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                                                            Presidente: Ver. Manoel José Brito dos Santos - MDB 

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

                                                               2ª Secretária: Ver. Moacira Almeida Alho - PSD.  
 

 

 

 
 

Aos dezenove dias do mês de maio do ano dois mil e vinte e dois, às 09h10m, deu-se início no Plenário de 

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

Souza”, a 14ª 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. Joelso Santos (PSD). Ausência justificada do Ver. Elso Queiroz (MDB), Ver. Mara Vilela 

(PT), Ver. Heraldo Pantoja (PT) e Ver. Waldir Fernandes. 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 18/05/2022, aprovada sem observações, por 7 (sete) votos. Não havendo matéria para o GRANDE 

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

a tribuna, Ver. Rosélio Pureza (PRÓS) agradeceu o secretário municipal de infraestrutura, Sr. Emanoel 

Torres, pelo trabalho de melhoria na área da orla municipal e pelo serviço de recuperação de trechos da 

estrada. Informou está será viabilizado o aterro de parte da passagem da ponte que liga ao povoado do 

Bacá. Chamou atenção dos criadores de cachorros devido um vídeo que circula nas redes sociais, referente 

ao ataque de dois cachorros da raça pitbull que, mataram outro cachorro em área da cidade de Gurupá. 

Preocupa-se, pois, os animais poderiam ter atacado um cidadão, visto o extinto natural. Com a parte, Ver. 

Moacira Alho, considerando o fato ocorrido e comungando com a preocupação exposta, sugeriu a 

elaboração de um projeto de lei que torne obrigatória o uso de focinheira nos cachorros durante a circulação 

nas vias públicas. Retornando a palavra o orador voltou a solicitar ao secretário de infraestrutura o bloqueio 

de perímetro da Av. São Benedito nos finais de semana, visando conter o avanço de veículos motorizados 

na área da Praça Mariocay, uma medida de proteção contra acidentes. Ver. Moacira Alho, Líder do PSD, 

agradeceu a presença da jovem Glória Ramos no recinto da Casa. Disse reconhecer a presença desta 

jovem nas comunidades de base do setor cidade. Comungou com a preocupação dos munícipes, expostas 

nas redes sociais, após a circulação de um vídeo de ataques de cachorros pitbull a outro animal. Tem 

percebido com frequência à circulação de cachorros nas vias públicas da cidade sem os cuidados 
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necessários. Acredita que se faz necessário traçar políticas de cuidado com o cidadão e com o animal, seja 

uma política de segurança, considerando que o maltrato a animais é crime. Informou do baixo número de 

alunos escritos para o exame nacional do ensino médio – ENEM, inviabilizando no momento a criação de 

um polo para a aplicação do exame em Gurupá. Informou que a SEMED trabalha o incentivo aos alunos, 

para maior demanda de inscritos, possibilitará no futuro próximo a criação de um polo para o ENEM em 

Gurupá. Informou que os interessados, com dificuldade de realizar a inscrição, a SEMED dispõe do espaço 

SENAI, para a inscrição dos alunos. Recordou que o exame do ENEM é importante para assegurar o 

ingresso dos alunos em uma universidade pública. Informou que vem trabalhando a possibilidade da 

organização de um cursinho popular, para preparar os alunos para o exame, sobretudo, no tocante a 

redação e demais matérias aplicadas no exame. Embora a competência do município seja com a gestão do 

ensino fundamental, é importante traçar políticas de incentivo para os alunos concluintes do ensino médio, 

trabalhando a expansão da política do Forma Pará no município de Gurupá, como meio de ingresso dos 

jovens concluinte do ensino médio no curso de formação superior. Reportou-se a importante política de 

fortalecimento da Educação no Marajó, através do Tribunal de Contas dos Municípios do Estado do Pará. A 

equipe técnica do TCM/PA, recentemente esteve visitando o município de Gurupá, reuniu com os diversos 

seguimentos ligados a educação. Recordou que ao longo dos debates e visitas as unidades de ensino da 

cidade e interior, os técnicos identificaram muitas dificuldades no processo educacional em todos os 

municípios do Marajó, devido a realidade geográfica da região. Igualmente, eles perceberam a importância 

do açaí no cardápio da merenda escolar e a necessidade de melhoria na política do transporte escolar com 

maior valorização dos transportadores. Informou que, brevemente o TCM/PA, realizará reunião conjunta 

com os representantes dos municípios do arquipélago do Marajó. As Casas Legislativas são convidadas a 

enviar seus delegados, se prontifica, desde já para esta reunião. Ver. Manoel José, Líder do MDB e do 

Governo na Câmara, externou solidariedade a Família Rocha pelo falecimento da matriarca da Família. 

Informou que o Prefeito João tomou todas as providências necessárias, para o translado do corpo desta 

cidadã de volta à Gurupá. Disse que o Governo está trabalhando em prol de todos, contudo, lamenta o 

pouco recurso para atender as várias demandas da população. O período da cheia, gerou muitos prejuízos 

para famílias e a gestão. Já dialogou com o prefeito a necessidade de revisão das vias públicas, alguns 

trechos em caráter de urgência. Informou que a obra de reforma interna do hospital municipal terá 

continuidade nos próximos dias. O Executivo tem priorizado nas ações voltadas para a saúde pública, de 

forma planejada. Informou que devido a contenção de gastos, as demandas das demais secretarias, serão 

atendidas periodicamente, de acordo com a disponibilidade financeira. Ver. João Padre, Vice-Líder do PT, 

