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Ata da Decima Segunda Sessão Ordinária da Câmara Municipal de Trairão. 

Nono período Legislativo Biênio do ano de dois mil e dezessete e dois mil e 

dezoito. Aos dezoito dias do mês de maio, do corrente ano, desta cidade de 

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

Legislativo Municipal de Trairão, 09:40 h (nove horas e quarenta minutos) sob a 

Presidência do vereador Cleiton Guimarães Melo, Vice-Presidente a vereadora 

Elzimar Ramos de Farias, 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 

primeiro secretário Ariston Gonçalves, que efetuasse a chamada dos 

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

Pereira Matos, Ariston Gonçalves, José Ferrari, Luiz José Riffel, José 

Sabino Clementino Silva, João Natanael Silva Souza, Valdonêz José Souza 

Guimarães, Elzimar Ramos de Farias. Ausente o vereador Elio Alves de 

Barros Seguindo, o Presidente solicitou ao vereador José Odair Pereira Matos 

efetuasse um trecho da bíblia sagrada. Logo em seguida usou a palavra 

Francisco Gregório da Silva, morador de Bela Vista Caracol. Saudou a todos, 

falou sobre o Bairro Santa Rosa em Caracol, o mesmo pergunta se há algum 

requerimento na Casa Lei há pedido de algum Vereador, pedido a documentação 

do Bairro, o mesmo diz que não há. Relatou que é um Bairro bem-sucedido com 

diversos pontos de comercialização, que precisa ser olhado com olhar de 

mudanças principalmente pelos políticos. Relatou que devido à falta de 

documentação, nenhum empresário poderá depender de nenhum banco. Pediu 

aos demais Vereadores que trouxessem os responsáveis pelo Bairro para dar 

andamento na documentação e a Prefeitura fazer sua parte. O Vereador José 

Ferrari usou a palavra dizendo que já foi encaminhado e está em andamento a 

documentação. Usou a palavra o Líder do Governo o Vereador João Natanael 

Silva Souza parabenizando o mesmo pelo seu argumento, disse que 

consultando a Administração e a Engenheira responsável, foi informado que na 

gestão passada foi feito uma procuração para o Antônio Raimundo representar 

a área, depois que o projeto não teve procedimento o Prefeito passou para uma 

empresa particular assumir, o mesmo viu que não houve procedimento da 

empresa passou para uma ONGUE, onde o processo já está em andamento em 

Terra Legal, disse ainda que esteve acompanhando e não fez requerimento  

porque está aguardando  resultado. Usou a palavra novamente Francisco 

Gregório da Silva, disse que a população tem que se manifestar para conseguir, 

diz ainda que o povo de Caracol está precisando com urgência a documentação. 

Usou a palavra a Vereadora Elzimar Ramos de Farias dizendo que a escola 

José Megale não é legalizada por falta de documentação que também já está 

sendo feita segundo o Prefeito, a mesma diz que também será legalizado as 

comunidades. Francisco Gregório da Silva usou a palavra agradecendo a 

todos Vereadores que o apoiaram o uso da tribuna.  Com a palavra o Líder do 
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Governo Vereador João Natanael Silva Souza, cumprimentou a todos 

presentes, iniciou trazendo os assuntos para estarem debatendo acerca do 

andamento do trabalho do Poder Legislativo, o mesmo diz que interesses 

pessoais estão sendo levados mais em conta do que interesses dos serviços 

públicos, pediu ao Presidente Cleiton Guimarães Melo que os Projetos de Lei 

fossem levados em conta, fossem respeitados os regimentos, onde diz que está 

sendo desrespeitado os regimentos.  Ressaltou que terá uma reunião com os 

servidores da educação, onde poderão receber uma notícia muito triste, em 

relação ao pagamento dos servidores, por uma situação da Casa de Lei que 

precisa ser resolvida, disse ainda que esta lei é uma lei que vai regulamentar  o 

uso do recurso do FUNDEB, se esta Lei não for aprovada o Banco do Brasil não 

irá depositar  recursos aos funcionários, o mesmo diz que não estar sendo 

colocado em pauta esta Lei, nem mesmo abrindo a possibilidade  do plenário 

discutir a situação. O mesmo pede a apresentação do Projeto de Lei e solicita 

uma reunião extraordinária para segunda feira as 10:00 h (dez horas) da manhã 

para fazer a votação da Lei que regulamenta o FUNDEB. Usou a palavra o 

Presidente Cleiton Guimarães Melo, falou o mesmo que ano passado foi feito 

a votação de uma Lei a pressas, o mesmo diz que esta Lei do FUNDEB será 

diferente, ela tem quarenta e cinco dias (45) para ser apreciada e depois 

aprovada. O Líder do Governo Vereador João Natanael Silva Souza usou a 

palavra novamente dizendo que respeita a opinião do Presidente e pede que o 

mesmo respeite a opinião da maioria a opinião do plenário até mesmo a mês 

diretora que tem que ser levada em conta. Usou a palavra o Vereador José 

Ferrari onde diz que o presidente falou que tem que ser regimentalmente, o 

mesmo diz que quando há necessidade e vontade política se resolve o problema. 

