
   

   

   

 

   

 

  

    ______________________________________________________________________________ 
 

 

 

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 
 

 

 

 
 

ATA DA 30ª SESSÃO ORDINÁRIA DO ANO 2022, PRIMEIRO PERÍODO DA 19ª 

LEGISLATURA MUNICIPAL, REALIZADA NO DIA 24 DE NOVEMBRO DE 2022. 

 
 

                                                              Presidente: Ver. Manoel José Brito dos Santos – MDB. 

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

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

 
 

Aos vinte e quatro dias do mês de novembro do ano dois mil e vinte e dois, às 09h05m, deu-se 

início no Plenário de Sessões “Ver. Benedito Gomes Gama”, localizado na Câmara Municipal de 

Gurupá “Jorge Palheta de Souza”, a 30ª 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. Moacira Alho (PSD), 

Ver. Mara do Socorro Vilela (PT), Ver. Elso Queiroz (MDB), Ver. Heraldo Pantoja (PT), Ver. Waldir 

Fernandes (PT), Ver. João Padre (PT), Ver. Joelso Santos (PSD) e Ver. Joel Gama (MDB). 

Ausência justificada: Ver. Fabíola Moraes (PL). Havendo quórum regimental, 10 membros 

presentes, o Presidente declarou abertos os trabalhos sob a proteção de Deus. Requereu a 

Segunda Secretária, Ver. Moacira Alho, proceder ao sorteio para a ordem de inscrição nas 

Considerações Finais. Em ato contínuo, deu início ao PEQUENO EXPEDIENTE, momento no qual 

foi feita a leitura da Ata da sessão ordinária, realizada no dia 22 de novembro de 2022 (28ª 

Sessão Ordinária) e da Ata Sintética da Sessão Ordinária que seria realizada no dia 23 de 

novembro de 2022 (29ª Sessão Ordinária). Colocou-as em discussão, seguida da votação, 

aprovadas sem observação, por unanimidade, 10 (dez) votos. Prosseguiu com a leitura dos 

seguintes expedientes: Indicação nº 043/2022 – Ver. Heraldo Pantoja. Assunto: Aterro e 

terraplanagem para a “Rua Cristo Rei”, Bairro do Horto, Cidade de Gurupá/PA e leitura da 

Certidão de Encerramento do prazo para inscrição de chapas a concorrem a eleição da Mesa 

Diretora, Biênio 2023/2024. Prosseguiu com o GRANDE EXPEDIENTE, momento no qual foi a 

leitura das Moções de Pesar Diversas e Moção de Aplausos, aprovadas sem discussão por 

unanimidade. Leitura do Projeto de Resolução nº 01/2022, de autoria da Ver. Mara Vilela (PT), 

que Concede Título de cidadão honorária do Município de Gurupá ao Sr. Antônio Fortunato de 

Castro Veiga. Discussão e deliberação das Indicações nº. 041/2022. Assunto: Ampliação dos 

prédios escolares “José Lourenço” e “Diogo Martins” do polo Mojú. Autor: Ver. Joel Gama (MDB), 

aprovada por unanimidade. Indicação nº. 042/2022. Assunto: Manutenção da ladeira que dá 

acesso ao Povoado de Quilombo do Gurupá Mirim. Autor: Ver. Heraldo Pantoja (PT), aprovada 



   

   

   

 

   

 

  

    ______________________________________________________________________________ 
 

 

 

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 
 

por unanimidade. Em seguida deu início a ORDEM DO DIA com a discussão do PROJETO DE 

LEI Nº 07/2022, DE 17/10/2022 – VER. MOACIRA ALHO (PSD). Súmula: Altera o nome da Escola 

Municipal “Batista Campos” para Escola “Maria Edir Gonçalves Bacelar”, cujo parecer das 

Comissões foi dispensado pelos membros e o Plenário na sessão ordinária, realizada em 19 de 

outubro de 2022, conforme registro em Ata.  Colocado em discussão a autora, Ver. Moacira Alho 

fez memória da contribuição da falecida servidora, Maria Edir Gonçalves Bacelar. Ver. Elso 

Queiroz recordou a memória e agradeceu a propositura. Ver. Heraldo Pantoja manifestou apoio ao 

projeto. Não havendo outras manifestações, o Presidente colocou em votação o PL nº 07/2022, 

aprovado por unanimidade, 10 votos. Prosseguiu com o tempo destinado as CONSIDERAÇÕES 

FINAIS. Pela ordem dos inscritos, Ver. Moacira Alho, Líder da bancada PSD, agradeceu a 

aprovação do projeto que altera o nome da escola do São Cristóvão. Agradeceu a Secretária 

Municipal de Educação pela participação da SEMED em curso de formação, promovido pelo 

Centro Lema que está capacitando gestores da rede púbica de ensino para o desenvolvimento 

das políticas educacionais e o desenvolvimento humano e as relações humanizadas na educação 

pública. Avalia que os gestores da educação estão compreendendo o processo, as discussões do 

avanço das políticas educacionais perpassa pela compreensão dos gestores. Igualmente, 

reportou-se a importância da Casa debater e avançar na busca de turmas para o exame do ENEM 

em Gurupá.  Com a parte, Ver. Waldir Fernandes, ver de grande importância trabalhar para que 

