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ATA N°. 019 DA SESSÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA 

MUNICIPAL DE ABAETETUBA, REALIZADA EM 28.04.2021. 

 
Aos vinte e oito 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 e autorizou a leitura do expediente 10 

recebido. Do expediente constou: Atestado Médico do vereador Vagner Sena; 11 

Requerimento Verbal n° 006/2021 do gabinete do vereador Aluisio Corrêa; Projeto de Lei 12 

n° 023/2021 - Institui o Programa de auxílio emergencial financeiro, RENDA ABAETÉ, 13 

como medida excepcional de proteção social em decorrência da pandemia causada pelo 14 

Coronavirus (COVID-19) e dá outras providências – de origem do Poder Executivo; Projeto 15 

de Lei n° 024/2021 - DISPÕE SOBRE A OBRIGATORIEDADE DO LICENCIAMENTO E 16 

EMPLACAMENTO NO MUNICÍPIO DE ABAETETUBA DOS VEÍCULOS AUTOMOTORES 17 

UTILIZADOS PELAS EMPRESAS QUE PRESTAM SERVIÇOS À ADMINISTRAÇÃO 18 

PÚBLICA OU LOCADOS PELO PODER PÚBLICO – de origem do Poder Executivo. No 19 

horário destinado ao Pequeno Expediente, pronunciaram-se os vereadores: Sotério 20 

Fagundes para parabenizar a vereadora Edileuza Muniz pela passagem de seu aniversário. 21 

Pronunciou-se a vereadora Edileuza Muniz para pedir a retirada de pauta do PL 019/2020 22 

por mais trinta dias a fim de discutir com a gestão municipal e com os movimentos sociais 23 

para a construção de um novo Projeto, menos nocivo aos que recebem o salário mínimo. 24 

Ato contínuo, o vereador Emerson Negrão pediu votos de pesar em nome do senhor 25 

Manuel Rodrigues, morador do bairro de Santa Rosa. Pronunciou-se o vereador Regi Mota 26 

para pedir à Mesa Executiva que encaminhe expediente ao Poder Executivo solicitando a 27 

reabertura do matadouro municipal. Sobre a solicitação do vereador Regi Mota, o Senhor 28 

Presidente – Aluisio Corrêa – disse que a gestão municipal aguarda resposta do Ministério 29 

Público e que a Prefeitura, segundo o Presidente, já atendeu a todas as recomendações 30 

feitas pelo MP. Em seguida o vereador Gelciney Matos pediu à Mesa o retorno das 31 

sessões presenciais dadas as dificuldades de conexão com a internet no município. 32 

Pronunciou-se a vereadora professora Madalena para agradecer o apoio que recebeu dos 33 

movimentos sociais pela tentativa de retirar de pauta o PL 019/2020 para maior discussão. 34 

Logo após, pronunciou-se o vereador Cristiano Lopes, que parabenizou a vereadora 35 



 
PODER LEGISLATIVO 

CÂMARA MUNICIPAL DE 

ABAETETUBA 

Av D. Pedro II, 1415 - Tele/Fax: 751-4435 

C.N.P.J.: 04.363.065/0001-52 Caixa Postal nº 6 – CEP: 68.440-000 

E-mail: camara_abaetetuba@hotmail.com. 

Abaetetuba – Pará 

Edileuza Muniz pela passagem de seu aniversário e destacou a importância da aquisição 36 

pela gestão municipal da usina de oxigênio, instalada na UPA municipal. Pronunciou-se o 37 

vereador Sabiá para pedir a seus pares que divulguem as datas da segunda dose da 38 

vacinação contra a Covid-19 e também peçam que haja o comparecimento, pois muitas 39 

pessoas não estão retornando para a aplicação da dose final da vacina. Logo após, o 40 

vereador Edinho Silva agradeceu ao sexto Setor Regional da SESPA pelo empenho na 41 

distribuição das vacinas contra a Covid-19 em toda a Região do Baixo Tocantins. Encerrou-42 

se o Pequeno Expediente com o pronunciamento da vereadora Jô Dias, que destocou a 43 

necessidade urgente da instalação do tomógrafo adquirido pela gestão anterior. No horário 44 

destinado à Tribuna Popular pronunciou-se o senhor Márcio Emilio Araújo, servidor público 45 

municipal. Na ocasião o servidor explicou cientificamente o cenário indicado pelo Relatório 46 

de Avaliação Atuarial do Exercício 2020 do Instituto de Previdência Social do Município de 47 

