ 0,33 (trinta e três centavos) por aluno. A Prefeitura está 

complementando o recurso, todos os alunos passam a ter um valor igual, foi uma determinação do 

Prefeito. Questionou a ausência do Sr. Júnior na entrega das cestas básicas, prejudicou a entrega por 

questões burocráticas e gerou prejuízo ao município devido os gastos com o transporte das cestas. Não 

concorda gastar recurso para atender famílias que fazem parte do município de Melgaço, o Prefeito de lá 

deveria assumir tal responsabilidade. O servidor de nome “Sabá”, funcionário da Educação é quem 

estava entregando as cestas, responsabilidade que era do Sr. Júnior do ICMBIO em Gurupá. Irá 

investigar se o escritório local não recebe recurso para custeio do transporte das cestas básicas. Pede 

que os professores em função desviada assumam suas salas de aula. Há professores na casa de apoio 

em Belém e em outros órgãos da administração que são do quadro da educação. Convidou olhar para o 

município, para depois se pensar em voto. Não confundir amizade com trabalho. Ver. Moacira Alho, 

Líder do PSD, externou felicitações a sua colega, Jandira Coimbra pela passagem do Aniversário 

Natalício no dia 17/10. Participou da realização dos festejos religiosos em Comunidade do Flexinha e 

Jocojó com a presença de muitos jovens. Avalia momento de renovação, de expressão da cultura local, 

de encontro fraternidade entre companheiros e renovação da fé. Agradece a perseverança das 

Comunidades de Base em manter a unidade e o bom viver nestes espaços de festividade. Igualmente, 

participou de evento em comemoração do Dia das Crianças no Ipixuna, agradecendo a todas as pessoas 

que organizaram os eventos nas diversas localidades. Fez referência ao Dia do Médico, em nome do Dr. 

Salomão, parabenizou todos os médicos e agradeceu a este profissional por ter ajudando a salvar muitas 

vidas e está à disposição do povo gurupaense. Fez referência a programação da Igreja Católica de 

Gurupá para a abertura do Sínodo Diocesano nos dias 16 e 17/10. Avalia o momento como abertura da 

Igreja, está mais próxima do povo. Agradeceu a presença e ajuda de Ir. Manoelina e Pe. Giulio. Fez 

referência às atitudes do Papa Francisco e sua contribuição para o desenvolvimento da humanidade. 

Disse assistiu documentário e leu  mensagem do Papa por ocasião do Dia do Professor, trabalhar uma 

educação em comunhão/partilhada. “Fazer o ser humano se sentir um ser transformador da sociedade, 

sem distinção de raça, de cor e credo”. Uma educação transformadora, falar o que se pensa, pensar 

diferente, construir consciência, evoluir para o bem comum. Parabenizou todas as pessoas que estavam 

na organização da programação de abertura do Sínodo em Gurupá. Pediu providências em relação à 

falta de passagem para as pessoas em tratamento em Belém. Com a parte, Ver. Fabíola informou que a 
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passagem de retorno é agendada. São 20 passagem por viagem, não tem como as pessoas ficarem 

esperando, sem condições de se manter financeiramente. ....Ver como falta de planejamento do 

Secretário de Saúde, as pessoas não podem passar por tal situação, é questão humana, são cidadãos 

gurupaenses. Pede ao Secretário de Saúde que resolva tal situação. Parabenizou seu colega de 

Parlamento, Ver. Joel Gama pela iniciativa que culminou na entrega do Posto de Saúde as comunidade 

do Rio Moju. Ver. Rosélio Pureza (PRÓS), pede que os membros que observem o Regimento Interno 

quanto o tempo e o a parte nos debates. Felicitou em nome de sua filha todas as crianças pela 

passagem do Dia das Crianças. Manifestou indignação pelo fato do espancamento de um jovem da 

Comunidade São José pelo agente de segurança Rafael Matos. Pede a Família que tome providência, 

bem como a corporação que o agente faz parte. Igualmente, chamou atenção para o fechamento de vias 

públicas por parte de conveniências que não respeitam os limites estabelecidos no Decreto Municipal. As 

conveniências são para vender a bebida, não para consumo no local, é um problema social que precisa 

ser ordenado. Informou do início da ação de limpeza das ruas da cidade por parte da Secretaria 

