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ATA DA 6ª SESSÃO ORDINÁRIA DO ANO 2022, PRIMEIRO PERÍODO DA 19ª 

LEGISLATURA MUNICIPAL, REALIZADA NO DIA 23 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 três dias do mês de março do ano dois mil e vinte e dois, às 09h08m, deu-se início no Plenário de 

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

a 6ª 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 22/03/2022, aprovada, 

sem observações, por 10 (dez) votos. Leitura da 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), 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) e 

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). Em ato 

contínuo, passou para o GRANDE EXPEDIENTE: Em discussão a INDICAÇÃO Nº 14/2022, de autoria da 

Ver. Moacira Alho (PSD), Ementa: Realizar as melhorias necessárias em toda a extensão da Travessa 11 de 

Novembro, localizada no Setor Nossa Senhora da Conceição, Xingu, pois esta importante via, encontra-se em 

péssimas condições de trafegabilidade devido às poças d‟água, agravadas pelo período chuvoso, com risco 

eminente de acidentes no local. Usando a palavra a autoria referendou os problemas no referido local, 

requereu o apoio de todos na aprovação da matéria. Não havendo outras manifestações a matéria foi 

submetida à votação, aprovada por unanimidade, 10 (dez) votos. Em discussão a INDICAÇÃO Nº 15/2022, de 

autoria da Ver. Moacira Alho (PSD), Ementa: Reforma da ponte sobre o Rio Jacupí, aprovada após 

manifestação da autora, por 10 (dez) votos. Em discussão o REQUERIMENTO Nº 01/2022 – Ver. Moacira 

Alho (PSD), Ementa: Solicitando a realização de uma Sessão Solene em homenagem ao „Dia Internacional 
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da Mulher‟, no Plenário da Câmara Municipal, aprovação do título “Cidadã Honorária”. Aprovado por 

unanimidade, 10 (dez) votos. Não havendo matéria para o e a Ordem do Dia, passou para o tempo destinado 

às CONSIDERAÇÕES FINAIS. Usando a tribuna, Ver. Mara Vilela (PT) externou felicitações pela passagem 

do aniversário natalício do Sr. Tertulino Barbosa, pai de seu colega de parlamento. Ver. Waldir Fernandes. 

Igualmente, estendeu suas felicitações a Raiana Alcântara, Ver. Elso Queiroz e Arlon Vilela. Fez memória de 

sua saudosa mãe que estaria completando 79 anos, compartilhou suas lembranças e saudade. Comentou a 

visita de sua bancada a obra de reforma da EMEF Raimundo Ribeiro Dias, de significativo valor orçamentário. 

Avalia que precisa melhorar o telhado do muro e os corrimãos sem a firmeza necessária. É preciso fazer 

intervenção para que a empresa realize os ajustes necessários antes da entrega da obra ao município. 

Informou que também o prédio da EMEI Cantinho do Meu Saber da cidade está em obra de reforma, realizou 

visita in loco e percebeu que há falhas na programação da reforma. Dialogou com a secretária municipal de 

educação para incluir na obra de reforma a construção de uma área social para o lazer das crianças. 

Segundo a secretária a obra será ajustada, necessitando da placa contendo as informações de interesse 

público. Disse que o prédio escolar São Francisco do Baquiá foi entregue com qualidade, sem problemas com 

a comunidade. Parabenizou o governo pela conclusão dos quiosques municipais. Espera que sejam 

contempladas famílias que de fato precisam do espaço. Sugeriu que o Executivo realize a concessão de uso 

do banheiro da Praça Mariocay a uma família, gerando oportunidade de trabalho e renda. Convidou a equipe 

de secretariado municipal para maior empenho junto à gestão, sobretudo no acompanhamento de obras e 

limpeza pública. Compreende que o parlamentar tem o dever de cobrar e fiscalizar as ações do Executivo.               

Ver. Moacira Alho, Líder do PSD agradeceu o acompanhamento das pessoas no recinto da casa. Em nome 

da ouvinte Elza Borges, liderança comunitária da Comunidade Conceição, cumprimentou os rádios ouvintes. 