Abaetetuba (IPMA); o orador destacou que o Relatório se mostra contraditório com o 48 

apresentado pelo Instituto em dois mil e dezessete. Segundo o orador, o Instituto possuía, 49 

no ano de dois mil e dezessete, um patrimônio avaliado em cerda de vinte e um milhões de 50 

reais e um faturamento anual na casa dos dois milhões de reais, fato que possibilitou ao 51 

Ente Municipal a redução da alíquota patronal. Contudo, segundo o relatório do Exercício 52 

de 2020, o patrimônio do IPMA é de cerca de dezoito milhões de reais e um faturamento 53 

anual de aproximadamente um milhão de reais, e questionou: como se explica a diminuição 54 

do patrimônio com o Instituto ainda conseguindo ter faturamento na casa de um milhão de 55 

reais. O orador concluiu seu discurso se colocando à disposição da Câmara para analisar 56 

de maneira mais detalhada a real situação do IPAMA. Em seguida, pronunciou-se o senhor 57 

Raimundo José Costa para discutir o PL 019/2020 em pauta na Ordem do Dia; o orador 58 

perguntou à Mesa se a Comissão de Justiça e Redação teve acesso ao Estudo Atuarial do 59 

Exercício de 2020, à Emenda Constitucional 103/2019 e ao Relatório do Conselho 60 

Previdenciário aprovando o Estudo. Após isso, disse ser inadmissível que o valor da 61 

contribuição patronal seja inferior à dos servidores, fato que por si só, inviabilizasse 62 

qualquer discussão em torno do aumento de alíquotas descontadas nos vencimentos dos 63 

servidores. O orador concluiu pedindo aos senhores vereadores e vereadoras que 64 

instaurem uma Comissão para apurar a atual situação do Instituto de Previdência do 65 

Município. Logo após, pronunciou-se o Senhor Mario, procurador jurídico do Instituto de 66 

Previdência Social do Município de Abaetetuba, para dizer que a Emenda Constitucional 67 

103/2019 teve como principal objetivo o reequilíbrio dos regimes previdenciários e que, no 68 

caso do (IPMA), não é possível a instituição de uma alíquota escalonada que seja inferior a 69 

quatorze por cento, citou para fundamentar essa impossibilidade a nota técnica n° 70 

1212/2020 da Secretaria de Previdência Social do Ministério da Economia, a qual norteou 71 

vários Institutos Previdenciários na adequação de suas alíquotas. O orador disse que, em 72 

Sistemas deficitários como o IPMA, a nota técnica impõe que a alíquota previdenciária do 73 
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Ente federativo não pode ser inferior à paga pelos servidores da União, que hoje é de 74 

quatorze por cento. O orador disse ainda que o prazo para a adequação é até trinta e um 75 

de dezembro do ano de dois mil e vinte e um e ressaltou a necessidade da adequação pelo 76 

município, sob pena de que este não poderá emitir o certificado de regularidade 77 

previdenciária e poderá a vir a ter dificuldades no repasse de recursos federais. Conclui 78 

dizendo que a aplicação da nova alíquota se deu em face de mandamento constitucional e 79 

que por isso o Conselho Previdenciário não foi consultado, como preconiza a Lei Municipal 80 

n° 206/2007. Passou-se então ao Grande Expediente, que teve inicio com o 81 

pronunciamento do Senhor Jeferson Figueiras, Secretário Municipal de Educação, oficiado 82 

