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Aos nove dias do mês de junho 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 18ª 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. Waldir Fernandes, Ver. Elso Queiroz (MDB) e Ver. Mara Vilela (PT), Ausência justificada do 

Ver. Heraldo Pantoja (PT) e 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 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, aprovada sem observação, por 07 (sete) votos, 01 (uma) abstenção. Em seguida, 

passou para a leitura do Convite da Secretária Municipal de Assistência Social “Abertura da Campanha 

Municipal de Combate ao Trabalho Infantil – 2022. Em seguida passou para o GRANDE EXPEDIENTE. 

Discussão da Indicação nº 30/2022, “Construção de lombadas, pintura de faixa de pedestre e fixação de 

placa de sinalização do trânsito em frente às escolas cidade de Gurupá”. Autor: Ver. Elso Queiroz (MDB). 

Usando a palavra o autor referendou a justificativa da matéria, solicitando o apoio dos pares na votação 

favorável da matéria. Vereadores: Joel Gama e Waldir Fernandes, manifestou-se favoráveis ao Indicativo.  

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

FINAIS. Fazendo uso da palavra, Ver. Waldir Fernandes (PT), agradeceu as comunicações da bancada, 

durante sua ausência  no tratamento de saúde de seu filho. Externou felicitação pelo aniversário natalício de 

seu filho Enzo Barbosa, de seu colega de Parlamento, Ver. João Padre, Raimundo Nogueira, Thiago 

Barbosa e demais aniversariante do mês. Externou sentimento de pesar pelo falecimento de sua sobrinha 

Ana Paula, membro de sua Família, momento difícil para a Família de Domingos Fernandes, não sabendo 

ao certo como a causa e razão da morte. Solicitou o envio de moção de pesar e solidariedade a Família em 

nome da Casa. Igualmente, fez memória e prestou solidariedade a família de Rosivaldo Fernandes, membro 

da Irmandade dos Foliões de São Benedito de Gurupá. Comungou com os encaminhamento das obras em 

andamento: Porto de embarque e desembarque, agência do Banpará, seu mandato acompanhará essas 
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ações. Manifestou indignação a respeito da forma de encaminhamento e o desconforto a membro de sua 

família que sofreu acidente de trabalha, quebrando o fêmur. Falou da dificuldades dos doentes que 

precisam de transporte na casa de apoio em Belém, o transporte não fica de prontidão, para o atendimento 

dos usuário. Pensa que deveria se rever a situação do transporte de doentes através do TFD, a 

embarcação tem uma agenda diferente dos pacientes. Muitos tem que pagar passagem para chegar a 

tempo para o tratamento. Pede avaliação e melhor atenção do Governo, sugerindo a mudança para a Balsa 

Amazonas, com mais conforto aos pacientes. Falou das diversas situações das ruas, expostas pelos 

munícipes em redes sociais, são alertas da sociedade. Pede ao gestor da pasta de Infraestrutura sair do 

gabinete e ir para a rua, buscar solucionar os problemas de competência da pasta, evitando que a 

sociedade culpe o Parlamento. A situação de entulhos e ruas com problemas de acesso é muito grande. 

Sugeriu ao Executivo o distrato da Empresa Veloso, responsável da obra de reforma da EMEF São José do 

Pucuruí. A obra somente iniciou, está parada no momento. Informou que um aluno já sofreu acidente no 

local, devido à situação estrutural inacabada. Parabenizou a Comunidade Camutá do Pucuruí pela obra em 

fase de conclusão a ser entregue por ocasião do Dia dos Pais, um anseio histórico da comunidade. Ver. 

Mara Vilela (PT), comungou com a necessidade de garantir a passagem dos usuários do TFD na Balsa 

Amazonas, muitos viajam sem dinheiro. Pede olhar de carinho e atenção com essas pessoas. Informou que 

visitou a obra interna do HMG, obra de qualidade. Parabenizou o esforço e trabalho dos profissionais da 

saúde. Na ocasião visitou o laboratório, foi informada que falta exame de hemograma, ausente a mais de 2 

meses, bem como a ausência de alguns medicamentos na farmácia básica. Falou da existência de 

tubulação quebrada na Travessa Barradinha, pede providências do setor do SAAE. Chamou atenção para a 

necessidade de melhor local de trabalho para os operadores de bomba. Segundo o informando pelo Sr. Ney 

do SAAE, já requisitou melhoria ao Secretário de Administração, já estando no setor de engenharia projeto 

para suporte aos operadores de bomba. Comunga com a necessidade do Secretário de Infraestrutura sair 

do seu conforto e buscar as melhorias das ruas e travessas, coleta de lixo. Disse que na Rua Capitão 

