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ATA N°. 017 DA SESSÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA 
MUNICIPAL DE ABAETETUBA, REALIZADA EM 22.04.2021. 

 
Aos vinte e dois dias do mês de abril de dois mil e vinte e um, através da plataforma zoom 1 

(link) e ao horário regimental, o Senhor Presidente, vereador Aluisio Monteiro Corrêa, 2 

solicitou ao Senhor 1º Secretário, vereador Cristiano Silva Lopes, a proceder a chamada 3 

dos senhores vereadores e das senhoras vereadoras presentes da qual constaram o(a)s 4 

seguintes: o(a)s seguintes: Aluisio Monteiro Corrêa, Gilberto Raulino Costa, Cristiano Silva 5 

Lopes, Edileuza Viegas Muniz, Ezequiel Viegas do Rego, Fernandes de Oliveira Anselmo, 6 

Gelciney Matos de Carvalho, Jociane de Jesus Bitencourt Dias, Maria Madalena Silva da 7 

Silva, Max Willian Sousa Farias, Elder da Silva Feio, Emerson João Negrão Rodrigues, 8 

Sotério Oliveira Fagundes e Reginaldo Mota. Havendo número legal o Senhor Presidente 9 

deu por aberto os trabalhos da presente sessão virtual, que se iniciou com a aprovação, 10 

por unanimidade, das ATAS das sessões dos dias trinta e um de março, sete e quatorze de 11 

abril de dois mil e vinte um. Em seguida o Presidente autorizou a leitura do expediente 12 

recebido. Do expediente constou: Oficio n° 541/DR/2021 – Do gabinete do deputado 13 

estadual Galileu Moraes; Ofício n° 046/2021 – Do gabinete da vereadora Jô Dias e Oficio 14 

n° 077/2021 – Do Comitê Gestor Municipal das Micro e Pequenas Empresas. No horário 15 

destinado ao Pequeno Expediente, pronunciou-se a vereadora Edileuza Muniz, que 16 

mencionou “O Dia da Terra”, vinte e dois de abril, e relembrou os 25 anos do massacre de 17 

Eldorado de Carajás que vitimou dezenove trabalhadores do MST. A vereadora também 18 

criticou os Deputados Federais que votaram a favor do retorno das aulas presenciais da 19 

rede pública de ensino. O vereador Regi Mota agradeceu o Secretário de Finanças do 20 

Município por tê-lo recebido para discutir acerca do Projeto de Lei 018/2021 que tramita na 21 

Casa. O vereador também informou que visitou o setor responsável pelas licitações do 22 

município e disse que algumas delas, como a que trata da iluminação pública, estão em 23 

fase final. O vereador Gelciney Matos solicitou à Mesa para que sejam feitas mudanças no 24 

corpo do projeto de Lei n° 019/2020 – que aumenta a alíquota paga pelos servidores 25 

públicos do município de onze para quatorze por cento. Segundo o vereador, existe a 26 

possibilidade constitucional de que a alíquota seja escalonada, possibilitando uma alíquota 27 

mais baixa para quem recebe um salário mínimo. A vereadora professora Madalena 28 

mencionou “O Dia do Índio”, dezenove de abril, e destacou a luta dos povos indígenas pela 29 

sua sobrevivência. A parlamentar ainda parabenizou a Secretaria Municipal de Saúde pela 30 

vacinação dos que vivem em áreas quilombolas do município e repudiou a votação da 31 

Câmara dos Deputados pelo retorno das aulas presenciais nas escolas da rede pública de 32 

ensino. O vereador Cristiano dirigiu-se ao vereador Gel e disse também ser a favor da 33 

alíquota escalonada em relação ao PL 019/2020 que tramita na Casa e parabenizou o 34 

senhor Marcos Dias, novo Presidente da Federação Paraense de Caratê. O vereador 35 

Fernandes destacou a relevância da aquisição, pelo município, da usina de oxigênio, mas 36 

ressaltou que o tomógrafo adquirido na gestão passada também precisa entrar em 37 

operação. O vereador Edinho Silva solidarizou-se com as famílias que perderam seus 38 

entes pela Covid-19 e agradeceu a Casa Civil do Estado pela passagem da policlínica 39 

itinerante pelo município. Na ocasião, segundo o vereador, houve atendimento médico, 40 
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teste e distribuição de medicamentos à pacientes diagnosticados portadores do novo 41 

Coronavírus. No horário destinado à Tribuna Popular pronunciou-se o senhor Miguel Neto 42 

Caripuna, servidor público municipal e ex-conselheiro de previdência do município. Na 43 

ocasião o servidor destacou a necessidade de alteração no corpo do Projeto de Lei n° 44 

019/2020 que tramita na Casa e citou o Art. 11, §§ 1° e 3° da Emenda Constitucional n° 45 