pela vereadora Jô Dias, trouxe alguns informativos sobre a atuação de sua pasta. Em 83 

relação aos kits de alimentação escolar, o Secretário citou a Lei n° 13927/2020 e disse que 84 

os kits de alimentação escolar serão entregues aos alunos da rede pública municipal 85 

seguindo o calendário letivo e serão distribuídos a partir do mês de maio, com a quantidade 86 

energética considerada ideal pelos nutricionistas. O Secretário destacou ainda que a 87 

licitação foi feita por itens do kit, o que possibilita maior controle por parte da Secretaria e 88 

do Conselho de Alimentação Escolar (CAE). Em relação ao consumo de combustíveis, o 89 

secretário explicou que, embora as aulas presenciais estejam suspensas, a Secretaria de 90 

Educação continuou com suas atividades normais e que houve várias situações que 91 

demandaram o consumo de combustível, citou as visitas nas escolas da zona rural para a 92 

verificação da estrutura física das escolas, entrega de livros didáticos e compêndios nas 93 

180 unidades escolares do município e prestação de contas do PDDE. Disse que, mesmo 94 

com esse cenário, a Secretaria consumiu nos três primeiros meses do ano cerca de 95 

quarenta e sete mil reais, o que representa, segundo o secretário, ao consumo do mês de 96 

abril do ano passado. Em relação à retomada das aulas presenciais, o secretário disse 97 

dialoga periodicamente com o conselho de crise, sindicato dos profissionais da educação e 98 

com o conselho municipal de educação e que o retorno dependerá dos indicadores 99 

sanitários e epidemiológicos. Destacou que os professores estão inseridos no quarto grupo 100 

prioritário no programa nacional de imunização contra a Covid-19, o que inviabiliza o 101 

retorno presencial, mas ressaltou que as aulas remotas poderão voltar no dia três de maio 102 

e que o município cumprirá as oitocentas horas anuais, que é exigido pelo Ministério da 103 

Educação. Pronunciou-se o vereador Ezequiel das Campanhas para agradecer os 104 

esclarecimentos do secretário municipal de educação e destacar a importância de seu 105 

requerimento que será apreciado na Ordem do Dia. Pronuncio-se o vereador Sotério 106 

Fagundes, que elogiou o trabalho da equipe técnica responsável pela imunização contra a 107 

Covid-19, em especial, pela vacinação das comunidades Quilombolas. Ato contínuo, a 108 

vereadora Edileuza Muniz agradeceu as felicitações pela passagem do seu aniversário e 109 

pediu a retirada de pauta, por trinta dias, do Projeto de Lei n° 019/2020 por entender que o 110 

Estudo Atuarial apresentado pelo Instituto de Previdência Social do Município não revela de 111 
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forma clara a real situação do Instituto, pediu compreensão e sensibilidade de seus pares 112 

para não votarem o Projeto, principalmente em face da Pandemia. Em seguida, 113 

pronunciou-se o vereador Emerson Negrão para parabenizar o trabalho da Secretaria 114 

Municipal de Educação e disse que, em ralação ao PL 019/2020, os vereadores não podem 115 

alegar desconhecimento dado o período que esse está em trâmite na Casa. Pronunciou-se 116 

o vereador Regi Mota para agradecer os oradores que se manifestaram na Tribuna Popular 117 

e dizer que o projeto de Lei n° 019/2020 trata-se de algo maldoso, mas que acredita que 118 

será aprovado. Deu andamento ao Grande Expediente o vereador Gelciney Matos, que 119 

compartilhou o fato de o PL 019/2020 está há nove meses em tramitação e não se deve 120 

alegar falta de conhecimento ao votá-lo. A vereadora professora Madalena destacou a 121 

importância do diálogo na solução de problemas e argumentou que não se trata de falta de 122 

conhecimento em relação ao PL 019/2020, mas sim a pouquíssima discussão em torno 123 

dele com os que serão diretamente afetados, a parlamentar ainda destacou a contradição 124 

