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ATA DA 3ª 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 Sóriclis Silva que fizesse a leitura de um texto bíblico (Rm 8,37). E 

quando eram pontualmente, dez horas e quarenta e cinco minutos, deu por 

aberta a presente Sessão Extraordinária. Continuando, o Senhor Presidente 

solicitou ao Vereador Anderson Rocha que fizesse a Leitura da Matéria em 

Pauta: 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 2ª discussão e 2ª votação com 

emenda. Lida a matéria em pauta, o Senhor Presidente solicitou ao Vereador 

Anderson Rocha que fizesse nova verificação de quórum para dar início à 
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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: 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. Não havendo mais 

discussão, submetida à votação, a matéria foi aprovada por unanimidade em 2ª 

discussão e 2ª votação com emenda. No ensejo o senhor Presidente Vereador 

Allan Besteiro concedeu a palavra a excelentíssima Prefeita Patrícia Mendes que 

na tribuna cumprimentou a Mesa Diretora, a Vereadora e demais Vereadores, 

pessoas presentes, os que acompanham pelas redes sociais, pessoas que sofrem 

com a pandemia instalada mundialmente e as que perderam entes queridos e 

amigos. Iniciou agradecendo a Deus, dando graças, pois por tudo e para tudo à 

Ele. Agradeceu ao seu esposo Moises Mendes pelo apoio e força em estar ao seu 

lado no combate à pandemia para salvar a população de Marituba. Agradeceu de 

forma carinhosa a cada vereador por se disponibilizarem e não medirem esforços 

diante deste projeto de consórcio para aquisição de vacinas, onde a competência 

não é do município e sim da Organização Mundial de Saúde e do Governo 

Federal. Hoje o município está prestando todo o trabalho necessário aos 

munícipes não só na aquisição de vacinas. Não poderia deixar de vir presenciar a 

aprovação deste projeto, pois a cada dia é um amigo, um conhecido ou um 

familiar que se vão em decorrência da covid. Os próximos quinze dias serão 

críticos, motivo pelo qual agradeceu a cada vereador pelo seu SIM a este projeto 

que trará somente o bem. E como disse o vereador Serra é louvável ver a união 

entre os poderes que estão nas ruas vendo a necessidade de cada bairro, apesar do 

déficit em que recebeu a prefeitura, hoje o município com relação à questão 
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covid, está mais bem amparado. Em menos de três meses de mandato 

conseguiram aumentar de dez para trinta leitos o Hospital Augusto Chaves. 

Agradeceu ao Governador Helder Barbalho por disponibilizar esses leitos, assim 

como o atendimento no Hospital Divina Providencia que já recebe munícipes. 

Não poderia deixar de mencionar o atendimento que será feito nos próximos dias 

no Ginásio de Esportes para tratamento de casos leves e moderados, assim como 

o tratamento precoce a ser implementado juntamente com a medicação já pré-

estabelecida. Agradeceu também ao Secretário de Saúde Dr. Diego Rodrigues 

que vem trabalhando incansavelmente com a SESAU, que em tempo recorde, 

abriu vinte leitos no hospital Urgência Emergência e no Ginásio de Esportes. 

Vale lembrar que com a receita reduzida o atendimento na UPA está sendo feito 

e concluído, assim como os demais hospitais no município. A prioridade do 

momento é a vacinação da classe educadora, pois a educação é tão importante 

quanto à saúde. Portanto, a atual gestão está sendo transparente, principalmente 

na informação da vacinação e isso é uma honra enquanto Prefeitura diante da 

ONS – Organização Nacional de Saúde. Quanto ao programa “Renda Marituba” 

falta apenas firmar alguns ajustes com o gerente do Banpará para começar os 

cadastros e no mês de abril começar a pagar os duzentos reais. Outro assunto é 

quanto às enchentes nos bairros Campo Verde, União, Dom Aristides, São José, 

Almir Gabriel e de toda Marituba, o poder público vai chegar e ver todas as 

necessidades de serviços mal feitos, de vias que foram feitas com tubulação com 

diâmetro de sessenta e deveria ser de oitenta, ocasionando alagamentos. Esteve 

visitando a Alameda da Paz onde a chuva da noite tinha adentrado uma casa 

deixando-a totalmente cheia e presenciou várias necessidades. Pediu o apoio 

desta Casa, para poder aumentar os recursos, aprovar os projetos possíveis para 

melhorar este município. E como mãe, mulher e servidora pública irá fazer o que 

estiver no seu alcance. Finalizou afirmando ser incansável no combate ao corona 

vírus, mas precisa da ajuda de todos no uso de máscaras, fazer a higienização e 

ficar em casa, pois é dessa forma, que juntos vencerão. Pediu as bênçãos de Deus 
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a todos. Não havendo mais nada a ser tratado na ordem do dia, o Senhor 

Presidente deu por encerrada esta sessão extraordinária, às onze horas e seis 

minutos. No ensejo agradeceu a todos os Vereadores por se fazerem presentes 

nesta sessão. 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-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x- 
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