Usou a palavra o Líder do Governo o Vereador João Natanael Silva Souza, diz 

o mesmo que há um outro Projeto de Lei que é a alteração, modificação do 

código tributário, que houve uma repercussão negativa principalmente a respeito 

da Casa de Lei, que foi votado e devido não ter uma pessoa para orientar neste 

sentido, acabou acertando os comerciantes de uma forma negativa. Então o 

código tributário foi reformulado e veio a Casa de Lei para ser apreciado e depois 

votado, e segundo o setor de tributos se não ser votado com urgência vai 

complicar a licença de muitos empresários, o mesmo pede que o Presidente 

apresente e que seja votado. O Vereador José Ferrari sugeriu ao Vereador 

João Natanael Silva Souza a opinião do plenário em questão da reunião 

extraordinária. Onde o Líder do Governo o vereador João Natanael Silva Souza 

faz a pergunta ao plenário e a maioria está de acordo. O Presidente pediu que o 

mesmo falasse sobre o decreto. O Vereador Líder do Governo João Natanael 

Silva Souza diz que na sessão passada tiveram discursão quando o advogado 

foi impedido de usar a tribuna, foi conversado posteriormente e chegou ao 

consenso que deveria ser informado a comissão, para apresentar uma conta 

proposta para retirar o decreto e elaborar outro decreto, o mesmo diz que já é 
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um mesmo esboço e estão para colaborar e ser porta voz nesse sentido. Com a 

palavra a vereadora Elzimar Ramos de Farias, saudou a todos, falou da 

questão da regularização da área em que o morador do Bela Vista Caracol 

Francisco Gregório da Silva citou. A mesma diz que a preocupação do Prefeito 

é conseguir regularizar não somente aquela área, mas também as várias áreas 

que temos ao longo do município. Disse ainda que se alguém quiser fazer uma 

casa própria na caixa econômica não tem como, porque não há documentação. 

Falou que preocupação do Prefeito é conseguir uma emenda e investir nessa 

situação de regulamentar todas as áreas onde não são documentadas. Disse 

ainda que a escola José Megale não é documentada, é simplesmente uma sala 

do Everaldo Martins. A mesma diz que tem uma chácara e não pode fazer um 

empréstimo para uma reforma por falta de documentação. Parabenizou o 

Prefeito pelo trabalho que está fazendo nas comunidades. Falou ao presidente 

sobre os projetos que estão na Casa de Lei que o preocupa, principalmente da 

educação, porque o projeto tem que ser passado pela Casa de Lei, vote que for 

favorável senão for, vote contra. Disse que não pode prejudicar a educação por 

discussão entre câmara e Prefeitura. O Presidente Cleiton Guimarães Melo 

usou a palavra dizendo que ele não é contra o projeto, o mesmo diz que esse 

projeto é erro da Prefeitura, se for colocado para votar, a câmara irá votar, o 

mesmo diz que a Casa de Lei não é cabaré para mandar lei no mesmo dia e ser 

votado. Com a palavra o vereador José Odair Pereira Matos, saudou a todos 

presentes, iniciou pedindo que o regimento da casa de Lei comece a ser 

cumprido e que infelizmente não está sendo cumprido. Às vezes é cedido de 

algumas partes a questão de consenso, pessoas que já usaram a tribuna sem 

ter comunicado a secretaria ou a até mesmo protocolado e isso é questão de 

consenso, falou que tem que valer de ambos a parte, não pode valer para um, e 

sim para todos, disse que já entrou um projeto na Casa de Lei sem ter 

protocolado. Falou que essas questões que estão sendo debatidas é 

preocupação dos vereadores, a questão desse projeto de lei da educação. Diz o 

mesmo que é seríssimo e que não vai se responsabilizar por questão de briga 

política, vai fazer somente seu trabalho. Parabenizou o Líder do Governo João 

Natanael Silva Souza que solicitou uma reunião extraordinária para segunda 

feira, disse que não tem tempo para ser votado, somente na próxima sexta-feira 

esta lei. O mesmo disse que a Casa de Lei precisa seguir o regimento onde não 

estar sendo cumprida. Parabenizou a equipe de saúde que estiveram na 

comunidade de Pimental na campanha de vacinação, onde foi um sucesso. 

Agradeceu ao Prefeito, a secretaria por sempre estarem deslocando ações a 

comunidade de Pimental. Relatou ao Presidente que terá que seguir o regimento. 