entre os dois últimos Estudos Atuarias do Instituto de Previdência de Abaetetuba e criticou 125 

o fato de o PL 019/2020 ser votado em meio a Pandemia, em que os servidores não podem 126 

nem sequer se mobilizarem. Pronunciou-se o vereador Cristiano Lopes para dizer o teor de 127 

sua Proposição e agradecer os esclarecimentos do Dr. Mário, procurador do IPMA. Ato 128 

contínuo, o vereador Sabiá disse que existem determinadas situações em que ser vereador 129 

não é tarefa fácil, e que muitas vezes não se tem opção; e falou que entendeu, pelo 130 

pronunciamento dos oradores, que é preciso votar o PL 019/2020. O parlamentar concluiu 131 

solicitando à Mesa a criação de uma Comissão a fim de analisar a situação patrimonial do 132 

IPMA. Pronunciou-se o vereador Edinho Silva para mostrar a importância de seu 133 

requerimento, que será votado na Ordem do Dia, e pedir esclarecimentos sobre o corte de 134 

gratificações dos operadores de máquinas pesadas da secretaria Municipal de Obras e 135 

Viação. O parlamentar mostrou-se contrário à aprovação do PL 019/2020, pois considera 136 

injusto cobrar quatorze por cento de quem ganha o salário mínimo, concluiu destacando a 137 

falta de transparência no IPMA e sugeriu que fosse feita auditoria no Instituto. Anunciada a 138 

Ordem do Dia, o Senhor Presidente pôs em votação o pedido de retirada de pauta por 139 

trinta dias do PL 019/2020 feito pela vereadora Edileuza Muniz no Grande Expediente. 140 

Votaram a favor do pedido os senhores vereadores: Edileuza Muniz, professora Madalena 141 

e Edinho Silva; o pedido foi indeferido por maioria absoluta. O Senhor Presidente autorizou 142 

que o Senhor Primeiro Secretário fizesse a leitura do Projeto de Lei n° 019/2020; lido o 143 

Projeto de Lei em Pauta, foi colocado em discussão. Na ocasião pronunciou-se a 144 

vereadora Edileuza Muniz, que criticou a Reforma da Previdência e o Presidente da 145 

República, a vereadora pediu a seus pares para serem contrários à aprovação do PL 146 

019/2020, dada as incertezas que se tem em relação ao Estudo que apontou déficit no 147 

Instituto de Previdência Municipal. A vereadora professora Madalena disse que é contrária 148 

à aprovação do PL n° 019/2020 e ressaltou que na União, as alíquotas são escalonadas e 149 
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não é de quatorze por cento, como afirmou o procurador jurídico do IPMA, a vereadora 150 

disse ainda que diminuir o poder aquisitivo do servidor em meio à Pandemia é no mínimo 151 

falta de sensibilidade. O vereador Regi Mota disse que o pedido de Vista de trinta dias não 152 

é regimental e que o Projeto de Lei em discussão é maldoso, mas acredita que será 153 

aprovado, pois as discussões não avançam. O vereador Edinho Silva afirmou que existe 154 

tempo para novas discussões, dado que o prazo para a adequação é até trinta e um de 155 

dezembro de dois mil e vinte e um; o parlamentar disse que é contrário à aprovação do PL 156 

019/2020 por várias situações e apontou algumas: a não aprovação do Estudo pelo 157 

Conselho Previdenciário, a alíquota da união ser escalonada e as incertezas em relação ao 158 

Estudo Atuarial apresentado Pelo IPMA. Por sua vez, o vereador Sotério Fagundes 159 

ressaltou que o PL 019/2020 tramita na Casa há muito tempo e que o município pode 160 

sofrer sansões do Governo Federal caso não se adeque à Reforma da Previdência, 161 

sobretudo quando da emissão do certificado previdenciário pelo Município. Encerrada a 162 

discussão, o Senhor Presidente pôs em votação o PL 019/2020, que foi aprovado por 163 

maioria absoluta em 2ª discussão e votação, sendo 10 votos a favor e três votos contrários 164 

