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Aos oito dias do mês de junho do ano dois mil e vinte e dois, às 09h11m, deu-se início no Plenário de 

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

Souza”, a 17ª 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 ao Segundo Secretário em Exercício, Ver. Joel Gama, 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 08/06/2022, com retificações, por 10 (dez) votos. Em seguida passou para a leitura da 

Indicação nº 30, de 07.06.2022 – “Construção de lombadas, pintura de faixa de pedestre e fixação de placa 

de sinalização do trânsito em frente às escolas municipais da cidade de Gurupá”. Autor: Ver. Elso Queiroz 

(MDB) e leitura da Moção de Pesar aos Familiares do servidor falecido, Sandro Oliveira da Costa, professor 

do Polo Tauary, Distrito Itatupã. Em seguida, passou para o GRANDE EXPEDIENTE. Leitura do Projeto de 

Lei nº 04, de 03 de junho de 2022. Ementa: Denomina de Professora Maria de Lourdes Pureza da Silva, a Escola 

Municipal de Ensino Infantil e Fundamental, localizada no Ramal Grande, km 22, Polo Educacional Pucuruí, zona rural 

do município de Gurupá/PA. Discussão da Moção de Pesar. Com a palavra os vereadores Joelso Santos, Elso 

Queiroz, João Padre e Moacira Alho, manifestaram-se favoráveis, recordando a memória deste cidadão. Não 

havendo matéria para a ORDEM DO DIA, passou para o tempo destinado às CONSIDERAÇÕES FINAIS. 

Fazendo uso da palavra, Ver. Fabíola (PL), Requereu ao Líder do Governo esclarecimento sobre o bloqueio 

dos serviços da ASPEB, muitos impossibilitados de acesso ao serviço de saúde e outros. Igualmente, pede 

diálogo da Casa com o gerente do Bradesco local, devido à dificuldade dos aposentados para atendimento 

junto a gerencia e acesso da aposentadoria, devido à falta de dinheiro na agência. Requereu ao Secretário 

de Infraestrutura, manutenção urgente da Rua Brasil Norte, muito buraco, tubulação exposta e jorrando 

água, carro de coleta que não passa há uma semana. Igualmente melhoria na rua de extensão da Abílio 

Gama, moradores sem possibilidade de acesso, devido à ponte quebrada e alagamento. Ver. Joel Gama, 
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Vice-Líder do MDB, informou da agenda do Prefeito João na segunda-feira em Belém. Esteve em audiência 

do o Governador do Estado na companhia do Dep. Luth Rebelo. Na ocasião assinaram o termo de 

cooperação técnica para o início da construção do porto de embarque em Gurupá, já publicado no Diário 

Oficial do Pará. Agradeceu o apoio do Dep. Luth Rebelo e sua articulação em prol do povo de Gurupá. 

Informou ainda de reunião do prefeito com a Sra. Ruth Melo, Presidente do Banpará, segundo informações 

que no mês de julho a construção da agencia iniciará em Gurupá. Solicitou melhorias na Rua Capitão 

Marinho Paiva, da Xingu, está com muitas dificuldades de acesso devido buracos. Igualmente melhoria nas 

ruas no Bairro do Horto, Informou extra0fial que já há previsão de pavimentação asfáltica para as ruas. 

Deseja que neste serviço haja a questão do esgoto. Igualmente aterramento da  conehcida "Rua do Pastor 

Benildo", área de expansão da Abílio Gama, Perpétuo Socorro. Igualmente, pediu melhoria para as ruas das 

casas populares, limpeza, coleta de lixo caseiro, entulhos, iluminação e melhoria das ruas. Agradeceu a 

todos os comerciantes pelos trabalhos e geração de emprego e renda. Agradeceu a seus familiares e 

parceiro do mandato. Ver. Mara Vilela (PT), felicitou seu colega de parlamento, Ver. João Padre pelo 

aniversário natalício. Considera grave a situação do ASPEB, devido o bloqueio dos serviços. Precisa se 

esclarecer, pois o desconto é direto do salário dos servidores. Falou da problemática das ruas e ausência de 

coleta de entulhos. Pede maior empenho e ação do setor para resolver tal situação, se trata de saúde 

pública. Espera que as próximas obras de pavimentação asfáltica tenha qualidade para o povo, não 

aconteça o que aconteceu com a última obra, deixando prejuízo ao povo. Quanto à situação do debate em 

torno da valorização profissional dos professores contratados, é preciso ficar entendido, não se pede a 

demissão, redução de folha, mas ajuste salarial, formação continuada para os docentes. Convida o prefeito 

a reunir e delegar prioridades de serviços. Agradeceu a compreensão dos pares e pediu as bênçãos de 

Deus para o seu mandato. Ver. Heraldo Pantoja, Vice-Líder do PT, felicitou em nome da Bancada o Ver. 

