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Aos sete dias do mês de junho do ano dois mil e vinte e dois, às 09h09m, deu-se início no Plenário de 

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

Souza”, a 16ª 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. Joelso Santos (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. 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 06/06/2022, aprovada sem observações, por 9 (nove) votos. Em seguida passou para o GRANDE 

EXPEDIENTE: Discussão da 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). Usando a palavra o autor falou referendou a justificativa do indicativo, solicitando o 

apoio dos pares na aprovação deste. Não havendo outras manifestações, o Presidente colocou a matéria 

em votação, aprovado, por unanimidade 10 votos. Discussão da 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). Requerendo a palavra, Ver. Mara, autora da matéria, pediu apoio na votação e agilidade do 

Executivo na recuperação dos trechos citados no indicativo. Não havendo outras manifestações, colocou 

em votação, aprovada por 10 votos. Em ato seguinte, passou para a ORDEM DO DIA: Deliberação do 

Projeto de Lei nº 09, de 10 de dezembro de 2021. Ementa: Declara de Utilidade Pública a Associação dos 

Produtores e Agroextrativistas e Pescadores do Rio Barbosa e comunidades do entorno do Distrito Itatupã – 

ASPRORIOS. Autora: Mesa Diretora, como parecer favorável da Comissão de Legislação, Justiça e 

Redação Final, aprovado sem discussão, por unanimidade, 10 votos. Em ato contínuo, passou para o tempo 

destinado às CONSIDERAÇÕES FINAIS. Fazendo uso da palavra, Ver. Mara Vilela (PT), falou dos 

problemas existes no perímetro da Rua João Paulo II, devido o período da chuva, da cheia que danificou 
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vários trechos da via. Desejou sucesso aos brincantes da quadra junina, seja uma participação sem disputa 

ou rivalidade. Requereu atenção e carinho para a área educacional. Considera que a formação que estão 

envolvendo os gestores precisam ser levadas aos docentes, muitos contratados sem nenhuma formação 

pedagógica. Na localidade do Rio Oriboca, presenciou, na companhia do Ver. João Padre os 

questionamentos de uma mãe de aluno e a professora não sabia responder, devido a não formação. Citou o 

art. 67 da LDB, que assegura a valorização e a formação dos docentes em sala de aulas, devem ter 

graduação. Questionou as obras de infraestrutura escolar sem as placas de informação do serviço, deu 

como exemplo a obra de reforma da EMEI Cantinho do Meu Saber da cidade. Disse que educação não é 

moeda de troca, é serviço de qualidade aos alunos, ao povo. Espera que não haja falta de combustível, de 

merenda escolar, de pagamento dos barqueiros, sem prejuízo ao ensino aprendizagem e cumprimento dos 

200 dias letivos. É papel do Parlamento cobrar as melhorias dos serviços públicos e acompanhar o 

desenvolvimento destes em prol do bem da sociedade. Manifestou alegria por 3 turmas do Pafor, 

contemplará 120 alunos. Espera que contemple de fato os docentes está em sala de aula e sem formação. 

Solicitou a formulação de expediente a Secretária Municipal de Educação, solicitando informações da 

lotação dos servidores, a formação de cada um e a situação salarial. Ver. Joel Gama, Vice-Líder do MDB 

na Câmara, falou da melhoria nos serviços de educação, parabenizando o Prefeito João e Secretária de 

Educação: Pagamento dos barqueiros na mesma data dos servidores da educação, uma valorização 

profissional a esta importante categoria. Recordou a reforma do prédio da EMEF Diogo Martins do Rio 

Uruaí, possibilitando melhoria para os discentes e docentes. A reforma do EMEF Santa Lúcia e Gomes 

Netto, José Lourenço e Dom Luiz, todas localizadas no Rio Mojú. Recordou p processo de formação 

continuada para os docentes e equipe pedagógica. Igualmente, fez memória da reforma do Posto de Saúde 

do Rio Mojú. No Marajoí, já foi entregue a reforma da EMEF Chico Mendes, trabalho de qualidade naquela 

escola referência. Igualmente, a EMEF São Tomé do mesmo rio está em processo de conclusão. Outras 

unidades de ensino do Rio Marajoí estão no planejamento para a execução de reforma e melhorias, já 

receberam a visita técnica do engenheiro civil. Compreende que a melhoria da infraestrutura educacional é 

prioridade do Governo de João. No Mararú, o prefeito brevemente se fará presente, para assinar a ordem de 

serviço, de 4 unidades de ensino. Recordou a reforma da escola Nova Esperança no Rio Veados.  No 