em nome do Ex-vereador Bené Gama, presente no recinto da Casa, cumprimento seus pares e ouvintes da 

rádio comunitária. Registrou a presença do Sr. Rilson, pela primeira vez visitando a Casa Legislativa, 

juntamente com a esposa. Comungou com a necessidade do município regulamentar a legislação federal 

que trata do cuidado com a criação de animais e a circulação destes nas vias públicas. O vídeo exposto nas 

redes sociais vem gerando indignação e preocupação na comunidade local. Chamou atenção quanto ao 

passeio de animais conduzidos por crianças, um risco aos condutores e pedestres. Informou que Gurupá já 

dispõe de um grupo, titulado “Grupo Pet”, de incentivo aos cuidados com animais domésticos. Chamou 

atenção do Governo, para continuar a política de incentivo das bolsas de estudos para alunos que cursam 
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nível superior fora do município. A ajuda deste recurso nas gestões anteriores, possibilitou a formação de 

vários gurupaenses. Falou da realização da importante caminhada que marcou o Dia Nacional de Combate 

ao Abuso e a Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes na tarde do dia 08 de maio, grande 

manifestação pública, de repúdio a toda e qualquer prática de violência contra crianças e adolescentes e de 

reflexão para a sociedade. Agradeceu a presença de seus pares no referido evento. Solidarizou-se com as 

vítimas de abuso, um crime inaceitável, se colocando ao dispor destas. Espera que o mais breve possível, 

seja concluída a obra de reforma do hospital municipal, a continuidade da obra de reforma do trapiche do 

fortaleza que encontra-se parada e a recuperação de trechos das vias públicas, danificadas pelo período 

chuvoso e a cheia do rio. Ver. Joel Gama, Vice-Líder do MDB, justificou sua ausência nas sessões 

ordinárias anteriores, estava cumprindo agenda do Mandato em Belém/PA. Justificou a ausência do prefeito 

no município devido suas constantes viagens em busca de melhorias para o município e a população. 

Informou que, recentemente o prefeito realizou a entrega do projeto para a construção do novo hospital 

municipal de Gurupá junto a SESPA, conforme solicitado pelo Governador Helder Barbalho durante seu 

pronunciamento na visita realizada em Gurupá. O Governador garantiu investimento do Governo do Estado 

para a construção do novo hospital municipal. Igualmente, o prefeito cumpriu agenda junto a Equatorial, 

momento que realizou o parcelamento da dívida pública com a Celpa, devido o atraso do pagamento da 

energia elétrica fornecida aos órgãos da saúde, educação e prefeitura, sanando constrangimento como 

ocorrido na gestão passada. Agradeceu o acompanhamento do Controlador Interno do Município, Sr. Edson 

Palheta que acompanhou o prefeito em sua agenda. Informou ainda da recente visita dos engenheiros da 

CTH - Companhia de Portos e Hidrovias do Governo do Pará, Gurupá futuramente terá um porto a ser 

construído na área alta da praia do coqueiro, o projeto já está pronto, finalizando apenas a parte técnica 

para o início dos trabalhos. Considera importante esta obra para atrair futuros investimentos e geração de 

emprego e renda para o município. Igualmente, o prefeito entregou a documentação do terreno municipal 

para a construção da creche municipal através do Programa Creche Por todo Pará, a ser construída na área 

da Xingu, em frente à arena. Igualmente, recebeu informação do controlador interno do município que a 

Empresa Equatorial já contratou uma empresa que cuidará da implantação de uma linhão e uma subestação 

para o fornecimento de energia elétrica regular ao município de Gurupá, ação importantíssima, ligada ao 

desenvolvimento e o fortalecimento das políticas de trabalho e movimentação da economia local. Outra 

pauta da agenda do prefeito em Belém diz respeito ao processo formal, já contemplando Gurupá com 4.344 

placas solares, destinadas ao meio rural através de programa do Governo Federal. Destacou a visita técnica 

da equipe do TCM/PA, visando o fortalecimento das políticas educacionais nos municípios do Marajó. Na 

reunião dos técnicos com o Poder Legislativo, foram bastante cobrados quanto às condições de trabalho 

dos barqueiros, merenda escolar, situação funcional dos servidores contratados e outros assuntos ligados à 

gestão educacional. Destaca-se a presença de uma técnica do FNDE na equipe, acreditando que 

possibilitará ao FNDE rever a política do transporte escolar e da merenda devido à extensão geográfica dos 

municípios do Marajó. É importante considerar que o atual recurso do PNATE é insuficiente para atender a 

demanda local, bem como a melhoria do recurso destinado a merenda escolar. Comungou com a 

necessidade de trabalhar a melhoria das ruas da cidade e planejamento para a pavimentação das demais 

ruas sem asfalto, incluindo inicialmente a construção de sistema de esgoto. Agradeceu a boa equipe de 
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vereadores que estão fazendo sua parte na formulação, proposições e acompanhamento das politicas 

públicas no município de Gurupá. Ver. Fabiola Moraes (PL) e Joelso Santos (PSD) dispensaram as 

considerações finais. Nada mais a ser tratado, o Presidente deu por encerrada a presente sessão, às 

10h28m. 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, 19 de maio de 2022. 
 

 

 

Presidente: __________________________________. 
 

 

 

1º Secretário: ________________________________. 
 
 

 

2ª Secretária: ________________________________. 
 

 

 

 

APROVADA NO PEQUENO EXPEDIENTE DA 15ª SESSÃO ORDINÁRIA, REALIZADA NO DIA 06 DE 

JUNHO DE 2022, POR 09 (NOVE) VOTOS. 