João Padre, pelo aniversário natalício. É uma referência para a Bancada e o partido, está no 2º mandato, 

muito contribuindo para as lutas. Igualmente, externou felicitações ao Ex-Prefeito Raimundo Nogueira na 

passagem do seu aniversário natalício, atualmente Presidente do Partido dos Trabalhadores em Gurupá. 

Externou solidariedade a toda a família do servidor falecido Sandro da localidade Tauary. Estendendo tal 

solidariedade a toda a categoria dos Djs. Sugeriu ao setor de manutenção da iluminação pública que no 

período noturno realize vistoria nas ruas e travessas, para identificar os pontos sem iluminação. Quanto à 

coleta de lixo e entulhos, voltou a discutir a proposta de levar ao prefeito a terceirização deste serviço, 

deixando os maquinários do município, para atender a necessidade de melhoria da estrada e vicinais. Ver. 

João Padre, Líder do PT, externou cumprimentos diversos. Externou gratidão a Deus pelo dom da vida, 

pela presença de seus pais, esposa, filhos, irmãos e demais familiares. Disse ter muito respeito por cada 

membro do Parlamento. Felicitou votos de Feliz Aniversário ao Ex-Prefeito Nogueira, Prefeito e Vereador 

por 3 mandatos. Igualmente o professor Tiago Barbosa, grande profissional e amigo. Recebeu inúmeras 

mensagens, de diversas localidades do Estado, lhe felicitando por seu aniversário natalício. Espera que o 

mais breve possível o Governo regularize o pagamento dos serviços da ASPEB, para continuidade dos 

serviços prestados aos servidores. Igualmente, a situação do TFD, precisa que a Secretaria Municipal de 

Saúde, reúna nas comunidades e setor, apresentando a receita do TFD e as demandas existentes 

(Despesas). Faz-se necessário esclarecimento para maior entendimento dos usuários. Informou da 
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reformulação do Estatuto da ARQMG, segundo informação extra oficial, há proposta de retirada de 

quilombolas da associação que não residem mais no município de Gurupá. É contra a referida proposição, o 

quilombola tem seu direito onde quer que esteja. Ver. Rosélio Pureza (PRÓS) fez referências à agenda do 

Prefeito e as conquistas que estão chegando a Gurupá, a citar o Porto de embarque e desembarque. 

Agradeceu ao Prefeito, ao Dep. Luth Rebelo e a companhia do Controlador na agenda. Agradeceu também 

a insistência e participação do Parlamento nesta discussão. O debate da necessidade de um porto para o 

desembarque de cargas esteve presente nos debates da Casa. Igualmente a construção da agência do 

Banpará e a construção do novo hospital municipal de Gurupá. Manifestou apoio e parabenizou a equipe da 

Professora Sueli Palheta, pela realização da II Agro feira de Gurupá. Falou da importância e justa 

homenagem de topônimo com o nome de sua saudosa genitora, Professora Maria de Lourdes Pureza da 

Silva, muito contribuiu com a educação pública do município. Igualmente, irá apresentar requerimento, para 

constar nas placas de inauguração o nome dos membros da Legislatura. São estes os propositores de 

muitas das obras de construção e melhorias de infraestrutura. Externou felicitações a todos os 

aniversariantes, especialmente a seu colega de parlamento João Padre. Agradeceu aos engenheiros e 

trabalhadores de mais uma escola em construção na localidade Pucuruí. Sugeriu pautar todas as matérias 

em tramitação, para deliberação até a sexta-feira. Ver. Moacira Alho, Líder do PSD, externou votos de 

felicitações a seu colega e amigo, Ver. João Padre. Esclareceu que a valorização profissional que vem 

pautando desde segunda-feira, está baseada na Lei do piso salarial dos profissionais da educação. Não se 

trata de demissão de pessoal, mas de melhoria salarial dos contratados. Defende as contratações, dentro 

das possibilidades. O debate é chamar ao diálogo, para levantar a possibilidade de melhoria salaria. Os 

contratados tem a Lei do Piso que garante direito a este. Alerta o Prefeito para discutir essa pauta com a 

Casa em cumprimento a Lei do Piso nº. 11.738/2008. Em breve levantamento, o professor está perdendo 