103/2019; segundo o orador, é possível a adequação à reforma da previdência com 46 

alíquotas majoradas, previstas na própria reforma, o que desoneraria o servidor público que 47 

recebe como remuneração o salário mínimo. O orador destacou que não existem no projeto 48 

de Lei n° 019/2020 as digitais da Câmara e exime qualquer vereador da elaboração 49 

maldosa do Projeto. Concluiu pedindo aos vereadores a retirada de pauta do Projeto para 50 

maior discussão e mudanças no texto da proposta de lei. Em seguida pronunciou-se o 51 

senhor Amilton Bitencourt Azevedo, servidor público municipal e presidente do Sindicato 52 

dos Servidores de Abaetetuba, que disse ser contrário à aprovação da Proposta de Lei n° 53 

019/2020. Na ocasião, o orador lamentou o falecimento de seu colega de profissão, o 54 

senhor Valdecir, vitima da Covid-19, por isso pediu a inclusão no grupo prioritário de 55 

imunização os vigias e agentes de portarias, dada a impossibilidade do trabalho remoto 56 

dessas categorias. O orador citou dispositivos constitucionais que podem se aplicar ao PL 57 

019/2021, entre elas a possibilidade das alíquotas escalonadas em que se desconta mais 58 

de quem tem uma remuneração maior. Apontou ainda a necessidade de uma auditoria no 59 

Instituto de Previdência do Município, pois só depois disso, segundo o servidor, é possível 60 

discutir aumento ou não de alíquotas. O orador ressaltou ainda que o conselho municipal 61 

de previdência social sequer foi informado do Estudo Atuarial feito pelo Instituo, fato que 62 

caracteriza a ilegitimidade do Estudo Atuarial, por contrariar disposições legais aprovadas 63 

pela própria Câmara Municipal. O Senhor Presidente, Aluisio Corrêa, após o 64 

pronunciamento dos oradores, apresentou documentos comprobatórios de que houve o 65 

convite às entidades sindicais para a discussão do Projeto de Lei 019/2020 em audiência 66 

pública. Passou-se então ao Grande Expediente, devidamente inscrito, pronunciou-se o 67 

vereador Ezequiel das Campanhas para ressaltar a necessidade de pôr em funcionamento 68 

o tomógrafo adquirido pelo município dado a sua importância no diagnóstico da Covid-19 e 69 

outras doenças. Pronunciou-se vereador Sotério Fagundes para destacar que o Projeto de 70 

Lei 019/2020 é polêmico, mas necessário e que o município pode ser penalizado pela não 71 

adequação. O parlamentar afirmou estar visitando frequentemente o Hospital São Bento e 72 

à UPA Municipal e elogiou a gestão municipal pela aquisição da usina de oxigênio e dos 73 

seis leitos de UTI, fato que trará uma retaguarda mais eficiente para a reabertura segura de 74 

diversos setores ainda impactados pela Pandemia. Ato Continuo, a vereadora Edileuza 75 

Muniz parabenizou os oradores que usaram a Tribuna Popular e destacou o belo trabalho 76 

dos profissionais da saúde em relação à vacinação, a parlamentar também cobrou 77 

empenho da Secretaria Municipal de Obras na solução do problema da iluminação pública 78 

e na manutenção das vias. Em seguida, pronunciou-se o vereador Regi Mota para pedir 79 

vista ao Projeto de Lei n° 019/2020 por entender que é necessário ampla discussão com os 80 

servidores. Pronunciou-se o vereador Gelciney Matos que voltou a defender alterações no 81 

texto do PL 019/2020 e propôs que a alíquota prevista no projeto fosse escalonada, ou 82 

seja, que leve em consideração as diferentes faixas de remuneração dos servidores. Logo 83 

após, a vereadora professora Madalena reiterou o pedido de vista ao PL 019/2020 e citou 84 
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dispositivos constitucionais que asseguram o exercício desse direito e que fora negado-a 85 

na sessão anterior. A parlamentar conclui seu pronunciamento parabenizando a gestão 86 

municipal pela aquisição da usina de oxigênio, fato que irá suprir a demanda dos espaços 87 

de saúde do município. Em seguida, o vereador Cristiano Lopes agradeceu ao Deputado 88 

Estadual Dr. Vanderlan por destinar, através de emenda parlamentar, trezentos mil reais ao 89 

município. Parabenizou a Secretaria Municipal de Saúde que, apesar da diversidade 90 

territorial do município, vem avançando na imunização contra a Covid-19. O parlamentar 91 

também disse que é necessário rever o PL 019/2020 para que não seja cometida nenhuma 92 

injustiça. Pronunciou-se o vereador Sabiá para fazer elogios aos representantes dos 93 

trabalhadores que se pronunciaram na Tribuna Popular; disse que não cabe à Câmara 94 

legislar sobre Previdência e apontou dois caminhos para se seguir em relação ao PL 95 

