
            ESTADO DO PARÁ   

                                                PODER LEGISLATIVO 

CÂMARA MUNICIPAL DE MARITUBA 

 CNPJ/MF Nº 01.615.610/0001-62 

1 

 

Av. João Paulo II, s/n, Bairro D. Aristides, CEP 67200-000, Marituba-Pará 

Fones: (91) 3256-5667/0679/8318 / 3292-2123, www.camaramarituba.pa.gov.br 

 

ATA DA 2ª SESSÃO EXTRAORDINÁRIA DO 1º PERÍODO LEGISLATIVO, 

DA 1ª SESSÃO LEGISLATIVA, DA 7ª LEGISLATURA, DA CÂMARA 

MUNICIPAL DE MARITUBA REALIZADA NO DIA 18 DE MARÇO DE 2021. 

 

Aos dezoito dias do mês de março de dois mil e vinte e um, os membros da Câmara 

Municipal de Marituba se reuniram, nas dependências do Plenário "Vereador Luiz 

Mesquita da Costa" com a finalidade de cumprirem esta Sessão Extraordinária, 

apreciarem e discutirem a pauta prevista para a mesma, nos termos dos quais preceituam 

o Regimento Interno, a Lei Orgânica do Município de Marituba e as Constituições 

Estadual e Federal. Na Presidência, o Vereador Allan Besteiro; na Vice Presidência, 

o Vereador Júnior Amaral, na Primeira Secretaria, o Vereador Anderson Rocha; na 

Segunda Secretaria, o Vereador Gilberto Souto e na Terceira Secretaria, o Vereador 

Raimundo Carneiro. Composta a Mesa Diretora, o Senhor Presidente solicitou ao 

Vereador Anderson Rocha que fizesse a verificação de quórum. Constatando-se a 

presença da Vereadora Alexandra Moura e dos Vereadores Antônio Armando Júnior, 

Boni, Devaldo Valente, Felipe Brito, Sóriclis Silva, Serra, Flávio Farias, Manelzinho 

Rocha, Pastor Rodvaldo, Raimundo Carneiro, Gilberto Souto, Anderson Rocha, Júnior 

Amaral e Allan Besteiro. Havendo quórum, o Senhor Presidente solicitou ao Vereador 

Serra que fizesse a leitura de um texto bíblico (Sl 27). E quando eram pontualmente, 

nove horas e cinquenta e seis minutos, deu por aberta a presente Sessão 

Extraordinária. Continuando, o Senhor Presidente registrou a presença da 

Excelentíssima Prefeita de Marituba Senhora Patrícia Mendes e do Senhor Moises 

Mendes. Em seguida solicitou ao Vereador Anderson Rocha que fizesse a Leitura da 

Matéria em Pauta: Parecer Compartilhado das Comissões de Justiça, de Finanças, 

de Assistência Social e de Comunicação, respectivamente, nº 02/2021, nº 02/2021, nº 

02/2021 e nº 02/2021, sobre o Projeto de Lei nº 016/2021, de autoria do Poder 

Executivo, que ratifica protocolo de intenções firmado entre Municípios brasileiros, 

com a finalidade de adquirir vacinas para combater à pandemia do corona vírus; 

medicamentos, insumos e equipamentos na área de saúde, para discussão e votação e 

Projeto de Lei nº 016/2021, de autoria do Poder Executivo, que ratifica protocolo de 

intenções firmado entre Municípios brasileiros, com a finalidade de adquirir vacinas 
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para combater à pandemia do corona vírus; medicamentos, insumos e equipamentos na 

área de saúde, para 1º discussão e 1º votação com emendas. Lida a matéria em pauta, 

o Senhor Presidente solicitou ao Vereador Anderson Rocha que fizesse nova verificação 

de quórum para dar início à Ordem do Dia, constatando-se as presenças da Vereadora 

Alexandra Moura e dos Vereadores Antônio Armando Júnior, Boni, Devaldo Valente, 

Felipe Brito, Sóriclis Silva, Serra, Flávio Farias, Manelzinho Rocha, Pastor Rodvaldo, 

Gilberto Souto, Raimundo Carneiro, Anderson Rocha, Júnior Amaral e Allan Besteiro.  

