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ATA DA 9ª SESSÃO ORDINÁRIA DO 1º PERÍODO LEGISLATIVO, DA 1ª 

SESSÃO LEGISLATIVA, DA 7ª LEGISLATURA, DA CÂMARA MUNICIPAL 

DE MARITUBA REALIZADA NO DIA 13 DE MAIO DE 2021. 

 

Aos treze dias do mês de maio 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 Ordinária, 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 Primeira 

Secretaria, o Vereador Anderson Rocha; e na Terceira Secretaria, o Vereador 

Gilberto Souto. Composta a Mesa Diretora, o Senhor Presidente solicitou ao Vereador 

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

Vereadores: Felipe Brito, Devaldo Valente, Flávio Farias, Manelzinho Rocha, Pastor 

Rodvaldo Chaves, Serra, Anderson Rocha, Sóriclis Silva, Gilberto Souto e Allan 

Besteiro. Havendo quórum, o Senhor Presidente solicitou ao Vereador Serra que 

fizesse a leitura de um texto bíblico (Pv 31, 10-15). E quando eram pontualmente, nove 

horas e onze minutos, deu por aberta a presente Sessão Ordinária. Continuando, o 

Senhor Presidente solicitou ao Vereador Anderson Rocha que fizesse a leitura da Ata 

da Sessão anterior, o qual informou que a Ata da Sessão Ordinária realizada no dia 06 

de maio de 2021, encontra-se nos cadernos dos Senhores Vereadores e na Secretaria 

desta Casa. Continuando, o Senhor Presidente solicitou ao Vereador Anderson Rocha 

que fizesse a leitura do Expediente: Ofício ZE nº 24/2021 – TRE/JUIZE/78ªZE, do 

Tribunal Regional Eleitoral – TRE/PA, comunicando quanto a implantação, de forma 

permanente, no âmbito do Tribunal Regional Eleitoral do Pará, do novo serviço do 

“Disque Eleitor”, voltado ao atendimento do público externo, viabilizado por meio do 

número (91) 3346-8100, de segunda à sexta-feira (apenas dias úteis), no horário de 

08h00 às 14h00.  Ofício nº 0152/2021 GAB-SEDETER, da Secretaria de 

Desenvolvimento Econômico, Turismo, Trabalho, Emprego e Renda – SEDETER, 

informando por meio de sua Diretoria de Turismo que iniciará o processo de renovação 

do Conselho Municipal de Turismo para o biênio 2021-2023, desta forma, vem 

solicitar a esta Casa Legislativa a indicação de seu representante para a composição do 

referido conselho. Convite, da Escola Nossa Senhora do Rosário, convidando os 

senhores vereadores para comparecerem ao 28º aniversário da referida escola, que se 

realizará no dia 13 de maio de 2021, com uma carreata tendo início às 15h30min e 

Missa de ação de graças às 18h30min na Igreja Matriz Menino Deus. Mensagem nº 
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11/2021, da Procuradoria Geral do Município de Marituba, informando que foi 

sancionado o Projeto de Lei nº 005/2021, de autoria do Poder Legislativo Municipal, 

previamente aprovado por esta Augusta Câmara, cuja Lei Municipal nº 493, de 07 de 

maio de 2021, Estabelece como essenciais às atividades religiosas realizadas no templo 

e fora dele em qualquer tempo, no âmbito do Município de Marituba. Lido o 

Expediente, oportunamente, o Senhor Presidente, registrou a presença dos 

Vereadores Boni e Junior Amaral, que na ocasião, ocupou a Vice-Presidência, 

compondo a Mesa Diretora, em seguida, o Senhor Presidente franqueou a palavra aos 

Senhores Vereadores nos Pronunciamentos Iniciais. Não havendo oradores inscritos, 

a palavra foi franqueada às Lideranças Partidárias. Não havendo lideranças inscritas, 

o Senhor Presidente solicitou ao Vereador Anderson Rocha que fizesse a Leitura da 