Amazonas a reforma da Escola São Sebastião. Deseja que brevemente seja retomada e conclusa a obra da 

EMEF Tiradentes da localidade Santo Antônio dos Machados. Informou de reunião com comunitários do 

Final da Rua Francisco Lima, trataram sobre melhoria no sistema de abastecimento de água. Acordou, com 

anuncia do prefeito e do Diretor do SAAE a implantação de sistema que possibilite melhoria de distribuição 

de água. Parabenizou o trabalho do profissional Jhon Willer, Gurupá está à frente da demanda de 

vacinação. Estende sua gratidão ao Secretário de Saúde, Paulo Coelho. Convidou os membros da Casa, 

para reunir com o Prefeito, Secretária de Educação e de Finanças, para rever a questão salarial dos 

docentes que são formados ou estão em fase de conclusão do ensino superior. Convida seus colegas 

professores, para debater a presente pauta salarial. Ver. Manoel José, Líder do MDB e do Governo na 

Câmara, requereu debater com seriedade sobre o recurso da merenda escolar. Informe a população quanto 

recebe cada aluno, um valor quase insignificante. O Prefeito está garantindo a merenda dos alunos nas 

unidades de ensino. Informou que os docentes que serão selecionados para as três turmas do Pafor, serão 
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todos com vínculos empregatícios em sala de aula. Todos devem está no sistema, sem possibilidade de 

burlar o processo de seleção. Quanto às formações pedagógicas para docentes, estão acontecendo 

regularmante. Há bastante investimento de recurso nesta área de formação. Informou que o ajuste do 

pagamento das horas aulas dos professores contratados provocará o distrato de contratados. O prefeito 

sabe o que está fazendo, tem aparo jurídico, contábil e orientação do TCM/PA. Muitos profissionais 

contratados produzem muito para o município, sobrepondo alguns concursados. O prefeito está mantendo 

os salários em dias, de todos os setores. Concorda fazer os ajustes salariais com seriedade e observando o 

equilíbrio das contas públicas. Não concorda com debates que apenas cobram recursos, sem buscar a 

realidade das demandas e gastos públicos. Ver. Rosélio Pureza (PRÓS) solicitou a formulação de 

expediente quanto a necessidade de identificar problemas na tubulação. Citou canos quebrados nas 

proximidades das casas populares, próximo a casa do Sr. Zequinha Moreira no Horto, próximo a antiga 

Telepará está havendo desperdício de água. Sugere a este setor designar um servidor, para realizar rodízio 

nas vias públicas. Haja diálogo deste setor com os moradores, o parlamento e o Prefeito. Igualmente, 

solicitou melhoria da iluminação pública em vários pontos da cidade. Informou que a Casa recebeu 

expediente da Secretaria de Infraestrutura, informa que a partir do mês de junho iniciará os trabalhos de 

recuperação da estrada e vicinais. Falou de trecho do asfalto já danificado, inclusive alguns com abertura de 

grandes crateras. Compreende que ao invés de asfalto, poderia ser usado os bloquetes, a ser produzido no 

próprio município, a exemplo da Rua Capitão Pará tem mais durabilidade. Parabenizou a Secretaria 

Municipal de Educação pelas informações, a Secretaria de Infraestrutura e Secretaria Municipal de Saúde/ 