Municipal de Infraestrutura, pede que a secretaria seja firme no cumprimento da Lei. Neste sentido, 

levará ao juiz a demanda da Lei de escapamento, para que este faça cumprir a Lei. Precisa se inibir 

muitas situações que geram problema social, gastos com o serviço de saúde, deixando de aplicar o 

recurso em serviços essenciais como o transporte de paciente do TFD. Com a parte, Ver. Elso Queiroz, 

informou que o processo para emissão de DAM em casos de aplicação de multas de infratores da Lei do 

escapamento está em processo de finalização junto ao Banco do Brasil. ......Voltou a pedir providências 

relacionada as pessoas com problema de bebida alcoólica na hidroviária, está ficando insustentável. Tais 

pessoas precisam ser cuidadas, é preciso somar as forças para isso. Agradeceu a Secretária Municipal 

de Educação e as construtoras das escolas, são 10 escolas, prontas para serem entregues à população. 

Sugere a Secretária de Educação cronograma de entrega destas unidades de ensino. Convidou os 

membros a visitarem ao SEMAE, para acompanhar a situação da merenda, bem como reunir com os 

gestores, para resolver a situação dos usuários do TFD que precisam retornar à Gurupá. Requereu 

agendamento com o juiz, para tratar das pautas de segurança e a ordem pública. Ver. João Padre, Líder 

do PT, externou felicitações a seu irmão Manoel Souza e sua Mãe Izabel pela passagem do aniversário 

natalício. Tem muita alegria e felicidade por ter sua mãe ao seu lado, requereu moção de congratulação 

a sua mãe. Externou felicitação a todos os professores pela passagem do dia a eles dedicado em 15 de 

outubro. Tem a missão do Professor como um trabalho nobre, a profissão que ajuda a formar todas as 

demais profissões Agradeceu o ICMBIO pela conquista das cestas básicas, para as famílias das áreas 

de reserva. Quanto ao servidor Sabá Bruno, questionado pelo Líder do Governo, está em sala de aula e 

nas horas vagas ajuda o ICMBIO na logística de distribuição das cestas. Convida os membros ir até o 

servidor e pedir esclarecimento sobre a logística de distribuição das cestas e qual o destino das sobras. 

Concorda reunir com o Secretário, para tratar sobre o retorno dos usuários do TFD para Gurupá. 

Chamou atenção para resolver a questão de falta de alguns equipamentos de IPI em escolas do 

município. É preciso manter os cuidados necessários. Os noticiários mostram que pessoas imunizadas, 

contraíram o vírus e até faleceram. É papel dos membros da Casa realizarem as visitas e certificarem-se 

do cumprimento dos protocolos de biossegurança. Externo solidariedade e pesar a Ver. Fabíola Moraes 
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e seus irmãos, ao Senhor Benedito, conhecido por “Beneco” que recentemente perderam o membro da 

Família. Ver. Waldir Fernandes (PT), agradeceu ao Salomão, médico dedicado e de prontidão. Felicitou 

a Sra. Jandira Coimbra, Izabel Silva e Cláudia Vilela, pela passagem do Aniversário Natalício. Externou 

solidariedade a Família Coutinho, pelo falecimento do Sr. Dário, uma das primeiras lideranças da 

comunidade Fátima do Camutpa do Pucuruí. Requereu o envio de Moção de Pesar aos Familiares do 

falecido. Igualmente, externou solidariedade a sua colega de Parlamento, Ver. Fabíola. Com a parte, o 

Líder do Governo informou que são 22 pessoas que tem na Casa de apoio em Belém, para retornarem a 

Gurupá. Na casa tem mais te 100 pessoas, as demais vêm na sexta-feira. Retornando a palavra, Ver. 