Marinho Paiva, jogaram areia, para tapar os buracos, não resolvendo o problema. Evitando inclusive 

despesa para o Governo em caso de acidente. Convida os secretários ajudar o prefeito na gestão, é para 

isso que foram nomeados. Ver. Manoel José, Líder do MDB e do Governo na Câmara, disse que vem 

sendo muito criticado, devido sua constante cobrança para que as obras tenham qualidade. Na escola 

Ribeiro Dias um aluno ficou trancado, devido problema na porta. Informou que a destinação de entulhos é 

de responsabilidade do morador. A prefeitura é responsável apenas pela coleta de lixo caseio. Questionou a 

situação do lixo nas proximidades da hidroviária, não se respeita. Pede o cumprimento da Lei que coíbe 

essa prática. Disse não culpar o secretário de infraestrutura, este é sobrecarregado de pedidos extras que 

impedem o trabalho da secretaria. Quanto ao transporte do acidentado, exposto pelo Ver. Waldir, quem 

avalia e define é o médico. Questionou pessoas que pegam passagem do TFD e não usa para a finalidade 

devida. Para trocar de embarcação, é preciso avaliar a condição financeira do município. Disse que 

semanalmente são 800 passagens, só de TFD. Ver um descontrole e fará intervenção nesta situação. 

Quanto à situação de local para os operadores de bomba, pode agravar ainda mais a falta de atenção 

destes com o sistema. Falou do baixo recurso do TFD, praticamente os custos com transporte é pago com 

recurso do FPM. Percebe que se cobra muito do secretário, porém não se sabe das dificuldades e 
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realidade. Informou que o Governo trabalhará o atendimento prioritário dos doentes. As ruas, no memento, 

será realizada a manutenção com aterro e no verão, haverá a recuperação devida. Trabalha com o prefeito 

a possibilidade de usar bloquetes, para a pavimentação das próximas ruas, tem mais qualidade. Lamenta o 

fato ocorrido com membro da família do Ver. Waldir Fernandes. Sabe que a Casa acaba filtrando as 

demandas de reclamação e anseios da comunidade. Está fazendo sua parte no debate, analise e 

deliberação das matérias. Ver. Joel Gama, Vice-Líder do MDB, externou cumprimentos aos diversos 

segmentos sociais. Avalia produtivos os debates da presente semana de sessão. Falou da responsabilidade 

do parlamentar acompanhar as ações do Governo. Pediu ao responsável da empresa da obra da EMEF 

Santa Lúcia do Moju que dê continuidade nos trabalho. As demais empresas que realizem bom trabalho, 

com material de qualidade e breve entrega à comunidade local. Falou das diversas demanda de melhoria da 

infraestrutura urbana. Tem dialogado com o secretário Hemano e sempre pede melhorias em perímetro da 

Rua, a cita a Trav. José Leonel da Xingu, está realizando o trabalho. Pede a mesma dedicação dos demais 

secretários no atendimento das demandas, ou informe a sociedade a inviabilidade de execução. A presença 

de entulho nas ruas é falta de consciência de muitos moradores, não se comunica a Secretaria Municipal de 

Infraestrutura. Igualmente, a situação do lixo caseiro, haja sensibilidade e colaboração dos moradores 

quanto ao horário de passagem da coleta de lixo. No tocante a educação, agradece os avanços. Espera 

resultados de melhoria do IDEB do município. Cobrou dos gestores no encontro com estes, recém realizado. 

A secretária pediu respostas dos gestores de unidade escolar quanto à melhoria do IDEB do município. 

Acredita que no processo educacional, tudo está interligado, é preciso unidade entre docentes, apoio e 

direção. Pede a parceria da comunidade escolar, para a transformação que se almeja na educação. Falou 

das dificuldades na gestão da saúde, devido às demandas, sobretudo no TFD, a Prefeitura tem se 

esforçado para atender a todos, dentro de suas possibilidades. Agradeceu o esforço e boa vontade do 

Secretário Paulo, é um ser humano, que tem sensibilidade nas demandas de encaminhamentos e 

atendimento de doentes. Parabenizou à secretária Municipal de Assistência Social, Elísia Souza, vem 

prestado um significativo trabalho de resgate social, sobretudo de jovens, crianças e adolescentes. Ver. 