(votos dos vereadores Edinho Silva, Maria Madalena e Edileuza Muniz) Em pauta as 165 

Proposições: Proposição nº.090/2021 - de iniciativa da vereadora professora Madalena - a 166 

qual requer que a Mesa Executiva da Câmara encaminhe expediente a excelentíssima 167 

senhora prefeita municipal Francineti Carvalho, o excelentíssimo senhor secretário de 168 

educação Jefferson Felgueiras de Carvalho, e o presidente do conselho municipal de 169 

educação solicitando que designem a língua brasileira de sinais como disciplina obrigatória 170 

no currículo das escolas municipais, a fim de garantir às pessoas surdas a acessibilidade e 171 

inclusão, direitos garantidos em leis de nosso país. Que da decisão da casa se dê a 172 

coletividade abaetetubense via meios de comunicação; Proposição nº.091/2021- de 173 

iniciativa do vereador Aluisio - o qual requer que a Mesa Executiva da Câmara encaminhe 174 

expediente a excelentíssima senhora Francineti Maria Rodrigues Carvalho, prefeita 175 

municipal de Abaetetuba, para que direcione ao setor competente de sua administração, a 176 

implantação  de um micro sistema de abastecimento de água na localidade rio Quianduba, 177 

com perfuração de poço em área propícia cedida por pessoa da comunidade. Que da 178 

decisão da casa se dê a conhecer aos meios de comunicação de nosso município e aos 179 

moradores da localidade rio Quianduba; Proposição nº.092/2021- de iniciativa do vereador 180 

Cristiano Lopes - o qual requer que a Mesa Executiva da Câmara encaminhe expediente a 181 

excelentíssima senhora Francineti Carvalho, prefeita municipal de Abaetetuba, para que 182 

direcione ao setor competente de sua administração, a aquisição de novos computadores 183 

para o setor de informática da biblioteca pública municipal professora Miguellina Bitencourt 184 

Araújo, para servir à comunidade abaetetubense, que da decisão da casa se dê a conhecer 185 

aos meios de comunicação de nosso município; Proposição nº.093/2021- de iniciativa da 186 

vereadora Edileuza - a qual requer que a Mesa Executiva da Câmara encaminhe 187 
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expediente a excelência a prefeita municipal Francineti Maria Rodrigues Carvalho, 188 

solicitando a revitalização asfáltica da rua Magno de Araújo que se encontra em situação 189 

precária. Que da decisão seja dado a conhecer aos moradores do local, por meio das 190 

redes sociais oficiais da Câmara, rádio comunitária Guarany FM, rádio comunitária Miriti 191 

FM, rádio Conceição e meios de comunicação em geral; Proposição nº.094/2021- de 192 

iniciativa do vereador Edinho Silva - a qual requer que a Mesa Executiva da Câmara 193 

encaminhe expediente à Secretaria de Obras e viação do município de Abaetetuba/Pa, na 194 

pessoa da senhora secretária Zenilda Trindade da Costa, a fim de que tome providências 195 

relacionadas aos serviços de tubulação, aterramento, terraplenagem, meio fio, 196 

pavimentação asfáltica e quaisquer outras medidas necessárias à resolução dos problemas 197 

apresentados. Que os órgãos de comunicação locais sejam cientificados da decisão; 198 

Proposição nº.095/2021- de iniciativa do vereador Ezequiel - o qual requer que a Mesa 199 

Executiva da Câmara encaminhe expediente a excelentíssima senhora Francineti Maria 200 

Rodrigues Carvalho, prefeita municipal de Abaetetuba, para que seja viabilizada, a 201 

aquisição de uma ambulância do SAMU para o município de Abaetetuba. Que da decisão 202 

desta casa, seja dado conhecimento ao município através dos meios de comunicação; 203 

Proposição nº.096/2021- de iniciativa do vereador Fernandes Sabiá  - o qual requer que a 204 