019/2020: ou se retira de pauta, ou o vota como está, pois segundo o vereador, não será 96 

viável propor mudanças no Projeto na presente sessão dado que esta acontece de forma 97 

virtual. Pronunciou-se o vereador Max Fera, que afirmou não ter pleno conhecimento do 98 

teor do PL 019/2020 em sua primeira discussão e votação e, após ouvir vários 99 

profissionais, entende ser possível rever o projeto, principalmente a mudança da alíquota 100 

fixa de quatorze por cento para uma alíquota escalonada, que leve em consideração a 101 

remuneração do servidor. Ato contínuo, o vereador Edinho Silva disse que não tinha 102 

conhecimento do Projeto de Lei n°019/2021 em sua primeira discussão e votação e 103 

lamentou o fato do Projeto não ter sido retirado de pauta, contrariando o próprio Regimento 104 

Interno da Câmara; o parlamentar sugeriu que fosse formada uma Comissão Parlamentar 105 

de Inquérito para apurar a real situação financeira do Instituto de Previdência Municipal. 106 

Pronunciou-se a vereadora Jô Dias para dizer que o Projeto de Lei n° 019/2020 tramita há 107 

nove meses na Casa e votou favorável ao Projeto de Lei por entender que se trata de uma 108 

adequação e que, caso não haja tal adequação, o município seria penalizado. Anunciada a 109 

Ordem do Dia, o Senhor presidente pôs em votação o pedido de vista dos vereadores Regi 110 

Mota e da vereadora professora Madalena ao Projeto de Lei n°019/2020; votaram a favor 111 

do pedido de vista os Senhores vereadores: Ezequiel das Campanhas, professora 112 

Madalena, Edinho Silva, Gel, Max Fera, Regi Mota, Emerson Negrão e Edileuza Muniz. 113 

Assim, o pedido de vista foi aceito por maioria absoluta. Logo após, o senhor presidente 114 

passou a submeter ao plenário a matéria em pauta. Em pauta o Projeto de Lei nº 115 

021/2021 - Dispõe sobre a Regulamentação do Conselho Municipal de Acompanhamento 116 

e Controle Social do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de 117 

Valorização dos Profissionais da Educação - CACS/FUNDEB, Derroga a Lei Municipal de 118 

Abaetetuba nº 424 de 29 de dezembro de 2014 e dá outras providência – de origem do 119 

Poder Executivo; lido o parecer favorável da Comissão de Redação e Justiça, foi submetido 120 

à discussão. Não havendo debatedores inscritos, foi posto em votação e aprovado por 121 

unanimidade. Lido o parecer favorável da Comissão de Educação, foi submetido à 122 

discussão; na ocasião, a vereadora Edileuza Muniz defendeu o parecer da Comissão 123 

argumentando que o aumento no número de cadeiras dentro do Conselho vai ao encontro 124 

do que ela defende: o controle social, dando maior representatividade a outros 125 

seguimentos da sociedade civil. Submetido à votação, foi aprovado por unanimidade em 1ª 126 

discussão e votação. Em pauta o Projeto de Lei n° 018/2021 - Dispõe sobre o Programa 127 

de Recuperação e Estímulo à Quitação de Débitos Fiscais no Município de 128 
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Abaetetuba-PA (REFIS MUNICIPAL 2021), e dá outras providências - de origem do 129 

Poder Executivo. Autorizada a leitura do Projeto de Lei em pauta, foi submetido à 130 

discussão; não havendo debatedores inscritos, foi posto em votação e aprovado por 131 

unanimidade em 2º discussão e votação. No horário destinado às Lideranças Partidárias, 132 

pronunciou-se o vereador Sabia para pedir que as propostas de emendas ao Projeto de Lei 133 

n° 019/2020 sejam apresentadas antes da votação, para maior conhecimento dos 134 

vereadores. Pronunciou-se a vereadora Madalena, que pediu um prazo de 15 dias para 135 

propor as devidas Emendas ao PL n° 019/2020. Ato Contínuo, a vereadora Edileuza Muniz 136 

agradeceu os movimentos sociais pela importante discussão em relação ao PL n° 137 

019/2020. Pronunciou-se o vereador Edinho Silva para agradecer seus pares pelo voto 138 

favorável ao pedido de vista e o convite feito pelos movimentos sociais para debater a 139 

Proposta de Lei que altera a alíquota previdenciária paga pelo servidor público municipal. 140 

Nada mais havendo a tratar o Senhor Presidente deu por encerrada a presente sessão 141 

virtual e convocou os Senhores e Senhoras parlamentares para, em cinco minutos, 142 

participarem da Sessão Extraordinária que votará o Projeto de Lei n° 021/2021 em 2° turno. 143 

Em firmeza e para constar foi lavrada a presente ata que depois de lida e achada 144 

conforme, será aprovada pelo Plenário e assinada pelos membros da Mesa.  145 

  

APROVADA EM 05 DE MAIO DE 2021.  
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