
                                                                    
ESTADO DO PARÁ 

República Federativa do Brasil 

CÂMARA MUNICIPAL DE TRAIRÃO 
 

Ata da Décima Sessão Ordinária da Câmara Municipal de Trairão. Quarto 

Período Legislativo Biênio do ano de dois mil e dezessete e dois mil e dezoito. 

Aos trinta dias do mês de novembro, do corrente ano, desta cidade de 

Trairão, Estado do Pará, República Federativa do Brasil, reuniu-se o Poder 

Legislativo Municipal de Trairão, 09:22 h (nove horas e vinte e dois minutos) 

sob a Presidência do vereador Cleiton Guimarães Melo, Vice-Presidente o 

Vereador Frank Sousa da Silva, primeiro secretário o vereador Ariston 

Gonçalves, e segundo secretário o vereador José Sabino Clementino Silva. 

O Presidente, invocando o preceito regimental, declarou aberta a sessão, 

solicitando ao Vereador Luiz José Riffel, que efetuasse a chamada dos 

vereadores: Cleiton Guimarães Melo, Frank Sousa da Silva, José Odair 

Pereira Matos, José Ferrari, João Natanael Silva Souza, Elio Alves de 

Barros, Luiz José Riffel, Valdonêz José Souza Guimarães, José Sabino 

Clementino Silva. Ausente os Vereadores Elzimar Ramos de Farias, Ariston 

Gonçalves. Seguindo, o Presidente solicitou ao vereador Frank Sousa da 

Silva, que efetuasse um trecho da bíblia sagrada. Logo em seguida usou a 

tribuna o Vereador Luiz José Riffel, cumprimentou a todos presentes, iniciou 

comentando a fala da Vereadora Elzimar Ramos de Farias da sessão 

anterior, que concorda com ela, que o secretário de obras está sendo o melhor, 

mas para ser melhor tem que ter condições de trabalho. Falou também sobre o 

trabalho do Prefeito, que o trabalho não é feito apenas de obras. Expos sobre a 

iluminação pública em Jamanxim, e falou também sobre os colégios que estão 

se acabando, e necessita de reforma. Com a palavra o Vereador José Odair 

Pereira Matos, cumprimentou a todos presentes, iniciou falando sobre a 

cobrança que a população está fazendo, da reforma que não está saindo da 

ponte do Rio Itaboraí, que liga Trairão ao Pimental, onde fala do direito que a 

população tem, dos órgãos públicos. Relatou também a situação da escola 

Almir Gabriel que está em péssimas condições. Passando a ordem do dia, foi 

apresentado o requerimento n° 120/2018, de autoria do Vereador Frank 

Sousa da Silva, que solicita da Prefeitura Municipal, o projeto de Lei Municipal, 

que desobriga o pagamento da taxa de iluminação pública na zona rural e, 

rebaixamento da zona urbana. Requerimento n° 121/2018, de autoria do 

Vereador Élio Alves de Barros, que solicita o encascalhamento da estrada 

que dar acesso a serraria do Sr. Carlinho, onde também são realizadas as 

festas de rodeios. Requerimento n°122/2018, de autoria do Vereador Elio 

Alves de Barros, que requer a troca das lâmpadas, da rede de iluminação 

pública, no Distrito de Bela Vista de Caracol. Requerimento n° 123/2018, de 

autoria do Vereador Elio Alves de Barros, que requer as trocas das lâmpadas, 

da rede de iluminação pública, na Comunidade de Jamanxim. Todos 

requerimentos analisados, discutidos e aprovados. Apresentação do Projeto 



de Lei n° 014/2018, “ Que dispõe sobre a criação do conselho Municipal de 

direitos da pessoa idosa e criação do fundo especial e da outras providências ”. 

Apresentação do Projeto de Lei n° 015/2018, “ Que destina ao fundo 

municipal de meio ambiente 30% dos repasses do Estado provenientes da Lei 

Estadual n° 7.638 de 12 de julho de 2012, que instituiu o ICMS verde e da 

outras providências “.  Apresentação do Projeto de Lei 016/2018, “ Que 

dispõe sobre a alteração do ART. 15 da Lei Municipal 343, de 21 de dezembro 

de 2017, código tributário do município de Trairão, Estado do Pará e da outras 

providências “. E não havendo mais matérias a tratar, às 09:50h o Presidente 

deu por encerrada a sessão e, para constar, mandou que se lavrasse a 

presente ata que após lida, discutida será aprovada e pela mesa diretora 

assinada. Eu, Valdonêz José Souza Guimarães, ............................................., a 

subscrevo e assino. 
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