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ATA DA 6ª SESSÃO ORDINÁRIA DO 1º PERIODO DA 8ª LEGISLATURA DA CÂMARA 
MUNICIPAL DE CONCÓRDIA DO PARÁ, REALIZADA EM 30 DE MARÇO DE 2017. 
 
                                      Presidente: Eurípedes Guimarães 

1º secretario: Paulo Conceição de Paiva 
2º secretario: Edson Elias da Silva Santana 

 
Aos trinta dias do mês de março ano de dois mil e dezessete, ás 09 horas e 30 minutos da 
manhã, havendo número legal, o presidente da casa vereador Eurípedes Guimarães deu 
início a esta sessão ordinária, solicitando em seguida ao vereador Bruno Pastana a leitura de 
um texto bíblico lendo em Isaias cap. 41 vers.10. Após a referida leitura o senhor presidente 
solicitou ao primeiro secretário a verificação de quórum. Uma vez sendo informado que há 
quórum o senhor presidente solicitou ao primeiro secretário a leitura do expediente em pauta. 
Não havendo matéria em pauta o senhor presidente em prosseguimento aos trabalhos 
solicitou ao primeiro secretário a leitura da ata anterior. Após a referida leitura o senhor 
presidente colocou a respectiva ata para retificação dos senhores vereadores. Não havendo 
manifesto do plenário o senhor presidente colocou a respectiva ata em votação, sendo a 
mesma aprovada por unanimidade dos presentes. A seguir o senhor presidente propõe ao 
plenário a liberação da tribuna para se pronunciar a senhora Amanda Dikely da Silva 
coordenadora de vigilância, sendo assim acordado por todos os vereadores, que sendo lhe 
concedida a palavra tece comentários acerca da doença contagiosa denominada de febre 
amarela informando que recentemente foi encontrado um macaco morto no espaço rural e 
que após exames deu positivo de sua infecção pelo mosquito transmissor na área rural, mas 
que isto não é motivo para pânico e que todas as providências já estão sendo tomadas, sendo 
que todas as pessoas daquela área já estão imunizadas, mencionando assim todos os 
procedimentos que estão sendo realizados em especial à vacinação, e que há vacina para 
todos, explicando ainda que os idosos tem uma resistência mais vulnerável ao vírus, 
comentando ainda que aqueles que tomaram a dose a dez anos atrás precisam tomar 
novamente outra dose desta vacina, e quem já recebeu duas doses dessa vacina estão 
imunizados e não precisam mais se vacinar,  mas esclarece que não há motivo para alvoroço, 
explicando o cronograma de programa para vacinar a todos , citando que a prioridade é para 
os moradores da região afetada, explicando ainda sobre os sintomas da febre amarela que 
são febre alta, calafrios, cansaço, dor de cabeça, dor muscular, náuseas e vômitos por cerca 
de três dias, informando ainda que na área urbana o vírus pode ser transmitido pelo mosquito 
aedes egipt o mesmo da dengue, explicando que só pode ser vacinado pessoas até 60 anos 
de idade, acima desta idade somente após avaliação médica. A oradora em seguida 
respondeu a perguntas feita pelos vereadores e demais pessoas presentes na plenária, 
alertando assim para que os moradores da cidade tenham mais cuidados procurando assim 
manter limpo os quintais de suas casas, e no termino esclarece que a secretaria de saúde 
junto com sua equipe está fazendo todo um protocolo para vacinar a todos que procurarem 
esta vacina e assegura que todos os postos de saúde têm vacina contra a febre amarela e 
depois de mais algumas palavras agradece a oportunidade. O senhor presidente usando da 
palavra agradece as informações da enfermeira Amanda Dikele acerca dos assuntos 
explanados referente a febre amarela e em continuidade concede a palavra ao plenário que 
de início pronunciou-se o vereador Magnaldo Meneses  que tece mais comentários sobre o 
assunto referente a febre amarela parabenizando assim a secretaria municipal de saúde que 
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não está medindo esforços no atendimento a vacinação contra esta doença infecciosa, 
informando que de fato não há motivo para pânico e que o caso da pessoa falecida em virtude 
de tomar três doses desta vacina, provavelmente outros fatores contribuíram para o seu 
falecimento e depois de mais algumas palavras agradeceu a oportunidade. O vereador 
Marcos Amaral também usando da palavra faz agradecimentos a secretaria municipal de 
saúde pelo seu empenho nesta situação e agradece a enfermeira Amanda pelos 
esclarecimentos acerca desta situação. Com a palavra o vereador Francisco Félix que 
também parabeniza a enfermeira Amanda pelos esclarecimentos fornecidos acerca da febre 
amarela e cita ainda que de fato os macacos são os que nos alerta onde está o perigo, mas 
que com a ação da secretaria de saúde as providencias já estão sendo tomadas. Em seguida 
o tribuno cita sobre o calendário formulado pela Comissão Especial que irá revisar e atualizar 
a Lei Orgânica do Município e o Regimento Interno desta Casa, fazendo assim a leitura deste 
calendário e em seguida agradece a oportunidade. O presidente da Casa usando da palavra 
esclarece sobre os descontos que estão sendo efetuados no IPTU incentivando assim a todos 
a pagarem o seu IPTU. Em prosseguimento o senhor presidente dá início a Ordem do Dia e 
não havendo expediente em pauta, convida os presentes para a próxima  sessão ordinária,  e 
declara que não havendo mais nada a tratar, estava encerrada esta sessão, sendo o seu 
término ás 11 horas e 50 minutos na qual além da Mesa acima referida compareceram os 
seguintes Senhores Vereadores; Adilson da Silva Londres, Fábio Souza de Araujo, Francisco 
Felix de Souza, Magnaldo Meneses de Andrade, Raimundo Ferreira Lopes, Bruno Pastana 
Feio, Walber Nogueira e Silva Junior  e Marcos Antonio Lima do Amaral. Foi lavrado a 
presente ata que após lida e aprovada será assinada pelos membros da Mesa Diretora.  
 

Sala das Sessões da Câmara Municipal de Concórdia do Pará, Palácio 
Antonio Ribeiro da Silva em 30 de março de 2017. 
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