Matéria em Pauta: Projeto de Lei nº 030/2021, de autoria do vereador Gilberto 

Souto; Projeto de Lei nº 039/2021, de autoria dos vereadores Junior Amaral e 

Anderson Rocha; Projeto de Decreto legislativo nº 005/2021, de autoria do vereador 

Allan Besteiro; Indicação nº 025/2021, de autoria do vereador Flávio Farias; 

Indicação nº 026/2021, de autoria do vereador Flávio Farias; Indicação nº 027/2021, 

de autoria do vereador Flávio Farias; Indicação nº 028/2021, de autoria do vereador 

Flávio Farias; Indicação nº 228/2021, de autoria do vereador Manelzinho Rocha; 

Indicação nº 229/2021, de autoria do vereador Manelzinho Rocha; Indicação nº 

233/2021, de autoria do vereador Manelzinho Rocha; Indicação nº 347/2021, de 

autoria do vereador Manelzinho Rocha; Indicação nº 447/2021, de autoria da 

vereadora Alexandra Moura; Indicação nº 448/2021, de autoria da vereadora 

Alexandra Moura; Indicação nº 450/2021, de autoria da vereadora Alexandra Moura; 

Indicação nº 451/2021, de autoria da vereadora Alexandra Moura; Indicação nº 

596/2021, de autoria do vereador Sóriclis Silva; Indicação nº 597/2021, de autoria do 

vereador Sóriclis Silva; Indicação nº 598/2021, de autoria do vereador Sóriclis Silva; 

Indicação nº 599/2021, de autoria do vereador Sóriclis Silva; Indicação nº 652/2021, 

de autoria do vereador Felipe Brito; Indicação nº 653/2021, de autoria do vereador 

Felipe Brito; Indicação nº 654/2021, de autoria do vereador Felipe Brito; Indicação nº 

780/2021, de autoria do vereador Felipe Brito; Indicação nº 751/2021, de autoria do 

vereador Serra; Indicação nº 753/2021, de autoria do vereador Serra; Indicação nº 

801/2021, de autoria do vereador Serra; Indicação nº 808/2021, de autoria do vereador 

Serra; Indicação nº 790/2021, de autoria do vereador Anderson Rocha; Indicação nº 

620/2021, de autoria do vereador Pastor Rodvaldo Chaves; Indicação nº 731/2021, de 

autoria do vereador Pastor Rodvaldo Chaves; Requerimento nº 1.205/2021, de autoria 

do vereador Pastor Rodvaldo Chaves; Requerimento nº 1.219/2021, de autoria do 
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vereador Pastor Rodvaldo Chaves; Requerimento nº 307/2021, de autoria do vereador 

Raimundo Carneiro; Requerimento nº 308/2021, de autoria do vereador Raimundo 

Carneiro; Requerimento nº 312/2021, de autoria do vereador Raimundo Carneiro; 

Requerimento nº 315/2021, de autoria do vereador Raimundo Carneiro; 

Requerimento nº 555/2021, de autoria do vereador Gilberto Souto; Requerimento nº 

556/2021, de autoria do vereador Gilberto Souto; Requerimento nº 558/2021, de 

autoria do vereador Gilberto Souto; Requerimento nº 027/2021, de autoria do 

vereador Allan Besteiro; Requerimento nº 031/2021, de autoria do vereador Allan 

Besteiro; Moção nº 027/2021, de autoria do vereador Allan Besteiro. Lida a matéria 

em pauta, o Senhor Presidente, oportunamente, justificou a ausência do vereador 

Antonio Armando Júnior e, na ocasião, convidou o vereador Felipe Brito para compor 

a Mesa dos Trabalhos, solicitando, em seguida, ao Vereador Anderson Rocha que 

fizesse nova verificação de quórum para dar início à Ordem do Dia, constatando-se as 

presenças dos Vereadores: Boni; Devaldo Valente; Sóriclis Silva; Serra; Flávio Farias; 

