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ATA Nº. 008 - SESSAO ORDINARIA DA CÂMARA MUNICIPAL 

DE ABAETETUBA, REALIZADA EM 03.04.2020. 

 

Aos três dias do mês de abril de dois mil e vinte, no espaço aberto do Equatorial 1 

Parque Clube – ao horário regimental, o Senhor Presidente, Vereador Reginaldo 2 

Rodrigues Mota, solicitou ao Vereador Marcio Barreto para assumir a 1ª Secretaria e 3 

proceder a chamada dos Senhores Vereadores e da Senhora Vereadora presentes da 4 

qual constaram o(a)s seguintes: Soterio Fagundes, Aluisio Correa, Fernandes sabiá, 5 

Emerson Negrõ, Reginaldo Mota, Marcio Barreto, José Edinicio, João Silvano, Edileuza 6 

Muniz, Ademir Bitencourt, Ezequiel da Cosanpa e Gilvaldo Quaresma. Havendo 7 

número legal o Senhor Presidente deu por aberto os trabalhos da presente sessão 8 

ordinária. Não havendo inscritos ao horário destinado ao Pequeno Expediente e ao 9 

horário destinado à Tribuna Popular passou-se ao horário destinado ao Grande 10 

Expediente. Devidamente inscrito pronunciou-se o Vereador Fernandes Sabiá para 11 

falar da necessidade da Mesa provocar o Prefeito para que envie à Casa projeto de Lei 12 

tratando da Merenda Escolar. Pronunciou-se o Vereador Ademir para dizer que sabe-13 

se que a saúde do município não contempla a necessidade dos munícipes. Assim está 14 

apresentando à Casa projeto de Lei Indicativo à Mesa que trata da retenção de 15 

50%dos vencimentos do Prefeito, Vice-Prefeito, Secretários Municipais e Vereadores 16 

para fazer um fundo gerenciado pela Câmara  para apoio à crise causada pelo corona 17 

vírus. Não está fixando salário é uma medida necessária para demonstrar que a 18 

Câmara está agindo. Pronunciou-se a Vereadora Edileuza para dizer que é necessário 19 

que a proposta do Vereador Fernandes  seja encaminhada e deve-se cobrar do 20 

Prefeito o que ele realmente está fazendo. Que se faz necessária reunião com o 21 

Prefeito para saber o que ele está fazendo, pois ele tem carta branca para fazer o que 22 

é necessário. Disse ao Vereador Ademir que se for para comprar material para a saúde 23 

ela concorda, cesta básica não, deve-se cobrar o que já tem garantido, a efetivação. 24 
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Quer saber qual a ação da saúde já foi realizada; se equipou algum posto para receber 25 

demanda  porque não vê nada. Pronunciou-se o Vereador Aluisio para dizer quanto à 26 

proposta apresentada pelo Vereador Ademir que é gesto bonito, mas deve se 27 

preocupar com o fato de que todos são candidatos e estão vedados à doação, e outra 28 

situação é que há vereadores que possuem empréstimo consignado. Que o Prefeito 29 

precisa ter mais cautela, pois no dia em que foi confirmado um caso de corona vírus foi 30 

decidido abrir o comercio, em face da repercussão ele voltou atrás. Pronunciou-se o 31 

Vereador Emerson para dizer que não se manifestou sobre essa questão porque não 32 

houve decreto municipal, o que houve foi especulação do comércio. Pronunciou-se o 33 

Vereador Edinicio para dizer o Prefeito precisa equipar uma UBS para atender a 34 

demanda de corona vírus. Disse ao Vereador Ademir que não o permite usar seu 35 

nome, comprometendo o orçamento de todos, isso é agir com precipitação. Pronuciou-36 

se o Vereador Marcio Barreto para dizer que não é preciso que ele, como vereador, 37 

poste em redes sociais que ajuda as pessoas. O papel do Vereador é esse que todos 38 

estão fazendo. Assim o que percebe é um interesse de promoção social. Pronunciou-39 

se o Veredor Regi para dizer que o Vereador sempre fará algo e cada vereador tem 40 

sua forma de trabalhar e sua função é defender a Casa. Pronunciou-se o Vereador 41 

Silvano para dizer que sugere que se baixe o salário do Vereador  para um salário 42 

mínimo e baixem o recurso da Câmara. Pronunciou-se o Vereador Sotério para dizer 43 

que sente falta da retaguarda do Prefeito para combater a pandemia pois o Prefeito 44 

resolver se comportar igual ao Helder Barbalho, pois anuncia como se fosse médico. 45 

Que a proposta do Vereador Ademir acha justa e nobre, mas cada um tem empréstimo 46 

e acha ruim ser assim de surpresa. Que é muito bom para a imagem do Vereador 47 

Ademir e poderia ser bom para todos. Que não se está conseguindo ter ciência do que 48 

o Prefeito está fazendo e ainda vão subsidiá-lo com mais recursos. Que prefere ter seu 49 

próprio recurso para ele próprio gerenciar. O Vereador Ademir pediu questão de ordem 50 

ao presidente para explicar a proposta. Deferida pelo Presidente, o Vereador Ademir 51 
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disse que o Prefeito está “andando” para a Câmara; que nunca colocou pó nome de 52 

ninguém nas redes sociais, coloca o seu posicionamento e as pessoas que publicam. 53 

Que o fato é que a merenda escolar vai estragar. Que não tem medo de não se eleger; 54 

que obteve mais de 8.000 votos para deputado a apenas um ano e meio de mandato. 55 

Que a nossa cidade é aberta a tudo e não temos nenhuma retaguarda. Que o comércio 56 

abriria na quinta-feira, mas em face da repercussão negativa o Prefeito voltou atrás. 57 