Parabenizou as inciativas de reflexão bíblica da Comunidade Conceição com a realização da novena em sua 

residência na noite anterior. Externou cumprimentos aos trabalhadores do entorno do Rio Jacupí, esperando 

que o mais breve possível se realize a reforma da ponte do local. De igual forma, cumprimentou os moradores 

da Vila do Distrito Carrazedo, recentemente realizaram os festejos do padroeiro da comunidade e momento 

cultural para o povo. Falou da importância de abraçar o Programa Forma Pará, uma motivação para toda a 

juventude que anseio um nível superior. Na companhia da Vice-Prefeita, Secretária de Educação, participou 

do lançamento do Edital do Programa Forma Pará 2023 que atenderá os municípios do Estado, ato que 

contou com a presença do Governador do Estado e representantes de instituições que oferecem curso de 

nível superior. Como parlamentar, anseia com o ingresso dos jovens na política do Forma Pará dentro do 

próprio município. Considera uma politica de integração e humanização. Tem certeza que o prefeito dará total 

apoio para a formação de várias turmas no município, acredita na capacidade dos filhos dos trabalhadores do 

município se formar em nível superior. Igualmente, convidou trabalhar a aplicação da prova do ENEM em 

Gurupá, como horizonte de transformação e oportunidade a juventude, bem como curso de vestibular. 

Cumprimentou os servidores do Núcleo Didático que realizam um trabalho de transformação da consciência 

do ser humano. Falou de curso que está sendo desenvolvido pela SEMED através do uso da tecnologia. 

Parabenizou a filha da Professora Edna Pires que recentemente se formou em psicologia e outros filhos de 

Gurupá que já ingressaram em instituições públicas. Ver. Rosélio Pureza (PRÓS) informou que o grande 

problema que dificulta a melhorias de ruas se dá pela falta de maquinários. O Governo já está se resolvendo 
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o problema emergencial da estrada. Devido à falta destes maquinários, reforça a possibilidade de terceirizar o 

serviço de coleta de lixo e entulho, no mínimo neste período. Pede ao empreiteiro João que viabilize a 

cobertura de madeira, evitando risco de acidentes na galeria da Rua Francisco Lima, próximo ao açougue e 

próximo a uma distribuidora de bebidas. Igualmente viabilizasse as obras em andamento. Falou da 

problemática em torno do lixão, infelizmente não há bom censo de quem joga o lixo no local, despejando em 

local devido. Pede sensibilidade ao povo quanto ao lixo junto à hidroviária e nas ruas da cidade. Segundo 

informações a peça do coletor já está chegando para o conserto do maquinário. Igualmente, a situação do 

entulho nas ruas. Convida o governo pensar uma alternativa que amenize a situação dos entulhos e lixo 

caseio, pedindo compreensão do povo, principalmente no que se refere o lixo caseiro. Sugere ao Secretário 

de Meio Ambiente trabalhar campanha para orientação da população e manutenção da limpeza diária. Falou 

das diversas necessidades, entre elas a Travessa 12 de Outubro e outros. Já sugeriu ao Secretário de 

Infraestrutura designar um único servidor, para cuidar de cada maquinário, evitando possíveis danos ao 

patrimônio. Ver. Joel Gama, Vice-Líder do MDB, externou cumprimentos diversos. Parabenizou o Secretário 

Municipal de Infraestrutura Emanoel Torres pelo entendimento das cobranças dos parlamentares, sobretudo a 

melhoria em trechos da estrada que se encontravam intrafegável e no recolhimento de lixo e entulhos na rua 

atrás da delegacia de polícia e outras áreas. Requisitou a remoção de entulhos em frente à Creche Municipal 

Criança Feliz. Reconhece que as demandas apresentadas a desta secretaria é grande e as dificuldades são 

maiores devido a falta de maquinário. Contudo, se agir com planejamento e de forma gradual os problemas 

serão resolvidos. Disse está visitando e acompanhando as ações de limpeza. Igualmente, precisa se concluir 

o trabalho iniciado na Rua Capitão Pará, conhecida por 5ª Rua. Igualmente, solicitou a SEMMA agir na 

fiscalização e orientação quando a destinação de lixo e entulhos. Requisitou a formulação de indicação para a 

reforma da Praça Municipal Oscar Santos. Parabenizou o Governo na pessoa do secretário municipal de 

infraestrutura pelo trabalho de reforma da ponte da Travessa José Leonel no bairro Xingu. Acredita ser viável 

no momento a proposta de terceirização do serviço de recolhimento de lixo e entulhos, para melhorar o 

atendimento a população. Falou das dificuldades na conscientização da população quanto à destinação de 

entulhos nas ruas sem o planejamento devido. Sugere parceria entre a Secretaria de Infraestrutura com a 

Secretaria de Meio Ambiente. Informou que requisitou a secretaria de educação um poço artesiano para a 