Manelzinho Rocha; Pastor Rodvaldo Chaves; Felipe Brito, Gilberto Souto; Anderson 

Rocha, Junior Amaral, Allan Besteiro e Alexandra Moura. Havendo quórum, o Senhor 

Presidente submeteu à aprovação Plenária a Ata da Sessão Ordinária realizada no 

dia 06 de maio de 2021, a qual foi aprovada por unanimidade. Prosseguindo, passou a 

deliberação da matéria em pauta: Projeto de Lei nº 030/2021, de autoria do vereador 

Gilberto Souto, que autoriza o Poder Executivo proibir a emissão de ruídos excessivos 

em escapamentos de veículos moto ciclísticos no Município de Marituba e dá outras 

providências. A matéria foi encaminhada à Comissão de Justiça, para análise e 

parecer. Projeto de Lei nº 039/2021, de autoria dos vereadores Junior Amaral e 

Anderson Rocha, que dispõe sobre a criação do Projeto Guarda Mirim no âmbito do 

Município de Marituba. A matéria foi encaminhada à Comissão de Justiça, para 

análise e parecer. Projeto de Decreto Legislativo nº 005/2021, de autoria do vereador 

Allan Besteiro, que Denomina de “Margelly da Costa Mesquita” o auditório da Escola 

Municipal Dr. Renausto Amanajás e dá outras providências. A matéria foi 

encaminhada à Comissão de Justiça, para análise e parecer. Por questão de ordem, o 

vereador Flávio Farias solicitou que suas matérias fossem discutidas e votadas em 

bloco, tendo a anuência da Presidência. Indicações de autoria do vereador Flávio 

Farias nº 025/2021, indicando que a Prefeita Municipal providencie, junto ao setor 

competente, os serviços de drenagem, asfaltamento, saneamento básico, conserto e/ou 

instalação de luminárias, construção de meio fio, calçadas e sinalização da via, 

respeitando acessibilidade para deficientes físicos na Rua Quarta no Bairro Novo; nº 

026/2021, indicando que a Prefeita Municipal providencie, junto ao setor competente, 
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os serviços de drenagem, asfaltamento, saneamento básico, conserto e/ou instalação de 

luminárias, construção de meio fio, calçadas e sinalização da via, respeitando 

acessibilidade para deficientes físicos na Rua Quinta, no Bairro Novo; nº 027/2021, 

indicando que a Prefeita Municipal providencie, junto ao setor competente, os serviços 

de drenagem, asfaltamento, saneamento básico, conserto e/ou instalação de luminárias, 

construção de meio fio, calçadas e sinalização da via, respeitando acessibilidade para 

deficientes físicos na Alameda Ceará, no Bairro Santa Clara; e nº 028/2021, indicando 

que a Prefeita Municipal providencie, junto ao setor competente, os serviços de 

drenagem, asfaltamento, saneamento básico, conserto e/ou instalação de luminárias, 

construção de meio fio, calçadas e sinalização da via, respeitando acessibilidade para 

deficientes físicos na Rua João Paulo VI, no Bairro Almir Gabriel. Não havendo 

discussão, as matérias de autoria do vereador Flávio Farias foram submetidas à 

votação, em bloco, sendo aprovadas por unanimidade. Por questão de ordem, o 

vereador Manelzinho Rocha solicitou que suas matérias fossem discutidas e votadas 

em bloco, tendo a anuência da Presidência. Indicações de autoria do vereador 

Manelzinho Rocha nº 228/2021, indicando que a Prefeita Municipal providencie, junto 

ao Governo do Estado, através da Secretaria Estadual de Educação - SEDUC, a 

reforma, ampliação e estruturação da Escola E.E. Agroindustrial Juscelino Kubitschek 

de Oliveira; nº 229/2021, indicando que a Prefeita Municipal proceda com reforma e 

ampliação da Ponte do Igarapé do Beira Rio, na Comunidade Beira Rio, Bairro Santa 