Mesa Executiva da Câmara encaminhe expediente a excelentíssima senhora prefeita 205 

municipal Francineti Maria Rodrigues Carvalho, solicitando que autorize a secretaria de 206 

obras a realizar os serviços de limpeza e aterramento do ramal Maringá, para que os 207 

moradores possam trafegar com tranquilidade. Que da decisão da casa seja dado 208 

conhecimento aos moradores da localidade; Proposição nº.097/2021- de iniciativa do 209 

vereador Gelciney Matos - Gel  - o qual requer que a mesa executiva da câmara 210 

encaminhe expediente a excelentíssima senhora prefeita municipal, Francineti Maria 211 

Rodrigues Carvalho, solicitando da mesma a construção de mais uma unidade de pronto 212 

atendimento – UPA, e que a mesma seja construída nas proximidades do bairro cristo 213 

redentor, para atender aos moradores de São Domingos da Angélica, Campo de Aviação, 214 

São Sebastião, Santa Clara e outros. Que da decisão da casa seja dado conhecimento aos 215 

moradores dos citados logradouros públicos e aos meios de comunicação de nosso 216 

município; Proposição nº.098/2021- de iniciativa da vereadora Jô Dias  - a qual requer que 217 

a Mesa Executiva da Câmara encaminhe expediente prefeitura municipal de Abaetetuba, 218 

solicitando que a secretaria municipal de saúde disponibilize atendimento público com 219 

médico pediatra semanalmente. Que da decisão da casa se dê a conhecer aos meios de 220 

comunicação de nosso município via meios de comunicação; Proposição nº.099/2021- de 221 

iniciativa do vereador Max Fera   - o qual requer que a Mesa Executiva da Câmara 222 

encaminhe expediente a excelentíssima prefeita municipal senhora Francineti Maria 223 

Rodrigues Carvalho, solicitando a entrega de títulos de terra para as famílias que residem a 224 

muitos anos na comunidade Chicolândia, em seus imóveis e não possuem documentação 225 
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dos mesmos. Que da decisão desta casa se dê a conhecer à comunidade abaetetubense e 226 

aos meios de comunicação de nosso município; Proposição nº.100/2021- de iniciativa do 227 

vereador pastor Gilberto   - o qual requer que a Mesa Executiva da Câmara encaminhe 228 

expediente a excelentíssima prefeita municipal  Francineti Maria Rodrigues Carvalho, 229 

solicitando a atuação dos psicólogos e assistentes sociais na educação, pois esses 230 

profissionais deverão desenvolver ações para a melhoria da qualidade do processo de 231 

ensino e aprendizagem e no enfrentamento as questões e desafios do cotidiano escolar, 232 

em uma sociedade marcada profundamente pela desigualdade. Que da decisão da casa se 233 

dê a conhecer aos órgãos de imprensa local de nosso município; Proposição nº.101/2021- 234 

de iniciativa do vereador Sotério Fagundes   - o qual requer que a Mesa Executiva da 235 

Câmara encaminhe expediente a excelentíssima senhora prefeita municipal, Francineti 236 

Maria Rodrigues Carvalho, solicitando reforma e ampliação da Escola Municipal de Ensino 237 

Infantil e Fundamental Nossa Senhora das Graças, da localidade Arienga Centro. Que da 238 

decisão desta casa se dê a conhecer aos meios de comunicação e à direção da instituição 239 

escolar acima citada. Submetida à discussão, não houve debatedores inscritos e; 240 

submetidas à votação, todas as Proposições foram aprovadas por unanimidade. Não 241 

havendo debatedores inscritos para o horário destinado às Lideranças Partidárias e nada 242 

mais havendo a tratar, o Senhor Presidente deu por encerrada a presente sessão virtual. 243 

Em firmeza e para constar foi lavrada a presente ata que depois de lida e achada 244 

conforme, será aprovada pelo Plenário e assinada pelos membros da Mesa.  245 

 

APROVADA EM 05 DE MAIO DE 2021.  
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