Usou a palavra o Presidente Cleiton Guimarães Melo dizendo que esta lei foi 

mandada para a Câmara e foi aprovado tirando este fundo, onde o Prefeito está 

mandando novamente a mesma lei para ser votado novamente. Disse ainda que 

não irá tirar o direito dos vereadores, mas o direito do mesmo ninguém irá tirar. 
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Usou a palavra o Vereador José Ferrari dizendo que não foi votado nenhuma 

lei, apenas foi apresentada. O vereador José Odair Pereira Matos usou a 

palavra novamente dizendo que sobre estas questões o certo é analisar e 

repensar, disse ainda que confirma sua presença na reunião extraordinária às 

10:00 hs (dez horas) da manhã na Casa de Lei. Com a palavra o Vereador Luiz 

José Riffel cumprimentou a todos, falou sobre a documentação do bairro em 

Caracol que concorda com o morador Francisco Gregório da Silva. Falou ainda 

sobre a emenda de 250, 000.00 (duzentos e cinquenta mil) que era para 

organização da água em Caracol, e será agora para conseguir a documentação 

das comunidades e do Bairro. Agradeceu ao Deputado Hilson Pinto que solicitou 

uma emenda de 25, 000.00 (vinte e cinco mil) para o município. Também 

agradeceu pela emenda de 300, 000.00 (trezentos mil) que o mesmo mandou 

para a saúde. Falou ainda que em primeiro lugar a saúde e depois a educação, 

pois a saúde é de extrema importância. Expos que duas vezes por ano uma 

equipe de vereador tem que ir em Brasília e Belém buscar recursos. Falou ainda 

que está preocupado com a educação, pediu a votação do Projeto de Lei. Falou 

sobre o decreto, diz o mesmo que é de acordo com certas coisas. Expos sobre 

a formação de 67 (sessenta e sete) formandos, disse o mesmo que a educação 

está de parabéns. Relatou que assim que passar o período chuvoso vai pedir 

que o secretário de obras organize as ruas de Caracol. Com a palavra o 

Vereador Frank Sousa da Silva, saudou a todos presente, falou sobre o decreto 

Municipal, onde o advogado suspendeu o decreto para ouvir a categoria e pensar 

em um novo decreto, como um funcionário público ele dialogou, esperamos que 

o novo decreto seja de forma clara e que não venha prejudicar o público. Falou 

ainda que a comissão tem que ser formada, expos que é necessário fazer uma 

comissão de Vereadores para acompanhar o trabalho da comissão para não 

existir a discursão política. Falou que os Vereadores têm que estar disponíveis 

para acompanhar o trabalho da administração. Relatou ainda sobre a colocação 

dos demais Vereadores de projeto de lei que estão sendo ocultadas, o mesmo 

disse que não tem culpa. Falou que recebeu o Projeto de Lei de tributos, o 

mesmo convida os vereadores da comissão Elzimar Ramos de Farias, José 

Ferrari e José Odair Pereira Matos, para se reunir terça-feira e fazer o parecer. 

Relatou que não sabe como será pago os funcionários públicos, senão for criado. 

Declarou que não é contra se mandaram a lei reconhecendo o erro. Expos que 

sua opinião é que votem para ser apresentada e se possível pode ser consultado 

o plenário para ser aprovado. O mesmo diz que a um tempo atrás foi aprovado 

a contratação de um fonoaudiólogo sem mesmo ter sido apresentado, porque 

tinha mães pedindo a votação, pois os filhos precisavam de um profissional. 

Relatou que não está de nenhum lado, porém está disposto a trabalhar. Disse 

que se não for votado as leis diminui 95% (noventa e cinco por cento) dos 

trabalhos. Disse que a Casa de Lei está para ceder o uso da tribuna e ouvir o 

povo. Falou ainda que seu voto é a favor do povo. Usou a palavra o Presidente 
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Cleiton Guimarães Melo dizendo que a Câmara não pode se responsabilizar 

com o erro da administração. O Vereador Frank Sousa da Silva usou a palavra 

dizendo que a Câmara está corrigindo, onde foi debatido com a comissão de 

educação, onde o advogado reconheceu que o SINTEPP estava presente 

avaliza a aprovação desta lei. O mesmo pediu que o coordenador do SINTEPP 

se manifestasse, pedindo a autorização do plenário o uso da tribuna por um 

minuto para o coordenador Manoel Delano Pessoas de Farias. Com a palavra 

o coordenador do SINTEPP Manoel Delano Pessoas de Farias iniciou 

explicando a situação do Projeto de Lei, disse que o recurso da educação é 

liberado por fundos, existe o recurso do FUNDEB que é para pagar o salário do 

professor, porem tem outros pagamentos que o Governo Federal investe na 

educação e esse recurso tem que entrar em outro fundo. Diz o mesmo que é 

necessário que aprove esta lei. Usou a palavra novamente o Vereador Frank 

Sousa da Silva, dizendo que é bem clara a colocação do coordenador do 

SINTEPP sobre a Lei e que esta Lei está há mais de trinta dias na Câmara. 

Parabenizou a população de Caracol, o mesmo diz que já estiveram cobrando o 

Prefeito a questão da infraestrutura, onde precisa de empiçarramento as ruas de 

Caracol. O Vereador Frank Sousa da Silva incitou o Plenário para decidir o uso 

da tribuna o coordenador do SINTEPP, onde a decisão tem que ser feita pelo 

Presidente Cleiton Guimarães Melo. E não havendo mais matérias a tratar, às 

10:18h (dez horas e dezoito minutos) 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, Ariston Gonçalves, 

............................................., Primeiro Secretário a subscrevo e assino. 

 

 

CLEITON GUIMARÃES MELO 

Presidente do Poder Legislativo 

 

 

JOSÉ SABINO CLEMENTINO SILVA 

2º Secretário 
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