Gurupá possa sediar a prova do ENEM envolvendo a Escola Estadual Marcílio Dias, SEMED e os 

membros da Casa. Gurupá tem público e precisa ser buscado. Retornando a palavra a oradora 

considera que falta informação sobre a importância e interesse dos alunos concluintes realizarem 

a prova do ENEM para o ingresso em uma universidade pública, bem como se trabalhe a 

matrículas das pessoas que já concluíram o ensino médio. Desejou sucesso a seleção brasileira 

que realizará o primeiro jogo na Copo do Mundo. Ver. Mara do Socorro (PT), falou da expectativa 

da população pela festa de São Benedito, um evento conhecido nacionalmente. Gurupá receberá 

muitas pessoas. É preciso preparar a cidade para isso. O gestor precisa trabalhar o reforço na 

segurança com a presença de militares com responsabilidade, sem abuso de autoridade e que 

exerçam a função com seriedade. Falou da necessidade de um espaço para a realização de festa 

dançante, própria para os casais. Questionou o término das aulas antes da conclusão dos 200 

dias letivos. Perguntou a razão da conclusão do ano antecipado. Preocupou-se com a informação 

da folha da educação em 10 milhões de reais ao mês. Até o momento o Governo não está 

pagando os 50% de gratificação dos professores concursado, nível superior, se paga apenas 

40%. Igualmente, não ver justo pagar apenas o salário mínimo para professores contratados. 

Devem receber o valor do piso salarial. Os professores precisam de apoio para formação e 

melhoria salarial. Parabenizou a equipe do SINTEPP Gurupá pela participação no Congresso da 

Educação Estadual. Externou agradecimento e sentimento a toda sua família. Ver. Joel Gama, 
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Vice-Líder do MDB, agradeceu o trabalho que está se realizando na Rua Macutazinho, conhecida 

rua do canhoto. Já requereu ao Secretário de Infraestrutura incluir a melhoria da Rua do Jacy do 

Izidório, um anseio da comunidade. Agradeceu a presença do Secretário Emano na Câmara e as 

informações prestadas ao Parlamento no tocante à organização das ruas, estrada e vicinais. Falou 

dos desafios e das superações na área da educação, com melhoria do Ideb do município. Falou 

da importância da formação dos gestores em Educação e do empenho dos membros da Casa no 

acompanhamento das ações de governo no meio rural. Avalia que o ano em curso está sendo de 

muitos debates e encaminhamentos em vista das melhorias da população. A Casa tem firmado 

bom diálogo com o Prefeito Municipal e bom resultados tem surgido. Considerando importante 

todas as Indicações e solicitações do Legislativo, expressam os anseios de melhoria da 

comunidade. Desejou sucesso a seleção brasileira, um país de destaque no futebol e com grande 

possibilidades de vencer o mundial. Ver. João Padre, Líder do PT, agradeceu a presença do Ex-

vereador Rose Quirino no recinto da Casa. Parabenizou as reuniões e os rumos da organização 

da Guarda de São Benedito para a contribuição na festa do padroeiro. A guarda passará por 

formação. Manifestou preocupação com a informação prestada pela Líder do PSD, inchaço da 

folha da educação, 10 milhões de reais em razão da campanha eleitoral passada, falta de 

responsabilidade do gestor, em consequência o comprometimento da qualidade da educação 

pública. Não concorda com o não pagamento das vantagens dos professores concursados. Faz 

suas cobranças com responsabilidade e seriedade. Disse que precisa se respeitar a democracia e 

as escolhas. Tomou conhecimento de assedio moral durante a campanha gerais a servidores do 

município. Ver. Heraldo Pantoja, Vice-Líder do PT, agradeceu a presença do Ex-vereador Rose 

Quirino, em seu nome parabenizou todos os evangélicos pela aproximação do “Dia do Evangélico” 

no próximo dia 30 de novembro. Agradeceu a aprovação da Indicação, visando a melhoria da 

ladeira que dá acesso a comunidade de quilombo Gurupá Mirim. Irá apresentar indicativo para 

manutenção do Ramal do Correnteza e vicinais. Agradeceu a mensagem da moradora Erica do 

Ramal do Correnteza que apresentou tal necessidade. Falou das dificuldades das famílias 

ribeirinhas no período da cheia dos rios nas ilhas e a discussão de políticas de melhorias para o 

povo que produz o alimento a população da cidade no período da entressafra. Voltou a pontuar a 

necessidade do município realizar um levantamento sócio econômico da cadeia produtiva do açaí 

e outros produtos, para subsidiar a formulação das políticas, até mesmo a definição de imposto. É 

preciso olhar com carinho pelo povo ribeirinho. Falou do projeto de Lei que solicita crédito 

suplementar, cabendo aos membros à análise da matéria. Igualmente, motivou os produtores para 

se organizarem e participarem da chamada pública para o fornecimento de produtos 

regionalizados ao Governo, está para somar neste propósito. Os demais dispensaram as 

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

10h59m. Eu, Erison dos Santos Ramos, Diretor Legislativo/ Port. nº 003/2013, lavrei a presente ata que, 
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após ser lida, discutida e votada, segue assinada pelos membros da Mesa. Plenário de Sessões Ver. 

Benedito Gomes Gama, 24 de novembro de 2022. 

 

             

Presidente: __________________________________. 
 

 

 

1º Secretário: ________________________________. 
 
 

 

2ª Secretária: ________________________________. 
 

 

 

APROVADA NO PEQUENO EXPEDIENTE DA 31ª SESSÃO ORDINÁRIA, REALIZADA NO DIA 25 DE 

NOVEMBRO DE 2022, POR 10 (DEZ) VOTOS.  