Lúcia; nº 233/2021, indicando que a Prefeita Municipal emita comunicado oficial a 

todos os pontos de vendas de pilhas e baterias, através do órgão municipal competente, 

para que providencie em no máximo 60 dias, os coletores desses materiais inutilizados, 

com devidas informações e em local visível; e nº 347/2021, indicando que a Prefeita 

Municipal providencie, junto a Secretaria de Saúde, a criação de salas de acolhimento 

para atendimento às mulheres vítimas de violência nas Unidades de Saúde no 

Município de Marituba. Não havendo discussão, as matérias de autoria do vereador 

Manelzinho Rocha foram submetidas à votação, em bloco, sendo aprovadas por 

unanimidade. Por questão de ordem, a vereadora Alexandra Moura solicitou que 

suas matérias fossem discutidas e votadas em bloco, tendo a anuência da Presidência. 

Indicações de autoria da vereadora Alexandra Moura nº 447/2021, indicando que a 

Prefeita Municipal providencie aumento de escala e sobre aviso de operadores de 

ultrassom; nº 448/2021, indicando que a Prefeita Municipal providencie ampliação da 

Unidade de Saúde da Família – USF Cristiano Claudio Torres, que atende o 

Condomínio Viver Melhor Marituba; nº 450/2021, indicando que a Prefeita Municipal 

providencie a criação e implementação de uma Unidade da Casa da Mulher Brasileira 
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em Marituba, através do Programa Mulher Segura e Protegida; e nº 451/2021, 

indicando que a Prefeita Municipal providencie a criação de uma sala de grave no 

Hospital de Urgência e Emergência Dr. Augusto Chaves Rodrigues. Não havendo 

discussão, as matérias de autoria da vereadora Alexandra Moura foram submetidas à 

votação, em bloco, sendo aprovadas por unanimidade. Por questão de ordem, o 

vereador Sóriclis Silva solicitou que suas matérias fossem discutidas e votadas em 

bloco, tendo a anuência da Presidência. Indicações de autoria do vereador Sóriclis 

Silva nº 596/2021, indicando que a Prefeita Municipal providencie limpeza e abertura 

de valas, terraplenagem, pavimentação asfáltica, meio fio e saneamento básico na Rua 

Castanheira, na Comunidade Campo Verde; nº 597/2021, indicando que a Prefeita 

Municipal providencie limpeza e abertura de valas, terraplenagem, pavimentação 

asfáltica, meio fio e saneamento básico na Rua Tiradentes, na Comunidade Campo 

Verde; nº 598/2021, indicando que a Prefeita Municipal providencie limpeza e abertura 

de valas, terraplenagem, pavimentação asfáltica, meio fio e saneamento básico na 

Passagem da Paz, Bairro Novo Horizonte II; e nº 599/2021, indicando que a Prefeita 

Municipal providencie limpeza e abertura de valas, terraplenagem, pavimentação 

asfáltica, meio fio e saneamento básico na Rua Jerusalém, na Comunidade Campo 

Verde. Não havendo discussão, as matérias de autoria do vereador Sóriclis Silva 

foram submetidas à votação, em bloco, sendo aprovadas por unanimidade. Por 

questão de ordem, o vereador Felipe Brito solicitou que suas matérias fossem 

discutidas e votadas em bloco, tendo a anuência da Presidência. Indicações de autoria 

do vereador Felipe Brito nº 652/2021, indicando que a Prefeita Municipal providencie 

junto ao setor competente os serviços de limpeza, drenagem, pavimentação, conserto 

e/ou instalação de luminárias da Rua I, quadra 06, do Conjunto Nova Marituba; nº 

653/2021, indicando que a Prefeita Municipal providencie junto ao setor competente os 

serviços de asfaltamento, conserto e/ou instalação de luminárias, meio fio, calçadas e 

sinalização da via, respeitando acessibilidade para deficientes físicos da Rua E, quadra 