35% do salário, garantido por Lei. O recurso do Fundeb é complementado, é uma cobrança constante 

destes profissionais, muitos graduados. Disse ser contra o distrato destes servidores no mês de julho 

próximo. É constrangedor para este servidor, ficar sem salário um mês, a cada contratação entra novos 

servidores. Um debate que precisa ser feito, por acredita em um projeto e uma política humanitária. Ajudar o 

prefeito a fazer uma gestão de responsabilidade. O próprio TCM/PA recomenda o não distrato funcional, 

devido o período pós-pandemia. Ver. Joelso Santos, Vice-Líder do PSD, externou felicitações a seu colega 

de parlamento, Ver. João Padre. É de acordo que mantenha os contratados e o ajuste salarial, a partir de 

um levantamento financeiro, com responsabilidade. Com a parte, Ver. Mara Vilela sugere a formalização 

dos contratos, para a garantia destes profissionais. Retornando a palavra, agradeceu a Moção aos 

Familiares do falecido “Sandro Pop”, era referência no Distrito e tinha importante trabalho social com a 

juventude. Quanto à entrega das cédulas de identidade, só ajudou o povo que aguardava os documentos, 

não tinha como objetivo se aproveitar politicamente, sequer gosta de mídia. Acredita que muitas identidades 

não são de moradores do distrito. Parabenizou a conquista da construção do porto de embarque e 

desembarque de cargas em Gurupá. Pede que a fiscalização da entrada de transporte, tipo carrocinha na 

parte interna da hidroviária, seja para todos, sem discriminação. Ver. Elso Queiroz (MDB) manifestou 

felicitação ao Ver. João Padre. Externou solidariedade a Família do falecido do servidor Sandro Pop, da 

localidade Tauary, era muito conhecido. Parabenizou o Prefeito pelas conquistas para o município. Acredita 
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que Deus está no Governo, iluminado as decisões. Agradeceu as cobranças e proposições do Parlamento 

que tem contribuído com o Executivo. Falou da entrada de caminhão de venda em Gurupá, em frente ao 

Hotel Vitória, desrespeitando a Casa e a Lei que trata da realização de feiras livres e vendas de produtos. A 

pessoa que está à frente deste setor não está tendo a competência de agir nos casos. Com a parte, Ver. 

Rosélio ver uma situação complicada. O chefe de fiscalização da hidroviária não está conseguindo agir. 

Tem dialogado com os logistas que falam das dificuldades, queda de vendas com a entrada destes 

vendedores. Há uma acomodação por parte da classe comercial. É momento de se unir e coibir tal situação. 

Retornando a palavra o orador concorda tomar providência, em caráter de urgência. Informou que o Dep. 

Celso Sabino, solicitou apresentar um projeto. É de acordo apresentar um sistema de água, para beneficiar 

a cidade em todos os bairros, já sugeriu este ao prefeito. Ver. Manoel José, Líder do MDB e do Governo na 

Câmara, felicitou o Ver. João Padre, pela passagem de seu aniversário. Quanto à situação da ASPEB, 

sugeriu ir à Secretaria Municipal de Saúde, para saber onde está o problema. Informou que há servidores 

que não tem mais limite de serviço. Buscará informações certas, para esclarecer a Casa. Quanto à 

iluminação pública, o Governo está estudando a troca das lâmpadas comum por Led. Contudo, tem a 

preocupação de manutenção, devido os muitos atos de vandalismo. Em relação ao TFD, esclareceu que 

somente vem recurso para o transporte e diária, valor de R$ 9 mil. Só em passagem o governo paga 250 

mil. Ainda assume os custos com transporte, aluguel de casa, energia, gás e outro. Se fosse gestor, 

trabalharia dentro das possibilidades. Disse ser feliz por está no Parlamento. Faz parte do Governo que está 

trazendo várias conquistas para Gurupá. Citou a reforma do hospital, assinatura da ordem para o início da 

construção do novo hospital, construção da agência do Banpará e porto para embarque e desembarque em 

Gurupá. Disse que não mais debaterá a questão de melhoria salarial de professores contratados. A Lei 

exige a formação (Graduação) para atuação. A Lei exige o ingresso através de concurso público. Há polo 

sem nenhum servidor concursado. Informou que haverá demissão, se faz necessário. O investimento com 

folha é de até 70% do recurso do Fundeb, não se sabe se o município já ultrapassou esse limite. Nada mais 

a ser tratado, o Presidente deu por encerrada a presente sessão, às 11h39m. 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, 08 de junho de 2022. 
 

 

 

Presidente: __________________________________. 
 

 

 

1º Secretário: ________________________________. 
 
 

 

2ª Secretária: ________________________________. 
 

 

APROVADA NO PEQUENO EXPEDIENTE DA 18ª SESSÃO ORDINÁRIA, REALIZADA NO DIA 09 DE 

JUNHO DE 2022, POR 10 (DEZ) VOTOS. 