Direção do Hospital, para ajudar na compreensão e divulgação ao público. Quanto à situação salarial dos 

professores contratados, concorda desde que não haja demissão de contratados. Prefere o pouco, mas 

garantido a todos que estão lotados. Igualmente, se for para ajustar mais parar as obras de infraestrutura 

escolar, também não concordará. Faz-se necessário um amplo debate com os envolvidos. Quanto a 

formação dos docentes no Pafor e lotação, se há erros, vem de todas as gestões, são estratégia políticas 

encontradas pelos gestores, também envolve a participação do Parlamento. Há muitos contratados com 

apenas o ensino médio que dá show em um formado. Falou que os debates poderiam se dá em cima dos 

candidatos que estão chegando ao município. Ver. Moacira Alho, Líder do PSD acredita que o debate em 

torna da valorização profissional se faz necessária, é uma das metas do PME e um anseio dentro das 

políticas públicas. De forma mais clara, ver grandes avanços no processo educacional. Hoje ver dois grupos 

de professores, os concursados, amparados pelo PCCR e os contratados que são tratados de forma 

diferente, sem as vantagens que tem o concursado. Outro ponto é a centralização dos recursos do Fundeb, 

que semore existiu nas gestões de Gurupá. O ponto de discussão é a aplicação regular dos recursos, 

definido por Lei. O Prefeito não se recusará a discutir tal pauta com base no recurso do Fundeb. Reconhece 

que o docente contratado entra em sala de aula com toda vontade de fazer a diferença. Quanto à formação 

continuada, está se realizando de forma efetiva, tanto que Gurupá está sendo reconhecido lá fora. Recordou 

a formação do PDDE que ajudou no entendimento da gestão do recurso dos conselhos escolares. Quanto 

ao Pafor, há uma comissão do CAPs, uma espécie de coordenação de aperfeiçoando de pessoas de nível 

superior. Já o Pafor é destinado aos docentes em sala de aula. As vagas serão destinadas aos professores. 

Os selecionados precisam está no censo escolar, constar como docente. Dentro da SEMED se trabalha 
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uma gestão e ética de responsabilidade, nenhum vereador ou o próprio prefeito pode passar por cima dos 

critérios. Faz-se necessário trabalhar outras formas de ingressos de pessoas em curso de nível superior, a 

citar, o Forma Pará. Deseja trabalhar uma política de maior valorização, que ganhe pelo menos acima de 

1.200 reais. Acredita que há como melhorar o salário desta categoria de contratados. Tem percebido que o 

Presidente da Casa está compreendendo a necessidade do debate. Debaterá a questão do precatório na 

sessão seguinte e outros temas de grande relevância. Ver. João Padre, Líder da bancada PT, agradeceu a 

presença das pessoas no recinto da Casa e ouvintes da rádio. Externou felicitações e bom êxito a Diretoria 

da Festividade de Santo Antônio, rogando a benção de Santo Antônio sobre o Parlamento Municipal. 

Recordou do compromisso de posse, proferido por cada membro. Comungou com o chamamento da Líder 

do PSD, para o debate da valorização dos profissionais contratados. Se há maior número de contratados, a 

gestão precisa fazer os ajustes necessários, para pagar o que é de direito. Reconhece o processo histórico 

de centralização do recurso do Fundeb na pasta da finança. Saúde e Educação deveriam está 

descentralizado. Recordou a Lei de Responsabilidade Fiscal que impõe limite nos gastos públicos. 

Comungou com a necessidade de conclusão da obra da escola do Santo Antônio dos Machados. 

Repudiando a forma que o Vice-Líder do MDB foi tratado pelo responsável da obra. Cada membro da Casa 

tem o direito de acompanhar, fiscalizar e cobrar melhoria dos serviços públicos. Está aberto a discussão e 

contribuir com este debate. Ver. Joelso Santos, Vice-Líder do PSD concordou com o debate em torno da 

valorização dos profissionais contratados com formação e em processo de formação de nível superior. É 

preciso neste debate considerar a situação da disponibilidade de recurso e como se dará o tratamento entre 

docente contratados de nível superior e docentes com apenas o ensino médio. Com a parte, Ver. Mara 

Vilela acredita que falta entendimento. O contratado tem direito ao piso salarial, sem as vantagens que tem 

os concursados. Retornando a palavra o orador acredita que se faz necessário um amplo diálogo junto ao 