Havendo quórum, o Senhor Presidente, passou a deliberação da matéria em pauta: 

Parecer Compartilhado das Comissões de Justiça, de Finanças, de Assistência 

Social e de Comunicação, respectivamente, nº 02/2021, nº 02/2021, nº 02/2021 e nº 

02/2021, sobre o Projeto de Lei nº 016/2021, de autoria do Poder Executivo, que 

ratifica protocolo de intenções firmado entre Municípios brasileiros, com a finalidade de 

adquirir vacinas para combater à pandemia do coronavírus; medicamentos, insumos e 

equipamentos na área de saúde. Não havendo discussão, submetida à votação, a 

matéria foi aprovada por unanimidade; Projeto de Lei nº 016/2021, de autoria do 

Poder Executivo, que ratifica protocolo de intenções firmado entre Municípios 

brasileiros, com a finalidade de adquirir vacinas para combater à pandemia do 

coronavírus; medicamentos, insumos e equipamentos na área de saúde, para 1º 

discussão e 1º votação. Foi discutido pelo Vereador Manelzinho Rocha que na tribuna 

após saudações parabenizou a iniciativa do Executivo neste momento que busca a 

vacinação da população. Existe um programa nacional de imunização constituído em 

1973 que determina que o Governo Federal seja competente para aquisição de vacinas e 

a OAB – Ordem dos advogados do Brasil entrou com uma ação de descumprimento de 

preceito fundamental destituindo essa competência para que os municípios possam 

participar na compra de vacinas e o Supremo Tribunal Federal de forma assertiva 

reconheceu a competência dos municípios para aquisição. Essa decisão junto ao projeto 

do Congresso Nacional alterou este dispositivo fortalecendo o pacto federativo e no que 

já existe o prazo até o dia 19/03 para estar enviando a lei aprovada e até dia 22/03 queira 

Marituba já estar presente com a sua Lei aprovada para fortalecer o SUS – Sistema 

Único de Saúde para enfrentamento desta pandemia. Por sua vez discutiu o Vereador 

Boni que na tribuna após saudar a todos falou, há muito que esta Casa de Leis é também 

a Casa dos debates. Fica triste em ver informações do consórcio nacional e quando as 
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informações deveriam vir do Ministério da Saúde que representa o Poder Executivo 

Nacional. E vê a União arrecadar a maior parte juntamente com os Estados. O 

município fica com a menor parte, a conta não fecha. Enquanto os governadores e 

prefeitos caminham para um lado a união vai para outro, na contramão de um Presidente 

que anda sem máscara, sendo contra o isolamento social. Neste dia vem a Câmara para 

aprovar um projeto em prol de Marituba. O objetivo e as metas deverão ser em 

conjunto, na busca da união de uma votação unanime para colocar em prática o 

consórcio para vacinar a todos. Na sequência discutiu o Vereador Antônio Armando 

Júnior que na tribuna após saudações falou do orgulho da aprovação do “Renda 

Marituba” e a prefeitura tomou as rédeas, e não tem dúvidas, em esperar que seja 

aprovada a compra de vacinas. O Governador se pronunciou em comprar três milhões 

de doses, porém o Estado tem necessidade de oito milhões. Esta Casa solicitou que 

Marituba entrasse no consórcio nacional de prefeitos e a partir do momento da 

aquisição, o município possa dar preferência aos profissionais da educação e que 

possam o quanto antes voltar às escolas. Parabenizou a Prefeita pela iniciativa 

demonstrando ser favorável a aprovação deste projeto para que Marituba possa alcançar 

tão logo a vacinação. Na sequência discutiu o Vereador Raimundo Carneiro na 

tribuna após saudação de praxe falou do comprometimento desta Casa na participação 

da aprovação da aquisição de vacinas para imunizar a população.  Devido a necessidade 

será aprovado na rapidez para adesão ao consórcio, E como sempre esta Casa participa 

em fluidez e rapidez. Concluiu parabenizando a Prefeita em assumir o que prometeu. Na 

sequência discutiu o Vereador Anderson Rocha após saudar a todos falou da 

importância deste momento em benefício de Marituba em participar deste consórcio 

para compra de vacinas, pois estão perdendo pessoas queridas como o ex-vereador 

Carlinho Promoções, em que essa maldita doença o levou. No qual prestou sua 

homenagem. Agradeceu ao Governador Helder Barbalho o apoio a Prefeita em liberar 

40 leitos clínicos no Hospital Divina Providência, o qual tinha perdido a parceria no 

governo passado. Agradeceu a comissão a que faz parte dando parecer favorável 

agilizando o processo. Parabenizou a Prefeita. Na sequência discutiu o Vereador 

Sóriclis Silva em nome de todos os vereadores cumprimentou a Prefeita com alegria 

que participa da aprovação deste projeto, um compromisso assumido o qual respeita e 

parabeniza. O consórcio vai beneficiar 10 municípios entre os 144 que estão diante 



