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Aos seis dias do mês de junho do ano dois mil e vinte e dois, às 09h15m, deu-se início no Plenário de 

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

Souza”, a 15ª 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), Joel Gama (MDB), Ver. Moacira Alho (PSD), Ver. João Padre (PT), Ver. Fabíola 

Moraes (PL), Ver. Elso Queiroz (MDB), Ver. Mara Vilela (PT), Ver. Heraldo Pantoja (PT). Ausência 

justificada do Ver. Waldir Fernandes. Ausente: Ver. Joelso Santos (PSD). 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 passou para o tempo 

destinado ao PEQUENO EXPEDIENTE, momento no qual, foi feita a leitura da ata da sessão ordinária 

anterior, realizada no dia 19/05/2022, aprovada sem observações, por 9 (nove) votos. Leitura das seguintes 

matérias: Indicação nº 28, de 17.05.2022. Ementa: construção de unidade escolar para a EMEF São José 

do Rio Maici, Polo Aruãns, município de Gurupá/PA, contendo 03 salas de aula. Autor: Ver. Joel Gama 

(MDB) e Indicação nº 29, de 03.06.2022. Ementa: Manutenção de perímetro da Rua Francisco Lima, 

perímetro compreendido entre a Travessa 12 de Outubro e Rua da Moinha e na Rua Capitão Marinho Paiva, 

Centro, nesta cidade de Gurupá/PA. Autor: Ver. Mara Vilela (PT). Não havendo matéria para o GRANDE 

EXPEDIENTE e a ORDEM DO DIA, passou para o tempo destinado às CONSIDERAÇÕES FINAIS. Usando 

a tribuna, Ver. Heraldo Pantoja, Vice-Líder do PT na Câmara, desejou sucesso na festividade do padroeiro 

Santo Antônio, saudando todas as comunidades e devotos do padroeiro. Recordou a importância do Dia 

Mundial do Meio Ambiente, 05 de junho, instituído pela ONU e da necessidade de falar dos problemas no 

meio ambiente, gerados pela alteração da ação humana no ambiente natural, citou o aquecimento global, 

momento de convite a reflexão para as ações do Parlamento local e do Executivo. Falou dos problemas 

gerados pelas enchentes as famílias ribeirinhas, um fenômeno natural, segundo informações uma enchente 

bem maior que aquela realizada em 2019. Falou do decreto de estado de emergência e do levantamento 

realizado pela equipe da Defesa Civil do Município. Solicitou maior cuidado e viabilidade na ajuda às 

famílias do meio rural e da cidade. Igualmente, os trabalhadores rurais estão tendo dificuldade na coleta do 

açaí, devido à cheia e nos roçados, devido o período chuvoso. Tal situação, deverá impactar diretamente na 
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economia local. Faz-se necessário discutir outras formas de produção que garantam a geração de trabalho 

e renda na área de produção. Na qualidade Vice-Líder da bancada Solicitou ao Secretário de Infraestrutura 

o planejamento para a recuperação das estradas e vicinais, devido os problemas no trânsito de veículos e 

pessoas.  Ver. Elso Queiroz (MDB), parabenizou o prefeito e a equipe de governo pela reinauguração da 

da EMEF Tiradentes do Distrito Itatupã, realizada no dia 31 de maio. Informou que no dia 03 de junho, 

Gurupá recebeu a visita da Pré-candidata a Deputada Federal, Dra. Alessandra, acompanhada do Dep. 