Executivo. Agradeceu a Secretária Municipal de Educação, Francisca Alho, pelo empenho junto a SEMED e 

respeito à Casa no envio das comunicações e a seu mandato. Cobrou do Líder do Governo levar a 

demanda de construção da ponte da EMEF Maria Neuza do Distrito Itatupã, a atual estrutura dificulta o 

acesso à escola. Agradeceu o Prefeito e Ver. Rosélio, pela confiança na entrega das carteiras de identidade 

a moradores do Distrito, solicitadas durante ação do Governo em dezembro de 2021. Falta entregar as 

certidões de nascimento, solicitadas no mês de dezembro de 2021. Solicitou a emissão de nota de pesar 

aos familiares do falecido Sandro Oliveira da Costa, 41 anos, falecido no dia 28 de maio/2022 na localidade 

Rio Tauary. Foi professor na EMEF Maria Neuza e Almirante Barroso, mais conhecido como “Sandro Pop”, 

devido à função de DJ, levava alegria ao povo em suas atividades, atuou por 14 anos como professor nesta 

localidade. Agradeceu a diretora e a comunidade escolar da EMEF Manoel Lourenço pela recepção em 

evento daquela comunidade. Ver. Heraldo Pantoja, Vice-Líder do PT, agradeceu a presença das pessoas 

no recinto da Casa e escuta do rádio. Comungou com o debate em torno da valorização profissional dos 

docentes contratados, contudo, propõe, inicialmente o debate da valorização dos alunos, com base neles 

que o município recebe os recursos do Governo Federal para o Fundeb, o transporte, a merenda escolar e 

outros. Quanto os valores repassados pelo Governo Federal na per capita, para a merenda escolar. 

Convidou o Parlamento se unir na proposição de propostas as candidatos a Câmara e Senado Federal que 

virão ao município, para que discutam junto ao Congresso o aumento da per capita o valor aluno/ano, para 
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a merenda escolar. Recordou os atuais valores repassados ao município: Creche R$ 1,07; Pré-Escola R$ 

0,53/dia, quilombola: 0,64; Fundamental e Médio: 0,26; Ensino Integral: 1,07; Fomento para as escolas de 

tempo integral do ensino médio R$ 2,00; Educação especial: 0,53. Esse debate é preciso iniciar com os pré-

candidatos, para que eles levem essa temática para o Congresso, considerando a realidade dos alunos. 

Sobretudo da região amazônica que saem cedo de casa e no mínimo precisam de um café da manhã na 

chegada a unidade de ensino. Igualmente, aumentar a per capita por habitante, destinada ao custeio dos 

serviços de saúde. Daí a dificuldade dos gestores atenderem todas as demandas sociais, devido o pouco 

recurso. A Câmara precisa fazer esse debate, para todas as áreas, incluindo o setor agrícola, esquecido 

pelos governos. Na área educacional, acredita que Gurupá dispõe de mais de 12 mil alunos. Por que do 

aumento dos valores do Fundeb por aluno nos municípios do Brasil. Precisa se realizar um debate/ 

Audiência Pública para esclarecer a sociedade. Fazer um debate iniciando pelo aluno, até a valorização dos 

docentes. Com a parte, Ver. Moacira, comungou com a proposição do orador, ligada a qualidade de 

melhoria do ensino público. Incluindo a questão dos alunos com deficiência. Neste tocante, o município de 

Gurupá está avançando. Esta realizando o cadastramento e oferecendo serviço escolar de inclusão para os 

alunos com deficiência. Com base na renda per capita, Gurupá é um dos municípios mais pobres do Pará, 

de baixo IDH, devido o grande número de famílias que recebem o Auxilio Brasil (Antigo Bolsa Família). A 

SEMED está realizando um bom trabalho, tanto que conseguiu dobrar o recurso do Fundeb do município, 

devido o desenvolvimento das politicas educacionais, precisando garantir o cadastramento dos alunos 

quilombolas no censo escolar que garantem maior repasse de recurso para a educação. Retornando a 

palavra o orador comungou com a necessidade de promover esse importante debate com os membros da 

Casa e com a sociedade, incluindo as demais pautas de infraestrutura, agricultura, etc. Também realizar o 

debate dentro das Comissões da Casa. Informou da realização de cursos em Gurupá, através do Programa 

