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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 quatro dias do mês de agosto do ano dois mil e vinte e dois, às 09h00m, deu-se início no Plenário de 

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

Souza”, a 22ª 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), Ver. Joel Gama (MDB), Ver. Moacira Alho (PSD), Ver. Joelso Santos (PSD), Ver. 

João Padre (PT), Ver. Heraldo Pantoja (PT) e Ver. Mara do Socorro Vilela (PT). Ausência justificada: Ver. 

Elso Queiroz (MDB), Ver. Fabíola Moraes (PL) 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 22ª Sessão Ordinária, 

realizada no dia 03.08.2022, aprovada sem observação, por unanimidade, 07 (sete) votos. Em seguida, 

passou para o tempo destinado ao GRANDE EXPEDIENTE, momento no qual foi feita a leitura, discussão e 

votação da Indicação nº 32/2022, Indica ao Exmº. Senhor Prefeito Municipal, a necessidade de viabilizar a 

manutenção e limpeza de todo o perímetro do “Ramal do Saúba”, área rural do município de Gurupá, em 

caráter de urgência. De autoria de Ver. Heraldo Pantoja (PT), que, discutindo a matéria justificou a razão do 

pedidos para a melhoria do acesso e tráfego de condutores de veículos e das pessoas que vivem no local. 

Não havendo outras manifestação a mate´ria foi colocada em votação, aprovada por 08 (oito) votos. Leitura, 

discussão e votação da Indicação nº 33/2022, Indica ao Exmº. Senhor Prefeito Municipal, a necessidade de 

viabilizar a construção de três prédios escolar em alvenaria nas localidades: Maria Ribeira, Flexinha e 

Mararús, área rural do município. De autoria de Ver. Manoel José (PT) que, utilizando-se da palavra, 

requereu o apoio dos membros da Casa e o pronto atendimento do Prefeito Municipal. Discutiram e 

manifestaram apoio a proposição a Ver. Moacira Alho (PSD), Ver. João Padre (PT), Joel Gama (PT). 

Colocada em votação a matéria foi aprovada por 08 (oito) votos. Não havendo matéria para a ORDEM DO 

DIA, passou para o tempo destinado às CONSIDERAÇÕES FINAIS. Usando a palavra, Ver. Mara do 

Socorro (PT), manifestou total apoio às Indicações ligadas a melhoria e construção de infraestrutura escolar 

e demais serviços públicos. Recordou o processo de lotação dos servidores da educação para o segundo 

sementre de 2022, manifestou desejo de valorização dos profissionais com formação no momento das 
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contratações e lotação da SEMED. Manifestou votos de vida longa e muitas felicidades ao Ex-Prefeito 

Moacir Alho, pelo aniversário natalício, celebrado no dia 03/08. Recordou os bons feitos do Ex-Prefeito na 

valorização e formação dos profissionais de educação. Falou da esperança dos servidores efetivos no 

cumprimento do PCCR da Educação por parte do atual governo. Acredita que educação é respeito aos 

direitos garantidos, valorização e dignidade dos profissionais da educação pública. Deseja que as pautas da 

melhoria da iluminação pública, fornecimento de água regular, zelo pelo banheiro da hidroviária, melhoria da 

coleta de lixo e recuperação de trechos de vias públicas, sejam matérias sanadas pelo Executivo Municipal. 

Parabenizou a comunidade gurupaense e o Prefeito pelo entrega de 4 salas reformadas no hospital 

municipal. Desejou boa recuperação de saúde ao servidor Aldefran e sua irmã em tratamento de saúde. 

Desejou felicidades e muitas bênçãos a seus familiares e amigos. Ver. Joel Gama, Vice-Líder do MDB, 

cumprimentou a comunidade que acompanha através do rádio. Avalia positivo os debates da semana, ver 

que a Casa está no rumo certo. Parabenizou oas moradores das localidades Mararú, Flexinha e Maria 

Ribeira pela Indicação do Ver. Manoel José, aprovada pela Casa, possibilitará a construção das escolas nas 

três localidades. Falou da boa qualidade da obra de reforma das 4 salas de internação junto ao hospital 

municipal, entregue a comunidade na tarde do dia 03/08. Agradeceu ao Prefeito, Vice-Prefeita e toda a 

equipe de Governo pelo trabalho realizado. Desejou boa recuperação do jovem Alderfran que passou por 

processo cirúrgico. Falou do bom diálogo dos membros da Casa com o prefeito no encaminhamento das 

proposições debatidas no Plenário da Casa. Espera que a população acompanhe os debates da Casa. 

