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MENSAGEM DE VETO Nº 02, DE 13 DE JANEIRO DE 2022 

 

Ao Excelentíssimo Senhor Presidente da Câmara Municipal de Abaetetuba/PA, Aluisio 

Monteiro Correa; 

E à Ilustríssima Vereadora Jociane de Jesus Bitencourt Dias, 

  

Ao analisar o Projeto de Lei nº 049/2021, que “DISPÕE SOBRE A POLÍTICA 

MUNICIPAL PARA A PESSOA IDOSA E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS”, de autoria da Ilma. 

Vereadora Jociane de Jesus Bitencourt Dias, sou levada a VETAR a referida proposição 

integralmente, de acordo com as razões a seguir expostas. 

Inicialmente, destaco a extrema relevância, bem como a boa técnica presente no Projeto de 

Lei da ilustre Vereadora. 

Ocorre que, historicamente, a elaboração de uma política de garantia de direitos tem sido 

precedida pela construção de um diagnóstico que subsidie a definição de ações que venham 

efetivamente responder as necessidades do público beneficiário, no caso, as pessoas idosas habitantes 

de nosso Município. 

Nesse sentido, o Projeto Memórias, Território e Vivência, já aprovado e cujo financiamento 

fora repassado via Fundo Municipal do Idoso, visa justamente garantir a constrição deste Diagnóstico, 

o qual culminará com a elaboração e posterior aprovação da Política Municipal da Pessoa Idosa. 

Ademais, em consulta ao Plano Plurianual de Gestão, verifica-se apenas a regulamentação da 

Coordenadoria Municipal de Políticas de Garantia de Direitos, com a Subcoordenadoria de Políticas 

Para o Idoso. Dessa forma, não se vislumbra a disponibilidade de recursos necessária à 

implementação desta Política, nos moldes propostos pela nobre Vereadora. 

Ademais, os recursos destinados ao Fundo Municipal do Idoso presentes no PPA, em que pese 

possam ser considerados volumosos, são originários dos editais Santander Parceiro do Idoso e Itaú 

Fundo do Idoso e possuem destinação específica, não estando designados à manutenção do que o 

Projeto de Lei prevê. 

Por fim, o art. 6º do Projeto em análise prevê a Secretária Municipal de Assistência Social 

como competente para coordenar a Política Municipal do Idoso. Porém, é importante destacar o fato 

de que esta Política do Idoso é transversal, pelo o que podemos verificar que ela propõe ações na área 

da saúde, educação, cultura, dentre outras. Dessa forma, não resta esclarecido como a Assistência 
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Social vai administrar a totalidade de ações, considerando que a pasta não tem gestão sobre recursos 

das demais políticas. 

Diante de tudo o que fora exposto, ressalto novamente a fundamental relevância do Projeto de 

Lei ora proposto. No entanto, entendo como necessária a construção do Diagnóstico, para que 

possamos elaborar juntos um Projeto que assegure ao Município e à população idosa a efetiva 

aplicação de uma Política Municipal dos Direitos da Pessoa Idosa, estendendo desde já o convite à 

Nobre Vereadora Jô Dias, para participação ativa nesta construção. 

Diante de todo o exposto, Senhor Presidente, submeto o VETO TOTAL à elevada apreciação 

dos Senhores Membros da Câmara Municipal. 

 

Gabinete da Prefeita Municipal de Abaetetuba, 13 de Janeiro de 2022. 

 

 

 

 

______________________________________ 

FRANCINETI MARIA RODRIGUES CARVALHO 

Prefeita Municipal de Abaetetuba 
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