EMEF São Tomé do Marajoí. Igualmente, conversou com o responsável da empresa que garantiu que o 

trabalho de construção da escola não vai parar. Informou que em uma semana visitou a localidade do Rio 

Marajoí, Veados e Baquiá, ajudando a encaminhar soluções para pequenos e grandes problemas, além de 

cumprir sua parte fiscalizadora e contribuição com o bom andamento do governo municipal. Requereu 

planejamento para realizar a cobertura das passarelas das escolas ainda não contempladas. Já dialogou com 

o Sr. Edson que sugeriu um aditivo que contemple essa demanda na obra de reforma da EMEF Chico 

Mendes e na construção da São Tomé do Rio Marajoí. Igualmente, solicitou o capote da cobertura da EMEF 

Diogo Martins do Uruaí. Outra demanda requisitada ao Controle Interno foi o sistema de energia para a EMEF 

Boa Esperança do Rio Veados e para o posto de saúde do Rio Mojú. Informou de visita à obra da EMEF 

Raimundo Ribeiro Dias, já solicitaram a melhoria do corrimão, cujo responsável informou que serão os ajustes 

necessários antes da entrega da obra ao município. Disse que sua boa relação e diálogo com o governo e 

sua equipe têm ajudando a resolver vários problemas nas comunidades por meio do seu mandato, colocando 
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a disposição e escuta da comunidade. Ver. Heraldo Pantoja, Líder do PT na Câmara falou da importância da 

comunidade acompanhar os debates da casa através do rádio. Reiterou ao governo a conclusão do sistema 

de água da localidade Gurupá Mirim, já levado ao prefeito por meio de indicação de seu mandato. Informou 

que na semana passada esteve em comitiva na comunidade Gurupá Mirim, ocasião que ouviu da 

comunidade o anseio pela conclusão deste serviço devido a água do poço atual está imprópria para o 

consumo. Segundo informações do Líder do Governo, uma equipe do SAAE será enviada a comunidade para 

a conclusão do trabalho. Falou da importância do debate do Ver. Elso Queiroz, referente à necessidade de 

definir as léguas patrimoniais da cidade e interior. Sugeriu a Câmara ou o Prefeito enviar expediente à 

Superintendência do Patrimônio da União à solicitação dos limites das léguas patrimoniais do município, 

existentes neste órgão. Segundo o informado pelo Superintendente da SPU em reunião realizada em 2020, 

existe a definição das léguas de todo o território do Marajó. Disse está acompanhando o debate a nível 

nacional relacionado ao piso salarial dos profissionais da saúde (Enfermeiros e Técnicos em Enfermagem). A 

proposta foi aprovada por 458 votos favoráveis, 10 contrários. O piso aprovado foi R$ 3.325,00 para o cargo 

de enfermeiros e R$ 2.375,00, para os técnicos em enfermagem. O processo foi fruto da luta e da 

mobilização nacional por destes profissionais, a matéria estava entre as pautas de urgência. Com a parte, 

Ver. João Padre relatou a campanha de muitos deputados pela aprovação do projeto entre eles o Dep. Aiton 

Faleiro e Beto Faro. Solidariza-se a todos os profissionais da saúde. Requisitou o cumprimento da sessão 

especial a ser promovida pela Casa em homenagem a categoria. Retornando a palavra o orador 

cumprimentou e parabenizou todos os profissionais da saúde em nome do Ver. João Padre. Reiterou a 

realização da sessão especial da casa em homenagem aos profissionais. Igualmente, solicita o envio do 

projeto do PCCR da saúde, para que a casa possa realizar seu estudo e votação. Lamentou a sanção de uma 

Lei Federal pelo presidente Bolsonaro que prejudica significativamente os professores da rede pública. A Lei 

não permite constar o período de contribuição do servidor no período da pandemia. Fez duros 

questionamentos a posição do presidente e sua postura que cada vez mais tem prejudicado os trabalhadores. 