Sensibiliza-se com a situação dos Vereadores que possuem empréstimo, mas tem uma 58 

dinâmica de mandato. O Senhor Presidente autorizou o procurador jurídico a dar seu 59 

parecer sobre a situação. O procurador cumprimentou a todos e disse a questão não é 60 

a lei eleitoral, mas a Lei protege a renda dos vencimentos, os subsídios são 61 

impenhoráveis segundo o Art. 833 do CPC; é nula a penhora; é uma garantia da 62 

legislação. Que prefere estudar a fundo para melhor avaliar a situação por ser uma 63 

situação atípica. Que mesmo assim, vai buscar a interpretação do juiz eleitoral sobre a 64 

proposta. Anunciada a ordem do Dia. Em pauta o projeto de Lei nº 009/2020 de 65 

iniciativa do Poder Executivo que Dispõe sobre medidas excepcionais de isenção 66 

tributária de Taxa de Fiscalização de Exercício de Atividade Feirante para a redução 67 

dos impactos  sobre a atividade econômica  do Município causados pelas ações de 68 

contenção da pandemia ocasionada pelo COVID-19. Lido o parecer favorável da 69 

Comissão de Justiça foi submetido à discussão. Não havendo pronunciamento, foi 70 

submetido à votação e aprovado por unanimidade. Lido o parecer Favoravel Da 71 

Comissão de Finanças  foi submetido à discussão. Não havendo pronunciamento foi 72 

submetido à votação e aprovado por unanimidade. Lido o projeto de Lei nº. 009/2020 73 

foi submetido à discussão. Não havendo debatedores inscritos foi submetido à votação 74 

e aprovado por unanimidade. Em pauta o projeto de Lei nº.010/2020 de iniciativa do 75 

Poder Executivo que Disciplina a concessão de cestas básicas de alimentos; materiais 76 

de higienização/limpeza e de gás de cozinha pela prefeitura municipal de Abaetetuba, 77 

às famílias afetadas pela pandemia do “Novo Corona Vírus” (COVID 19). Lido o 78 
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parecer favorável da Comissão de Justiça foi submetido à discussão. Não havendo 79 

pronunciamento, foi submetido à votação e aprovado por unanimidade. Lido o parecer 80 

Favoravel Da Comissão de Finanças  foi submetido à discussão. Não havendo 81 

pronunciamento foi submetido à votação e aprovado por unanimidade. Lido o projeto 82 

de Lei nº. 010/2020 foi submetido à discussão. Pronunciou-se o Vereador Soterio para 83 

dizer que é preciso publicar a lista de beneficiários pelo projeto. É uma questão de 84 

transparência pública. Pronunciou-se o Vereador Emerson Negrão para alertar o que 85 

especificar no projeto, pois se discriminar uma categoria precisa especificar outra. E o 86 

que estiver garantido terá que ser cumprido. É lei. Pronunciou-se o vereador Ademir 87 

para dizer que a questão levantada pelo Vereador Emerson é muito importante. É obvio 88 

que terá que estabelecer critérios, mas ele gostaria de insistir na Associação dos 89 

catadores, pois é uma situação muito sensível, em sua maioria são pessoas 90 

analfabetas, então não sabe se fizeram algum cadastro. Que concorda com o Vereador 91 

Sotério quanto à lista de beneficiários, porque é a falta de transparência que cria todo o 92 

problema e precisa estar no projeto, pois no momento não é possível fiscalizar porque 93 

não se pode ir à Secretaria. Pronunciou-se a Vereadora Edileuza para dizer que 94 

verificou que no Inciso II do Artigo 2º se garante à “famílias com pessoas idosas acima 95 

de 60 (sessenta) anos ou com pessoas portadoras de necessidades especiais”, mas 96 

não se garante às pesdoas com doenças crônicas, então quer fazer essa emenda. 97 

Pronunciou-se o Vereador Fernandes Anselmo para dizer que a Prefeitura precisa 98 

publicar todas as ações realizadas. A população precisa saber e a Câmara precisa 99 

fiscalizar. Assim concorda com o Vereador Ademir e sugere a criação de Parágrafo 100 

único no Artigo 2º com a seguinte redação: “a Secretaria de Assistência publicará 101 

semanalmente relação nominal de pessoas atendidas com o estabelecido no caput do 102 

presente artigo (via portal da Prefeitura Municipal, afixação na portaria da Prefeitura, na 103 

portaria da Secretaria de Assistência e envio de cópia à Câmara Municipal)”. 104 

Submetido à votação foi aprovado por unanimidade com as emendas apresentadas.  A 105 
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Vereadora Edileuza em questão de ordem disse ao Presidente que é preciso marcar 106 

reuniao com o Prefeito e Secretária de Saúde. O Vereador Emerson disse que a 107 

Secretária está à disposição. O Senhor Presidente determinou à Secretaria da Casa 108 

que encaminhe oficio ao Prefeito, Secretária de Saúde, Secretária de Assistência e 109 

Secretário de Administração para reuniao na segunda-feira, às 9 horas no Equatorial, 110 

para tratar das ações de enfrentamento da crise causada pela pandemia da Covid 19. 111 

Nada mais havendo a tratar o Senhor Presidente deu por encerrada a presente sessão, 112 

em firmeza e para constar foi lavrada a presente ata que depois de lida e achada 113 

conforme será votada pelo plenário e assinada pelos membros da Mesa.  114 

Aprovada em 09 de abril de 2020.  

 

Reginaldo Rodrigues Mota 
         PRESIDENTE DA CMA 

 
Emerson J.Negrão Rodrigues 

VICE-PRESIDENTE 
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1º SECRETÁRIO 

 
Joaquim de Sousa Martins 
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