Rosélio Pureza (PRÓS), manifestou saudações diversas. Agradecendo o acompanhamento dos munícipes 

através do rádio. Chamou a necessidade de construir consciência do papel de cada cidadão gurupaense no 

cuidado e zelo por uma cidade melhor, mais limpa. Falou do problema social e a falta de ação para retirada 

das pessoas em vulnerabilidade na entrada da hidroviária. Recordou a limpeza de ruas e a falta de 

colaboração de muitos moradores, poucas horas depois se coloca novamente entulhos nas vias públicas. A 

boa gestão exige a participação, a colaboração da sociedade. Citou a boa educação e consciência do povo 

da cidade Monte Dourado do Amapá, sem lixo nas ruas. Parabenizou a Secretaria Municipal de Meio 

Ambiente pela ação de fiscalização dos ruídos excessivos de motos, seja uma fiscalização constante, a 

sociedade agradece. Se necessário utiliza-se da Lei para o respeito à ordem pública. No contexto geral, ver 

que o município está andando, está no nível razoável, precisando de melhorias que a sociedade pode 

contribuir. Na questão das obras públicas, carece de ajuste, porém, podem ser sanadas dentro de um 

diálogo com a empresa responsável. Informou de pouca durabilidade de obra na localidade Itatupã, material 

usado sem qualidade. Citou a EMEF Maria Neuza. Precisa se alinhar tal situação que dê resposta aos 

anseios da comunidade com o acompanhamento do engenheiro civil. Espera que na sessão seguinte, todas 
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as matérias em tramitação sejam deliberadas. Ver. Elso Queiroz (MDB), externou cumprimentos diversos. 

Informou da reunião com o Prefeito na tarde anterior com a presença de membros da Casa, do Prefeito, da 

Associação comercial e munícipes. A pauta foi encaminhar o processo de regularização fundiária urbana 

que garanta o título definitivo aos munícipes. O prefeito está entendo o processo. O que lhe deixa triste é o 

Município de Gurupá está lento no processo. Porto de Móz utilizou a Lei da REURB de Gurupá, já aprovou 

esta, do perímetro urbano e já realiza o processo de regularização, enquanto Gurupá caminha em passos 

lentos. Não desistirá, continuará acompanhando esse processo. Será o maior legado do prefeito João. 

Politica ligada à melhoria de renda para o município. Voltou a citar a entrada de vendedores ambulantes na 

cidade, sem fiscalização dos produtos comercializados, sem pagamento de impostos ou geração de 

trabalho local. Pede ação da Casa na aplicação das Leis que estabelece limites, enfraquecendo o comércio 

local. Comunga com o debate de melhoria do salário dos professores contratados, contudo o prefeito gesta 

com orçamento limitado. Ver impossível adequar salário sem que haja demissão. Ou paga mais ou dá mais 

oportunidade de emprego, trabalho e renda. Quanto à entrega das certidões de nascimento na ação do 

governo de dezembro de 2021, foi informando que as certidões já foram entregues pelo escrivão cartorário, 

um parceiro da ação. Já expediu mais de 2 mil certidões de nascimento. Acreditava que a entrega da 

documentação deveria ter se dado em ação conjunta, nada contra o vereador que entregou as cédulas. 

Informou que vários certificado de alistamento e dispensa já estão consigo, para a entrega aos requerentes. 

Com a parte, Ver. Rosélio esclareceu que a informação de não está pronto às certidões de nascimento veio 

da Secretaria Municipal de Assistência Social, via mensagem eletrônica, só informou a partir desta 

informação. Retornando a palavra o orador informou que as certidões de nascimento da ação do Distrito 

foram entregues diretos ao CREAS. Talvez a Secretária de Assistência não tenha conhecimento do 

recebimento destes. Com a palavra, o Presidente registrou a presença da Vice-Prefeita Iracilda Alho no 

recinto da casa e seu esposo Jerre Roberto. Ver. Moacira Alho, Líder do PSD, agradeceu a presença da 

Vice-Prefeita. Deu continuidade no debate de valorização dos professores contratados, buscando defender 

os interesses com ética, respeito e humanidade. Praticar o que se fala e ensina, ser humilde em perguntar 

aquilo que não se conhece, sobretudo as Leis. É um exercício de uma mente saudável que precisa ser 

debatido na Casa. A proposta de valorização, ajuste de salário tem o embasamento na Lei 11.738/2008, 

ligado ao piso dos profissionais do magistério, também ligado a qualidade do ensino o art. 60 da 

Constituição Federal. Cabendo entendimento do que é valorização profissional, não distorcendo a pauta. 