Estadual Luth Rebelo. Agradeceu a presença de todos neste evento e a acolhida da equipe. Disse a Pré-

candidata que, se eleita for, olhe com carinho para Gurupá, especialmente o povo ribeirinho. Comungou 

com a fala do Presidente da Casa, no que se refere às dificuldades na área da gestão da saúde. Nos 

últimos dias, o hospital municipal de Gurupá realizou vários atendimentos de primeiros socorros. São muitas 

as demandas e poucos os recursos. Falou do agravamento dos problemas na saúde. Tem insistido na 

necessidade dos postos de saúde ter energia elétrica, geradas por meio de placa solar, possibilitará a 

presença de soro antiofídico, para atendimento de primeiros socorros. Falou do significativo trabalho da 

UBS às comunidades rurais. A unidade de saúde está em processo conclusivo de legalização, para receber 

recursos próprios para a sua manutenção. Falou da necessidade de levar as politicas públicas as 

localidades do meio rural. As ações de cidadania, realizadas pelo Governo e pelo mandato da Ver. Fabiola 

Moraes tem identificado muitos munícipes sem documentos civis. Agradeceu, em nome do Secretário 

Municipal de Meio Ambiente, Geovane Camarão a parceria do Prefeito e de todos os órgãos do governo na 

ação do Dia Nacional do Meio Ambiente, realizada na Praça Municipal, aos doadores dos prêmios do bingo 

e da rifa e a população em geral que compareceu no evento. Ver. Fabíola Moraes (PL), manifestou 

preocupação com a fiação elétrica, próximo a Praça Mariocay, em frente a uma lanchonete , oferece risco 

de acidentes no local. Informou que estão sendo entregues no Centro Cultural (Maloca) 370 identidades da 

ação realizada na Escola Marcílio Dias, outras 280, serão entregues em próxima data. Agradeceu ao Dep. 

Luth Rebelo pela parceria na ação do mandato. Informou que Dias 27, 28 e 29, de maior, realizaram agenda 

do mandato na localidade Mariony, Mararú e Baquiá. A ação foi gratificante e de grande importância para às 

famílias atendidas. Ao longo dos dias, foram solicitadas 432 carteiras de identidades e 190 certidões de 

nascimento (1ª e 2ª via). Agradeceu sua equipe da Ação Valente e todos que contribuíram com a ação. Ver. 

João Padre, Líder do PT, recordou a morte de Joanderson, adolescente quilombola, falecido em evento de 

Trilha. Até o momento a família da vítima não teve esclarecimento do fato ocorrido, repudia a delonga para 

esclarecer o acidente. Manifestou solidariedade aos pais da vítima. Irá cobrar com frequência 

esclarecimento do fato. Manifestou agradecimento ao Presidente da Casa e membros, pelas manifestações 

de solidariedade, em respeito a sua pessoa e a família da jovem falecida que morava em sua casa. 

Comungou com a preocupação relacionada à fiação dos fios em via pública. Igualmente, requereu ao Líder 

do Governo, informar quem é o responsável pelo setor de iluminação da cidade, para que dialoguem a 

respeito das necessidades de iluminação em vários pontos da cidade. Informou que no domingo, 05/06, 

participou da celebração religiosa, na Comunidade Bom Jesus do Rio Cojuba, no retorno as suas atividades, 

após período pandêmico. Parabenizou a coordenação das comunidades Santa Maria e Nazaré, pelo apoio 

no retorno das atividades da Comunidade Bom Jesus. Informou do início do Copão Rural na localidade 

Bacá, área da estrada, organizado pela Liga Esportiva de Gurupá, Bancada do PT, Nivaldo Nascimento, 
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com apoio do Governo Municipal. Está feliz do evento ter se realiza na sua normalidade, sem ocorrência 

negativas. Ver. Manoel José, Líder do MDB e do Governo na Câmara, externou cumprimentos diversos. 

Abordou as dificuldades nos atendimentos de saúde, sobretudo daqueles casos de urgência. Não está 

sendo fácil a demanda de encaminhamentos, devido à regulação e demora na liberação de leitos, para 

atender o usuário. Tem se garantido o transporte dos doentes, seja para Breves ou Belém. Falou da 

necessidade do Executivo trabalhar a política tributária, de arrecadação, para ajudar manter os serviços 

públicos e de infraestrutura. Informou que o Prefeito João está em Belém, tratando do projeto do novo 

hospital municipal. De 8 milhões de reais, o projeto passou para 12 milhões, 50 leitos. O custo para 

legalização do terreno e do projeto do hospital custará 350 mil para os cofres públicos, de contrapartida do 

município. Solicita ao povo e os membros da Casa que acompanhem esse processo. Informou que a obra 

de reforma do hospital está em andamento, atendendo as exigências do Ministério da Saúde, uma das 

exigências é a questão do piso com material próprio, não sendo mais usado o piso de com lajota. 