Informou da Convenção do MDB do Pará, os membros da Casa foram convidados a estarem presentes, se 

deslocarão para isso, sabe-se que a política envolve a vida, precisando a participação efetiva dos eleitos e 

da população na discussão e busca de melhorias. Ver. João Padre, Líder do PT na Câmara, cumprimentou 

a comunidade que acompanha pelo rádio. Convidou os membros somarem força na articulação junto ao 

Executivo, visando a conclusão do posto de saúde do Rio Muruchaua, lugar estratégico para atendimento 

da população local e no entorno, o pedido é indicação do seu Mandato. Irá dialogar com o Prefeito para a 

realização deste serviço. Igualmente, a construção da escola de alvenaria, indicado pela Ver. Moacir Alho 

no mesmo lugar. Quanto os questionamentos do Líder do Governo em relação a gestão da Escola Estadual 

Marcílio Dias, está sendo gestada pelo PT local, dentro das articulações políticas, conforme acordo com lo 

Governador do Estado. A Banaca já levou as demandas, porém, até o momento não assumiu as obrigações 

para a melhoria da escola. Não sabe se há entrave político que esteja prejudicando o bom andamento da 

gestão escolar. Voltarão a discutir com o Governador, para destravar o processo, visto as inúmeras 

dificuldades da escola, inclusive o levantamento de parte do muro da lateral. Ver. Rosélio Pureza (PRÓS), 

agradeceu a Deus pela oportunidade e saúde. Saudou os ouvintes da rádio no acompanhamento dos 

trabalhos da Casa. Parabenizou as indicações visando a construção de infraestrutura escolar no meio rural. 

Solicitou a formulação de Indicativo para a construção de uma escola em Uruaí do Ipixuna. Parabenizou o 

Governo pela entrega das 4 salas de internação, espaço bom para atendimento da população. Um vídeo da 

gravidade do local que circulou nas redes sociais, motivou o Governo a priorizar a reforma interna do 

hospital. Ver positiva a dinâmica do Governo de reformar de dentro para fora o local, trabalhando as 

prioridade. Saúde é um setor que funciona 24 horas, devido as necessidades. Agradeceu todos os 

profissionais de saúde, sejam cada vez mais bons servidores no atendimento humanizado a população. 
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Quanto a situação da manutenção dos ramais, é preciso rever junto ao Prefeito a disponibilidade de 

combustível suficiente para a realização do trabalho. Sejam priorizados os principais ramais da região. 

Deseja um bom retorno nas voltas aulas, seja assegurda todas as necessidades que as escolas precisam. 

Fez refrência ao processo da campanha eleitoral que se aproxima. Pede aos eleitores e a população no 

geral que avalie com cuidado cada proposta de candidatura que serão apresentados pelos agentes políticos 

do município. Desejou sucesso a todos e boa conversão do MDB do Pará. Ver. Manoel José, Líder do MDB 

na Câmara e do Governo, externou cumprimento diversos. Informou que o combustível para a melhoria da 

estrada e vicinais está garantido, fora a parte da atual cota já fornecida a secretaria de infraestrutura. Deseja 

que seja um trabalho bem realizado e de qualidade. Parabenizou o Governo pela entraga das 4 salas 

reformadas junto ao hospital municipal. O próximo passo será a conclusão da reforma do telhado, chegando 

até a fachada. Parabenizou o esforço e trabalho da Enfermeira Patrícia, atual diretora do HMG. Igualmente, 

agradeceu o trabalho do Secretário Municipal de Saúde, Sr. Paulo Coelho que não mede esforços em priol 

da saúde. Agradeceu os membros da Casa, pela acolhida e apoio às ações de governo, uma Legislatura 

alinhada com os encaminhamentos do Executivo. Há divergência nos debates, porém as decisões em prol 

da coletividade sempre há concesso. Quanto à construção de escolas, ver a necessidade de priorizar às 

localidades que estão com estrutura precária. Pede ao Prefeito e Secretária de Educação olhar com cuidado 

para as necessidades, priorizando os locais mais precisos. Disse que irá somar com o Ver. João Padre para 