Defende uma bandeira que é do povo. Já protocolou uma indicação, para não haver distrato dos 

temporários no mês de julho. Está em avaliação jurídica. Defende a permanência dos servidores 

contratados. Disse que a Lei do piso se embasa em três pilar: Carreira do professor, o piso salaria e a 

jornada de trabalho. Não concorda com falas que colocam ponto final nas discussões, mas abra maior 

diálogo com o Executivo, ter uma mente saudável, para avaliar as possibilidade. Existe Lei para trabalhar 

uma gestão pública de responsabilidade. A Lei do piso ampara, e não titula o profissional como “Auxiliar”, 

mas “professor”. Disse que o reajuste do piso foi dado, o recurso está chegando. Ver mais problema em 

demitir os contratados, depois se fazer nova lotação. Alertou o SINTEPP para esta pauta. Recordou o 

trabalho do governo do Ex-Prefeito Moacir Alho que garantiu a formação de professores em todo o 

município. O governo atual trabalha essa valorização e necessidade de formação, garantindo, para tanto a 



   

   

   

 

   

 

  

    ______________________________________________________________________________ 
 

 

 

Travessa Dulcicléia Torres, 757 – Centro - CEP: 68.300-000 – fone Fax: (091) 3692-1380 - Gurupá – Estado do Pará. 
CNPJ: 83.270.090/0001-68 - Email: camaramunicipal.gurupa@yahoo.com.br – Portal: camaragurupa.pa.gov.br 

 
 

ESTADO DO PARÁ 
CÂMARA MUNICIPAL DE GURUPÁ 

PODER LEGISLATIVO 
 

permanência destes no contrato. Convidou a todos a abraçarem essa causa, permanecendo os contratados 

no mês de julho. Está aberta ao diálogo, no propósito de ajudar o prefeito a afazer uma gestão de 

responsabilidade. Parabenizou a EMEF Raimundo Ribeiro Dias, pela inovação do cardápio escolar. Uma 

escola histórica está no nível de escola modelo para o município. Um prédio de qualidade para trabalhar a 

educação humanizada. Ver. João Padre, Líder do PT, agradeceu o retorno do Ver. Waldir Fernandes nos 

trabalhos da Casa, após acompanhamento do tratamento de saúde de seu filho. Questionou melhor 

qualificação dos gestores escolares e equipe pedagógica. Os debates apontam quantidade e não qualidade. 

Servidores apenas com ensino médio ocupando a função de Coordenador Pedagógico. Situação que 

precisa ser revista pelo governo, podendo se caracterizar como improbidade administrativa por parte do 

gestor, considera um absurda a informação de 800 passagens de TFD para Breves por semana, precisa ser 

verificada tal situação. Com a parte, Ver. Elso Queiroz, considera informações distorcidas. Com a parte Ver. 

Manoel José reafirmou o quantitativo de passagem. Retornando a palavra o orador irá certifica-se na 

embarcação quanto ao quantitativo de passagens. Questionou a falta de Raio-X para adultos no hospital 

que pode gerar encaminhamentos para Breves. Acredita que as passagens não estão atendendo somente 

os usuários do TFD. Nada mais a ser tratado, o Presidente deu por encerrada a presente sessão, às 

11h47m. 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, 09 de junho de 2022. 
 

 

 

Presidente: __________________________________. 
 

 

 

1º Secretário: ________________________________. 
 
 

 

2ª Secretária: ________________________________. 
 

 

APROVADA NO PEQUENO EXPEDIENTE DA 19ª SESSÃO ORDINÁRIA, REALIZADA NO DIA 10 DE 

JUNHO DE 2022, POR 07 (SETE) VOTOS, 01 (UMA) ABSTENÇÃO. 