07, do Conjunto Nova Marituba; nº 654/2021, indicando que a Prefeita Municipal 

providencie junto ao setor competente os serviços de asfaltamento, conserto e/ou 

instalação de meio fio, calçadas e sinalização da via, respeitando acessibilidade para 

deficientes físicos da Travessa WE 10, quadra 07 do Conjunto Beija-Flor; e nº 

780/2021, indicando que a Prefeita Municipal providencie junto ao setor competente, a 

regularização do serviço de abastecimento de água das seguintes ruas: Rua da 

Piçarreira, Rua Mirizal e Passagem Palheta, todas no Bairro Mirizal. Não havendo 

discussão, as matérias de autoria do vereador Felipe Brito foram submetidas à 

votação, em bloco, sendo aprovadas por unanimidade. Por questão de ordem, o 
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vereador Serra solicitou que suas matérias fossem discutidas e votadas em bloco, 

tendo a anuência da Presidência. Indicações de autoria do vereador Serra nº 751/2021, 

indicando que a Prefeita Municipal providencie, junto ao setor competente, a execução 

de serviços de limpeza, pavimentação asfáltica, iluminação, Comunidade Nova 

Jerusalém, na Rua Fé em Deus, Bairro Santa Clara; nº 753/2021, indicando que a 

Prefeita Municipal providencie junto ao setor competente, a execução de serviços de 

operação tapa buraco, na Passagem Raimundo Palheta, Bairro Mirizal; nº 801/2021, 

indicando que a Prefeita Municipal providencie junto ao setor competente a execução 

de uma feira ao ar livre aos sábados e domingos das 6 horas da manhã às 14 horas, no 

Residencial Viver Melhor Marituba; e nº 808/2021, indicando que a Prefeita Municipal 

providencie junto ao setor competente a execução de serviços de limpeza, 

pavimentação asfáltica, iluminação na Rua da Jacaira, Bairro Santa Clara. Não havendo 

discussão, as matérias de autoria do vereador Serra foram submetidas à votação, em 

bloco, sendo aprovadas por unanimidade. Indicação nº 790/2021, de autoria do 

vereador Anderson Rocha, indicando que a Prefeita Municipal providencie, junto ao 

setor competente, a reforma do telhado do prédio do SAMU. Não havendo discussão, 

submetida à votação, a matéria de autoria do vereador Anderson Rocha foi aprovada 

por unanimidade. Por questão de ordem, o vereador Pastor Rodvaldo Chaves 

solicitou que suas matérias fossem discutidas e votadas em bloco, tendo a anuência da 

Presidência. Indicações de autoria do vereador Pastor Rodvaldo Chaves nº 620/2021, 

indicando que a Prefeita Municipal providencie, junto ao setor competente, a tampa de 

proteção do bueiro localizado entre Rua Raimundo Barbosa Santana e Rua Antônio 

Bezerra Falcão; nº 731/2021, indicando que a Prefeita Municipal providencie, junto ao 

setor competente, operação tapa buraco para a Rua São Pedro (Loteamento Mário 

Couto), Bairro Decouville; e Requerimentos nº 1.205/2021, requerendo que a Prefeita 

Municipal providencie limpeza de valas da Alameda 20 de Fevereiro, na proximidade 

da Avenida dos Navegantes; e nº 1.219/2021, requerendo que a Prefeita Municipal 

providencie a construção de Unidade de Saúde Odontológica no Bairro São João. Não 

havendo discussão, as matérias de autoria do vereador Pastor Rodvaldo Chaves foram 

submetidas à votação, em bloco, sendo aprovadas por unanimidade. Os 

Requerimentos de autoria do vereador Raimundo Carneiro nº 307/2021, nº 308/2021, 

nº 312/2021, nº 315/2021, de autoria do vereador Raimundo Carneiro, foram retirados 

de pauta pela ausência do autor. Por questão de ordem, o vereador Gilberto Souto 

solicitou que suas matérias fossem discutidas e votadas em bloco, tendo a anuência da 