            ESTADO DO PARÁ   

                                                PODER LEGISLATIVO 

CÂMARA MUNICIPAL DE MARITUBA 

 CNPJ/MF Nº 01.615.610/0001-62 

4 

 

Av. João Paulo II, s/n, Bairro D. Aristides, CEP 67200-000, Marituba-Pará 

Fones: (91) 3256-5667/0679/8318 / 3292-2123, www.camaramarituba.pa.gov.br 

desta pandemia. Não é fácil decretar um lockdown, pois, para tudo! Mas, é necessário 

para frear a contaminação. Pediu par quebrar o protocolo e fazer um momento de oração 

pelas famílias que estão à espera de um leito e por aqueles que perderam seus entes 

queridos. Pediu para que ficassem de pé e juntamente com o Pastor Rodvaldo pediu um 

minuto de oração em prol de todos, inclusive das mulheres que receberão o Renda 

Marituba para que sejam todos abençoados em nome do Senhor Jesus. Depois de 

decorrido o momento de oração o Vereador concluiu agradecendo por este momento 

pedindo as bênçãos a todos. Na sequência discutiu o Vereador Serra que na tribuna 

saudou a todos louvando a Deus lembrando que há um ano o Hospital Urgência e 

Emergência estava fechado para atendimento por falta de assistência do gestor 

municipal e não poderiam estar de braços cruzados e hoje podem contribuir, 

principalmente com uma Prefeita que desde cedo está com sua equipe mostrando nas 

redes social o seu trabalho. E os vereadores nas ruas, presentes para sair do abandono. A 

aprovação deste projeto irá beneficiar até a economia, pois se a saúde não está bem, não 

há trabalho e não há desenvolvimento. Pediu pela união de todos em favor do povo de 

Marituba que não estará só, pois haverá um alento à população. O poder político está de 

mãos dadas. Citou o salmo 46, pois Deus está com as mãos sobre Marituba. Na 

sequência discutiu o Vereador Júnior Amaral que na tribuna após saudar a todos 

colocou a disposição da Prefeita, este parlamento, que age enquanto o Executivo 

Nacional padece, Marituba caminha para vacinação e muda de estratégia, colocando em 

prática o atendimento de mutirão nos casos leves e moderados no ginásio de esportes na 

BR-316 em 24 horas de atendimento a população. Ideia do Secretário de Saúde 

juntamente com o Executivo e Legislativo. Parabenizou a Prefeita que apesar da quebra 

de receita fiscal está fazendo e acontecendo. A prevenção é eficaz nos postos de saúde e 

no Ginásio, pois irá minimizar o avanço da COVID. Hoje no momento mais difícil se 

encontra um alento, pois sem a parceria não seria possível. Parabenizou também a todos 

que saem de suas casas para trabalhar na linha de frente na UPA, nos postos de saúde e 

nos hospitais de Marituba. A esta Casa onde seus funcionários se fazem presentes no 

apoio constitucional para aprovação desta matéria. Agradeceu e pediu a proteção a 

todos. Não havendo mais discussão, submetida à votação, a matéria foi aprovada por 

unanimidade em 1ª discussão e 1ª votação com emendas. Não havendo mais nada a ser 

tratado na ordem do dia, o Senhor Presidente deu por encerrada esta sessão 
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extraordinária, às dez horas e quarenta e dois minutos; convocando os senhores 

vereadores a permanecerem em plenário para outra sessão extraordinária.  E para 

constar, foi lavrada a presente ata, que depois de aprovada será assinada pelos membros 

da Mesa Diretora para o cumprimento das formalidades legais e para que produza seus 

legítimos efeitos. Marituba/PA, 18 de março de 2021 – 28º ano do Plebiscito e da Lei 

que criou o Município e 24º ano da Emancipação-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x- 
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