“Qualifica Pará”, da Secretaria de Estado de Assistência Social, uma iniciativa da bancada PT, atenderá 

aproximadamente 100 alunos, aproximadamente 200 horas, tendo o senhor Vicente Nery a frente da 

coordenação dos cursos em Gurupá. Apresentou pedido de morador da comunidade São José do Baixo 

Pucuruí, pede a continuidade da reforma da EMEF São José, a obra está parada no momento. Ver. Elso 

Queiroz (MDB), parabenizou o Secretário de Cultura e o Governo Municipal pela organização do evento de 

abertura da quadra junina. Ver positiva a participação da juventude nestas atividades. Parabenizou a equipe 

da SEMMA pela realização da Feira e das atividades da Semana Municipal do Meio Ambiente. Agradeceu 

ao Prefeito e sua equipe pela entrega da EMEF Tiradentes do Itatupã, recém reinaugurada. Informou que 

futuramente serão entregues o prédio da EMEF Costa e Silva do Icaripé e Batista Campos do Distrito 

Itatupã, um anseio histórico da comunidade escolar, todas frutos de sua articulação e diálogo entre o 

Prefeito, Secretário de Educação, Controladoria e Financeiro, seguindo todo o processo necessário. Quanto 

à questão salarial dos professores contratados, considera o Prefeito João, “prefeito da oportunidade”, por 

isso que tem muitos professores com apenas o ensino médio. Não concorda com o baixo salário. No 

entanto, prefere que seja contemplado maior número de pessoas com os contratos, não centralizando em 

uns poucos. Informou que brevemente será concluída a cerca no entorno do lixão, pedindo maior 

consciência da população, principalmente os transportadores de lixo da área comercial, destinem ao local 

próprio. Chamou a necessidade dos moradores terem suas lixeiras, para guardar o lixo, esperando a coleta. 
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Comentou o valor de 350 mil reais, para regularizar o terreno do hospital municipal. Se houvesse o processo 

de regularização fundiária em Gurupá, os custos seriam mais baixos. Aguarda a manifestação do Prefeito, 

para avançar neste processo. Questionou a forma de entrega das carteiras de identidades aos moradores 

do Distrito Itatupã. Faltou entregar a certidão de nascimento e reservista. Deveria ter se realizado uma ação 

em conjunto para a entrega de todos os documentos. Recorda que a iniciativa da ação foi da Vice-prefeita, 

Iracilda Alho. Com a parte, Ver. Rosélio Pureza, esclareceu que a entrega das identidades estão se 

realizando após 6 meses da solicitação, devido a necessidade do povo dá entrada em outros processos, se 

deu com a autorização do prefeito. Em contato com a Secretaria de Assistência Social, foi informado que as 

certidões de nascimento ainda não estavam prontas. A entrega das carteiras de identidade pelo Vereador 

Joelson não foi má fé, nem tinha como objetivo se aproveitar politicamente. Tentou organizar a entrega, mas 

não teve êxito. Retornando a palavra, o orador disse que também está sendo cobrado quanto a entrega das 

demais documentações. Espera que as informações sejam mais socializadas. Manifestou preocupação com 

inúmeros candidatos a deputados que chegam em Gurupá. Quanto à presença de candidatos em Gurupá, é 

preciso a sociedade refletir que o crescimento da inflação e, consequentemente a alta do combustível, não é 

culpa do Presidente Bolsonaro, é um problema global. Há pessoas que se utilizam de organização para 

propagar mentiras. Com a tecnologia e os meios de comunicação, é preciso certifica-se nas fontes a cerca 

de certas informações, para não enganar a consciência do cidadão de bem. Recordou a guerra entre Rússia 

e Ucrânia, da recessão em outros países que interferem negativamente na economia global. Pede cuidado 

com os “falsos profetas”. Nada mais a ser tratado, o Presidente deu por encerrada a presente sessão, às 

12h22m. 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, 07 de junho de 2022. 
 

 

 

Presidente: __________________________________. 
 

 

 

1º Secretário: ________________________________. 
 
 

 

2ª Secretária: ________________________________. 
 

 

 

 

APROVADA NO PEQUENO EXPEDIENTE DA 17ª SESSÃO ORDINÁRIA, REALIZADA NO DIA 08 DE 

JUNHO DE 2022, POR 10 (DEZ) VOTOS. 