Igualmente, vazou áudio do Ministério da Educação, relatando a determinação de priorizar as emendas do 

recurso do MEC aos prefeitos ligados aos pastores evangélicos. Pede que a sociedade avalie esses pontos, 

se solidarizando com todos os professores. Ver. Elso Queiroz (MDB) requereu ao Líder do Governo viabilizar 

junto ao Executivo a melhoria ou retirada da estrutura da casa dos mototaxistas, não está servindo a 

categoria. Igualmente, requereu a passagem do carro de limpeza pública na área do bairro do Horto. Falou da 

indicação de sua autoria que sugere a troca das lâmpadas tradicionais por lâmpadas de LED nos postes de 

iluminação pública, tem maior durabilidade e visibilidade, seja uma mudança gradual. Parabenizou o governo 

pela conclusão da obra dos quiosques municipais, seja um patrimônio cuidado por todos, principalmente por 

quem será contemplando com a concessão de uso do espaço para a venda. Falou da necessidade das 

residências terem suas lixeiras com tampa, evitando que o lixo seja despejado no chão. Falou de sua 

indicação protocolada, referente à solicitação de formulação do projeto de lei que define o perímetro urbano e 

rural. Com o processo de regularização fundiária, facilitará ao cidadão a emissão do título definitivo do imóvel, 

valorização do imóvel e segurança jurídica, facilitando ainda o recolhimento de impostos públicos como IPTU 

e ITBI. Convida a Casa trabalhar debates e políticas de resultado. Deseja que as discussões tenham ações 

práticas em benefício da sociedade. Lamenta a falta de entendimento de membros do governo com relação o 
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processo da REURB e projeto de definição do perímetro urbana e rural. Já há informações significativas no 

Plano Diretor de Desenvolvimento do Município. Falou da necessidade de fiscalização, monitoramento das 

ruas que serão recolhidos os entulhos e não há contribuição por parte de cidadãos. Ver. Manoel José, Líder 

do MDB e do Governo na Câmara acredita que se faz necessária à remoção da estrutura da casa 

mototaxista, bem como remover as pessoas usuárias de bebida alcoólicas que estão permanentes na entrada 

da hidroviária. É favorável a remoção dos bancos para evitar a situação que vem acontecendo no local. 

Acredita que é possível destinar a pequena estrutura para um trabalhador fazer sua venda. Falou da 

seriedade no exercício da função pública e o cuidado com a gestão. Informou do frete de dois aviões para 

transportar doentes para a capital do Estado. Há um acumulo de despesa de frete de avião para a saúde, 

porém a gestão sempre prioriza a vida, sem deixar de atender nenhum necessitado de transporte 

emergencial. Falou da preocupação e falta de cuidado com os maquinários. Um trabalhador da empresa que 

produzia asfalto na estrada furtou peças de maquinário do município no valor de 300 mil reais, situação já 

ajuizada pelo Governo. Outra preocupação é excessivo gasto com conserto de peças da ambulância da 

saúde. Deve ser usada para sua devida finalidade, exclusivamente para o transporte de pacientes. Informou 

que Belo Monte fará fiscalização dos maquinários destinados ao município, muitos destes já quebrados e com 

peças faltando. Informou que a saúde tem duas caminhonetes, uma locada em Belém e outra em Gurupá, 

nenhuma em funcionamento. Nenhuma das três ambulâncias da saúde está funcionando no momento. 

Acredita que o problema está no manuseio dos motoristas sem preparo, precisa se tomar providências em 

caráter de urgência. Acredita que o parlamentar tem que cobrar o que for necessário, são agentes públicos 

eleitos pelo povo, para trabalhar em prol do povo. Anseia pela devolução do que é do povo. Citou o recurso 

da construção da creche municipal e do sistema de água, tudo desviado por pessoas que estavam à frente do 

município. Alguns que ainda desejam voltar para a gestão pública. Disse que tem todos os documentos que 

comprovam o desvio dos recursos públicos, enganando o povo. Falou do pagamento total de obra de escola 

no Mararú e em frente da Ilha do Gurupaí, até hoje não entregue a comunidade escolar. Disse ter nojo e 

vergonha de empresas que pegam obras e não cumprem suas responsabilidades. Pediu o distrato da 

empresa que está reformando a escola Raimundo Ribeiro Dias, trabalho não tem qualidade. Ver. Waldir 

Fernandes, João Padre e Joelso Santos, dispensaram as considerações finais. Nada mais a ser tratado, o 

Presidente deu por encerrada a presente sessão, às 11h40m. 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, 23 de 

março de 2022. 
 

Presidente: __________________________________. 
 

 

1ª Secretária: ________________________________. 
 

 

2º Secretário: ________________________________. 
 

 

 

APROVADA NO PEQUENO EXPEDIENTE DA 7ª SESSÃO ORDINÁRIA, REALIZADA NO DIA 24 DE 

MARÇO DE 2022, POR 10 (DEZ) VOTOS. 