Questionou aqueles que entram no Governo para se dar bem, usando o nome do povo. Disse que seu 

mandato está acompanhando a gestão da saúde.  Comungou com a necessidade de cobrar esclarecimento 

da morte do jovem acidentado durante atividade de Trilha, dentro do território quilombola. Sabe que pai da 

vítima, Sr. Joel, enviará carta a Casa Legislativa, pedindo apoio do Parlamento, para andamento do 

processo de investigação e esclarecimento do fato. Informou que buscará informações junto a Prefeitura a 

respeito do serviço de iluminação pública. Na qualidade de Líder do Governo, precisa ser informado das 

ações. Não é informado a respeito de inauguração e construção de escolas. Irá dialogar seriamente com o 

Prefeito a respeito da função que tem como Líder do Governo na Câmara. Não aceitará permanecer na 

função se não há por parte do Governo as comunicações devidas. Ver. Moacira Alho, Líder do PDS na 

Câmara, externou pesar aos Familiares de Rosivaldo Fernandes, do Jocojó e a Família Amaral pela perda 

do falecido Tróia, patriarca daquela família. Pensa que as opiniões e o comportamento na tribuna da Casa 

devem está ligados ao projeto de vida para o povo. No debate plural e democrático, não há dono da 

verdade. Parabenizou a Secretária Municipal de Educação pelos comunicados a Casa, houve convite a 

todos os membros para participarem da inauguração da EMEF Tiradentes do Distrito Itatupã. Ver que o 

projeto está andando, a equipe da SEMED está trabalhando, inclusive avançando na questão na 

econômica, dos 50 milhões de recurso do Fundeb, se passou para 103 milhões. É preciso ser ajustado o 

salário dos professores contratados. É vergonhoso o professor contratado está recebendo o mínimo. Faz-se 

necessário dialogar com a responsável da pasta do financeiro, haja vista que o recurso não está sendo 

gestado pela secretária municipal de Educação. Acredita que educar é algo sério, precisa ser destinado 

para a sua finalidade. Não desvalorizando o professor. Percebe que a políticas de formação e de 

estruturação está acontecendo. Contudo, a valorização destes profissionais não está acontecendo. 70% do 

recurso do Fundeb deve ser destinado ao pagamento dos docentes e de apoio da educação, trabalhar uma 

política justa e humana. Convida os membros ao debate desta pauta. Igualmente, chamou atenção quanto à 

necessidade de urgente início dos trabalhos de reforma do trapiche do Fortaleza, um importante local de 

acesso dos ribeirinhos a cidade e de interesse público. Disse que solicitará, por meio de requerimento 

reunião com o responsável da pasta da educação e financeiro, para esclarecimento do pagamento dos 

professores contratados. Ver. Joel Gama, Vice-Líder do MDB, fez referencia a boa estrutura da Escola 
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Raimundo Ribeiro Dias, após sua reforma. Participou da inauguração do prédio da EMEF Tiradentes do Rio 

Barbosa. Informou da realização do encontro Pedagógico com as direções do polo cidade e interior, 

momento de troca de experiência pedagógica de avaliação em prol do processo educacional. Informou que 

visitou a Escola nossa Senhora das Graças do Maici. A comunidade reivindica uma escola, para receber os 

alunos daquela localidade. Já levou a demanda ao Prefeito e a Secretária. Igualmente, falou da reforma da 

EMEF Chico Mendes do Marajoí e São Tomé do mesmo rio, a comunidade e os alunos agradecem. São 

estruturas que serão entregues a comunidade. Se entristece pela não conclusão da obra da EMEF Santo 

