Estado do Pará
CÂMARA MUNICIPAL DE CURIONÓPOLIS
Poder Legislativo Municipal

ATA 10/2018
Ata da 9ª Sessão Ordinária do 1º período da
2ª Sessão Legislativa da 8ª Legislatura da
Câmara Municipal de Curionópolis.
Aos dezessete dias do mês de maio do ano dois mil e dezoito, no horário regimental, realizouse a 9ª Sessão Ordinária do 1º período, da 2ª Sessão Legislativa, da 8ª Legislatura da Câmara
Municipal de Curionópolis, sob a Presidência do Vereador FRANCISCO ÍTALO DUARTE
BARROS, secretariado pelos Vereadores PAULO HIGINO DA SILVA E WILSON
FERREIRA DA SILVA. Estiveram presentes a vereadora JOCENILDE OLIVEIRA DA
SILVA e os Vereadores EDIMAR PEREIRA DA SILVA, GILDÁSIO MENDES
BORGES, MAGNO ARAÚJO SANTOS e RAIMUNDO ROLDÃO DA SILVA. O Sr.
Presidente iniciou os trabalhos com a execução do hino nacional e, após leitura do texto
bíblico, foi lida a Ata da Sessão anterior que, colocada em apreciação e votação foi aprovada
por unanimidade. Após leitura dos expedientes, foi feito repasse aos Vereadores e Comissões
pertinentes, o Projeto de Lei 001/2018 de autoria do Vereador Raimundo Roldão, para trâmite
no prazo regimental. O Presidente fez o registro da presença do Procurador municipal Dr.
Júlio César Sá, da Secretária de saúde Sra. Kelma Oliveira e do Secretário de Meio Ambiente
Sr. Adalto Santos, para fazer exposição sobre a incidência de leximaniose visceral, em
moradores no âmbito do município e as ações que estão sendo efetivadas. Convidou para a
tribuna a Secretária de Saúde, que, após apresentação de sua assessoria, o veterinário Dr. Alex
e a enfermeira Iolanda, apresentou relatórios condizentes às evidências do surto, com óbito de
um munícipe. Os assessores explanaram sobre as formas de controle e combate a zoonose e
ao vetor transmissor, informando que as providências necessárias estão sendo tomadas. Houve
a concordância em analisar a possibilidade de contratação temporária de um Veterinário e
mais agentes epidemiológicos, solicitação feita pelo Vereador Magno Santos e pela Vereadora
Jocenilde Oliveira. O titular da Semma, disse estar em fase final de preparação para
aprisionamento dos cães. O Procurador disse que o possível será feito para o controle da
situação e, ficou estabelecido ações efetivas para o desejado. Dia 06 de Junho está previsto o
início da captura de animais e, dia 10, início do processo de borrifamento para combate ao
vetor. Após, o Presidente, agradeceu a presença de todos, convocando as senhoras Vereadoras
e os senhores Vereadores para a próxima Sessão Ordinária ou Extraordinária se necessário
for. Sem nada mais a tratar, deu por encerrada a presente Sessão.
Sala das Sessões da Câmara Municipal de Curionópolis, 17 de maio do ano 2018.
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