Waldir Fernandes, agradeceu os esclarecimentos do Líder do Governo. Felicitou todos os professores 

pela passagem do Dia do Professor. Com a parte, Ver. João Padre, parabenizou em nome de sua 

esposa Socorro todos os professores. Sua esposa tem mais de 30 anos de serviço, dirigiu o Muruchaua 

por 8 anos e nunca gerou problema a municipalidade. Parabenizou a Igreja Católica pela realização do 

processo de abertura do Sínodo em Gurupá. Comungou com a necessidade de rever a situação de 

algumas conveniências, são geradas por parte de proprietários de grandes conveniências que não 

respeitam os limites e à ordem pública. Quanto à questão da segurança pública, lamentou o corrido e 

repudia tal atitude que gera insegurança a sociedade. Parabenizou o Ver. Joel Gama por ter articulado a 

necessidade de reforma do Posto de Saúde do Rio Moju. Externa seu abraço a todas as comunidades 

do Rio Moju. Chamou atenção para a reforma do Posto de saúde do Gurupaí, Ilha de São Salvador e 

outras localidades que também precisam deste serviço. Pautará a necessidade de reforma do trapiche 

do fortaleza, melhorias de ruas da cidade, obra que pede esclarecimento do Líder do Governo, porque 

não se iniciou ainda e acompanhamento da obra do asfalto. Igualmente, informou da parceria para Ação 

do Cartório Eleitoral com vários serviços. A agenda de atendimento será divulgada no curso da sessão. 

Ver. Mara Vilela (PT), falou da alegria e felicidade em ser professora. Sempre busca a valorização 

destes profissionais. Deseja valorização e salário digno a todos os professores do município de Gurupá. 

Manifestou preocupação devido o não início da E.M.E.I. Cantinho do Meu saber. Espera que a merenda 

escolar brevemente chegue às escolas, bem como a disponibilidade de EPIs às unidades de ensino. 

Falou da falta de água em vários locais. Já dialogou com o Sr. Ney do SAAE, este informou que o 

problema é na bomba d’água da localidade. Pede ao Prefeito que compre nova bomba, resolva a 

situação do povo. Foi chamada na Rua Antônio Raposo, está intrafegável, necessita de limpeza, 

remoção dos entulhos. Igualmente, solicita limpeza da rua atrás da Delegacia de Polícia. Requereu ao 

Secretário de Infraestrutura as manilhas da Rua Flávio Batista, o asfalto passou e necessitará ser 

quebrado. Na localidade, o asfalto melhorou, contudo as calçadas não tem qualidade. Comungou 

agenda diálogo com o juiz, para tratar sobre a poluição sonora e festas nas ruas. Externou solidariedade 

a Ver. Fabíola Moraes, pela perda de seu genitor. Em nome das suas netas, externou felicitação a todas 

as crianças gurupaenses. O evento da Prefeitura em comemoração ao Dia das Crianças foi bonito. 

Contudo, carece que a área no entorno da praça seja fechada a circulação de veículos. Com a parte, 

Ver. Rosélio Pureza, pede o cumprimento do bloqueio de veículos no entorno da praça. Retornando a 

palavra, Ver. Mara pede o cumprimento desta importante Lei, para a segurança das crianças. 

Parabenizou o Ver. Joel Gama pela entrega do Posto de Saúde do Rio Moju. Espera que em breve todos 
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os demais postos sejam entregues a comunidade. Felicitou o Presidente pela passagem do Aniversário 

Natalício, Seu colega Waldir Fernandes, seu filho Yauri, sua irmã Cláudia, sua colega Jandira, Marcos, 

Marta e todos os aniversariante do mês de setembro e outubro. Nada mais a ser tratado, o Presidente 

agradeceu a presença do convidado, deu por encerrado os trabalhos às 11h41m. Eu, 

_______________________ (Erison dos Santos Ramos), Diretor Legislativo/ Port. nº 003/2013, lavrei a 

presente ata que, após ser lida, discutida e assinada, segue assinada pelos membros da Mesa. Plenário 

de Sessões Ver. Benedito Gomes Gama, 18 de outubro de 2021. 

 

 
 

Presidente: __________________________________. 

 
 

1ª Secretário: ________________________________. 
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