a reforma do posto de saúde do Rio Muruchaua. Desejou sucesso nos trabalhos dos membros e dos 

agentes do Executivo. Ver. Moacira Alho, Líder do PSD, agradeceu a Deus pela realização da semana de 

do mês de agosto, cumprindo com a obrigação do Mandato. Agradeceu a presença das pessoas no recinto 

da Casa e dos ouvintes do rádio. Acredita que cada vez mais os parlamentares precisam está próximo do 

povo, onde a vida acontece no seu cotidiano. Informou a razão da não realização da sessão da sexta-feira, 

devido viagem para agenda em Belém. Abraçou todas as categoria de trabalhadores do comércio, do 

campo e dos serviço públicos. Falou da urgente necessidade de construção de nova Escola para a 

localidade Pituú e Nosso Senhora das Graças do Mararú, requerendo a formalização dos Indicativos. 

Parabenizou o Prefeito e o Secretário Municipal de Saúde pela entrega das salas internas do hospital 

municipal, espaço de qualidade e de acordo com as normas de saúde, dará mais qualidade no atendimento 

dos internados e para o serviço dos servidores. Comungou com o Ver. Joelso, para a necessidade de 

reforma e funcionamento dos posto de saúde do Distrito Itatupã, devido a distância da sede do município. 

Na formulação do Plano Diretor foi o pedido da comunidade, tenha um posto central com enfermeiro e 

vacinas para atendimento populacional da região e no entorno. Falou da melhoria da Escola Zé Amil do 

Ramal do Saúva, fruto da discussão do seu Mandato em prol da comunidade local. Comunga com o debate 

da Ver, Mara Vilela, trabalhar uma política pública de melhoria e valorização dos servidores da Educação, 

efetivando o PCCR da categoria. Falou dos problemas relacionados a qualidade ou ausência de água à 

localidade da cidade. Há denúncia que servidores só ligam a bomba e não permanecem no local de serviço, 

gerando prejuízo a municipalidade e moradores, precisa se abrir o debate desta pauta. Ver. Heraldo 

Pantoja, Vice-Líder do PT, agradeceu o acompanhamento da população através do rádio. Agradeceu seus 

pares pelo apoio na aprovação da Indicação nº 32/2022, do seu Mandato. Requer ao Prefeito e Secretário 

de Infraestrutura o pronto atendimento, estendendo a necessidade de manutenção para outros ramais e a 
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esgtreada principal, considerando a disponibilidade de maquinários no município. Parabenizou a 

Secretasrtia de Estado de Assistência Social e a Empresa Excelência pelos diversos cursos de formação de 

qualificação para atuação no mercado do trabalho, apoiado pelo Bancada do Partido dos Trabalhadores. 

Agradeceu o Sr. Vicente, pelo acompanhamento e dedicação a frente dos cursos. Informou do processo 

eleitoral e do calendário eleitoral em andamento. No momento está se realizando as Conveções partidárias. 

Convidou a população a confiar no istema das urnas eletrônicas, colocadas em cheque pelo Presidente 

Bolsonaro, gerando confusão no povo. Pensa que a democracia está em jogo, devido os ataques do 

Presidente da República à Justiça Eleitoral. Clama as pessoas participarem do processo eleitoral, 

exercendo o direito de votar com segurança e confiança. O PT está apoiando a reeleição do Governador 

Helder Barbalho, está com mais de 81% de aprovação da população do Pará, cujas pesquisas apontas ser 

reeleito no 1º turno. Igualmente, trabalhar a eleição do Presidente Lula, respeitando a diversidade e o 

debate sadio em prol da democracia. Ver. Joelso Santos, Vice-Líder do PSD, dispensou o uso da palavra.              

Nada mais a ser tratado, o Presidente agradeceu a presença dos membros. Deu por encerrada a presente 

sessão, às 10h43m. 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, 04 de agosto de 2022. 
 

 

 

Presidente: __________________________________. 
 

 

 

1ª Secretária: ________________________________. 
 
 

 

2ª Secretária: ________________________________. 
 

 

 

 

 

 

 

APROVADA NO PEQUENO EXPEDIENTE DA 23ª SESSÃO ORDINÁRIA, REALIZADA NO DIA ..... DE 

SETEMBRO DE 2022, POR .... (.....) VOTOS.  