Presidência. Requerimentos de autoria do vereador Gilberto Souto nº 555/2021, 

requerendo que a Prefeita Municipal providencie junto ao setor competente a 
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solicitação de extintores de incêndio e lâmpadas de emergência em todas as Escolas da 

rede Municipal; nº 556/2021, requerendo que a Prefeita Municipal crie uma campanha 

para doação de sangue no Município de Marituba; e nº 558/2021, requerendo que a 

Prefeita Municipal providencie capacitação contínua para funcionários na área de saúde 

sobre hanseníase. Não havendo discussão, as matérias de autoria do vereador Gilberto 

Souto foram submetidas à votação, em bloco, sendo aprovadas por unanimidade. 

Oportunamente, em conformidade com o art. 82, § único, do Regimento Interno da 

Câmara Municipal de Marituba, o Senhor Presidente passou a direção dos trabalhos ao 

vereador Junior Amaral, para a deliberação das matérias de sua autoria, Por questão de 

ordem, o Vereador Allan Besteiro solicitou que suas matérias fossem discutidas e 

votadas em bloco, tendo a anuência da Presidência. Requerimentos de autoria do 

vereador Allan Besteiro nº 027/2021, requerendo que a Prefeita Municipal providencie 

a criação de serviços de agendamento de serviços públicos pela internet; nº 031/2021, 

de autoria do vereador Allan Besteiro, requerendo que a Prefeita Municipal providencie 

implantação de um micro sistema de abastecimento de água que atenda as necessidades 

dos moradores da Comunidade do Novo Decouville; Moção nº 003/2021, de autoria do 

vereador Allan Besteiro, solicitando que este Poder Legislativo encaminhe Moção de 

agradecimento para a Secretaria de Saúde - SESAU pelo dia 12 de maio, dia dedicado 

ao profissional de enfermagem. Não havendo discussão, as matérias de autoria do 

vereador Allan Besteiro foram submetidas à votação, em bloco, sendo aprovadas por 

unanimidade. Na oportunidade, o vereador Junior Amaral retornou a direção dos 

trabalhos ao vereador Allan Besteiro, Presidente da CMM. Analisadas as matérias, o 

Senhor Presidente franqueou a palavra aos Senhores Vereadores nos pronunciamentos 

finais. Fazendo uso da tribuna, o vereador Anderson Rocha, após as saudações de 

praxe, disse que algumas pessoas estão usando as redes sociais com o intuito de fazer 

politicagem, muitas vezes, usando de má fé, para atingir a Prefeita Municipal e 

membros deste parlamento. Considerou que seja muito triste brincar com o sentimento 

alheio, e que vem acompanhando, os problemas do Bairro Santa Lúcia, no que diz 

respeito à questão da água potável desde o início do ano, quando foi informado que 

uma das bombas d’água havia estourado dentro do poço. E para que a comunidade não 

ficasse sem o abastecimento de água, solicitou que a Prefeita pudesse resolver a 

situação que, de imediato, foi transferida outra bomba d’água para o poço, evitando que 

a Comunidade ficasse sem o abastecimento de água, mesmo que de forma paliativa. 

Destacou que o sistema de abastecimento de água do bairro Santa Lúcia foi construído 

em 1996, solicitado, à época, pelo saudoso Vereador Manoel Rocha.  Porém, a 

comunidade cresceu, de forma desordenada, e o sistema não consegue atender a 
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demanda do referido bairro. Ressaltou que, que as coisas não se resolvem na marra, é 

necessário um processo licitatório para a realização do serviço, mesmo porque o poço é 

antigo, sendo necessário cavar um novo poço. Em aparte, o vereador Manelzinho 

Rocha parabenizou a iniciativa do seu antecessor, dizendo que na sessão anterior esta 

questão foi discutida pela vereadora Alexandra Moura, e infelizmente são diverso os 

fatores que com a má qualidade do no fornecimento de água potável neste Município, 

inclusive, pelo crescimento desordenado da população e das próprias comunidades. 