Antônio dos Machados, requere esclarecimento por parte da gestão. Já chegou a ser ameaçado pelo 

responsável da obra desta escola, um prejuízo aos alunos do local que continuam suas atividades de forma 

remota. Pede providências, o fato já foi levado ao conhecimento do Conselho Municipal de Educação e 

Conselho do Fundeb que realizará visita in loco. Disse que também é professor, respeita e busca 

valorização destes profissionais. Há necessidade de reunir com a gestão da pasta, do financeiro e o 

prefeito, buscar a adequação salarial destes contratados. Igualmente, defende a estabilidade destes 

contratados, partindo de um diálogo do Executivo. No tocante a saúde, já foi justificado e esclarecido o 

pouco recurso recebido para a área da saúde. Continuará cobrando melhorias nos postos de saúde, a citar 

do Rio Veados e do Santo Antônio dos Machados e Marajoí. Reconhece o trabalho e o empenho do 

Prefeito. Cabendo esclarecimento do secretário de Saúde, quando aos serviços prestados nestas 

localidades. Informe qual a programação para melhoria da qualidade dos serviços de saúde e de estrutura 

de atendimento nestas localidades. Parabenizou o Secretário Municipal de Meio Ambiente pelas atividades 

à frente da pasta. Citou as atividades da Semana do Meio Ambiente, Melhorias no Lixão e fiscalização de 

veículos. Informou que tem cobrado com insistência dos deputados que visitam Gurupá, maior assistência 

ao povo, destinando emendas do orçamento da União e do Estado que possam ajudar na execução de 

ações em prol do povo. Ver. Mara Vilela (PT), manifestou solidariedade e pesar aos familiares de Antonio 

de Jesus Lima de Brito, seu amigo, falecido no dia 27 de maio. Aos Familiares de Manoel Francisco do 

Amaral (Tróia). Externou felicitações pelo aniversário natalício de sua sobrinha Sinita 03/06, a sua irmã 

Kátia, ao neto de seu amigo Sandro, Denner, a Sra. Luiza Benathar e Maia. Recordou do evento de 

abertura da Quadra Junina, realizado no Ginásio Municipal com a presença das quadrilhas juninas do Moju, 

Ribeira e Carrazedo que levou o título. Parabenizou a organização do evento pelo êxito na realização. 

Parabenizou a Secretaria de Meio Ambiente pela realização do evento no dia 05 de junho. Considera que 

precisa de maior organização na área da praça, precisando que o trânsito de veículo seja contido nestes 

eventos. Não há iluminação na frente da Prefeitura e Casa da Cultura. Com a parte, Ver. Rosélio sugeriu 

criar projeto de Lei que garanta a limpeza do local do evento por parte dos promotores. Retornando a 

palavra a oradora comungou com a proposição. Informou que no dia 14 de maio, enviou ao Gabinete do 

Prefeito, solicitando a melhoria da iluminação pública. Não teve resposta. Tem informação de solicitação de 

responsável pela manutenção dirigida ao Secretário de Administração, encaminhado em outubro de 2021, 

até o momento sem resposta deste. O valor do orçamento era de 42 mil reais. Pede ao povo que cobre, o 

usuário paga a taxa de iluminação pública e merece respeito de quem tem o dever de gestar esse recurso. 

Irá debater na sessão seguinte o não pagamento de 100 horas aulas aos professores contratados, muitos 

recebendo apenas 1.200 reais. Ver. Rosélio Pureza (PRÓS), dispensou o uso da palavra. Nada mais a ser 
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tratado, o Presidente deu por encerrada a presente sessão, às 11h22m. 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, 06 de junho de 2022. 
 

 

 

Presidente: __________________________________. 
 

 

 

1º Secretário: ________________________________. 
 
 

 

2ª Secretária: ________________________________. 
 

 

 

 

APROVADA NO PEQUENO EXPEDIENTE DA 16ª SESSÃO ORDINÁRIA, REALIZADA NO DIA 07 DE 

JUNHO DE 2022, POR 10 (NOVE) VOTOS. 