Ressaltou que estes micros sistemas de abastecimento de água instalados nos bairros de 

Marituba sejam bem diferentes do sistema utilizado pela Cosanpa, que possui toda 

estrutura e suporte. Considerou que seja importante estar atento e mostrar e 

acompanhar o problema, buscando soluções, sem fazer politicagem. Em aparte, o 

vereador Sóriclis Silva disse que, infelizmente, algumas pessoas ainda tentam fazer 

politicagem, que faz e sempre fará parte do processo, utilizando os problemas 

enfrentados pelas comunidades deste Município, mas é do conhecimento de todos que 

as dificuldades sejam muitas e que a Prefeita Patrícia Mendes iniciou sua gestão em 

janeiro de 2021, ou seja, há cinco meses. Porém, sempre buscando soluções para 

resolver as mais diversas demandas deste Município. Em aparte, a vereadora 

Alexandra Moura informou que esteve no referido bairro e que o novo poço já está 

sendo perfurado, estando presente também equipe da secretaria municipal de obras. 

Ressaltou que o serviço já está sendo realizado e que em pouco tempo a comunidade 

será beneficiada. Retomando seus pronunciamentos, o vereador Anderson Rocha 

agradeceu as contribuições, principalmente, pela excelente notícia de que um novo 

poço já está sendo perfurado para atender a demanda do bairro Santa Lúcia.  Finalizou 

dizendo que esta seja uma preocupação de todo este parlamento. Por sua vez, o 

vereador Sóriclis Silva informou que no último sábado, este Município, iniciou a 

vacinação de pessoas na faixa de 18 a 59 anos com comorbidades, sendo o primeiro na 

Região Metropolitana a atender esta faixa etária. Externou votos de parabéns pelo 

excelente trabalho da Prefeita Patrícia Mendes, pela coragem de vacinação destas 

pessoas contra a Covid-19. Em aparte, o vereador Anderson Rocha parabenizou o 

trabalho da secretaria municipal de saúde de Marituba e da prefeitura Municipal de 

Marituba na questão da vacinação das pessoas de 18 a 59 anos com comorbidades. 

Considerou importante sair na frente dos demais Municípios da Região Metropolitana, 

demonstrando que Marituba continua se precavendo e se antecipando na luta contra o 

coronavírus. Em aparte, o vereador Manelzinho Rocha disse que seja importante 

enaltecer a atitude de coragem da Prefeita pela vacinação de pessoas na faixa etária de 

18 a 59 anos, que é muito abrangente. Ressaltou que as críticas sempre irão existir, 
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sendo necessário mostrar trabalho. Retomando seus pronunciamentos, o vereador 

Sóriclis Silva disse que, Infelizmente, algumas pessoas continuam fazendo politicagem 

através das redes sociais mostrando fotos de aglomerações, durante a referida 

vacinação, porém esqueceram de falar sobre o quantitativo de cerca de mais de mil 

pessoas que foram vacinadas na faixa de 18 a 59 anos com comorbidades. Registrou 

que seja de extrema importância o trabalho realizado no que diz respeito à questão da 

vacinação. Finalizou dizendo que no dia 12 de maio foi comemorado o Dia do 

Enfermeiro, na pessoa da Senhora Diana Gomes, coordenadora da Imunização neste 

Município, externou votos de parabéns a toda a classe de técnicos e enfermeiros, pela 

data festiva, e que estão na linha de frente no combate ao coronavírus. Não havendo 

mais oradores inscritos e nem mais nada a ser tratado na ordem do dia, o Senhor 

Presidente deu por encerrada esta sessão ordinária, às nove horas e quarenta e oito 

minutos. E para constar, foi lavrada a presente Ata, que depois de lida e aprovada será 

assinada pelos membros da Mesa Diretora para o cumprimento das formalidades legais 

e para que produza seus legítimos efeitos. Marituba/PA, 13 de maio 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- 
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