
 
ESTADO DO PARÁRepública Federativa do Brasil 

CÂMARA MUNICIPAL DE TRAIRÃO 
 

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

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

vinte e um dias do mês de dezembro, do corrente ano, desta cidade de Trairão, 

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

Municipal de Trairão, 09:29h (nove horas e vinte e nove 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 Vice-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, José Ferrari, João Natanael 

Silva Souza, Elio Alves de Barros, Valdonez José Souza Guimarães, Elzimar 

Ramos de Farias, José Sabino Clementino Silva, Cleiton Guimarães Melo, 

Ariston Gonçalves. Ausente o Vereador Luiz José Riffel. Seguindo, o Vice-

Presidente solicitou ao vereador João Natanael Silva Souza que efetuasse um trecho 

da bíblia sagrada.Com a palavra a Vereadora Elzimar Ramos de Farias, saudou ao 

público presente, falou sobre a rede CELPA, onde a mesma diz que as comunidades 

se encontram com falta de energia, disse ainda que todos vereadores têm que sentar 

para conversar e toma certas providencias. Pediu ao Presidente da Câmara a 

confraternização dos servidores da Casa de Lei, desejou a todos um feliz natal e um 

prospero ano novo. Parabenizou ao Prefeito do Município pelo seu trabalho durante o 

ano. Parabenizou a secretária de saúde que irá fazer um trabalho em todos os postos. 

Parabenizou a secretária de educação que teve diversos trabalhos feitos durante o 

ano, a mesma relata que todos têm problema, porém todos serão resolvidos. Disse 

que para acatar qualquer denúncia tem que ter provas. Falou sobre a Ferrogrão que 

será muito importante para o município, disse que devemos acompanhar pois depois 

que ela se instalar não terá volta. Parabenizou ao povo de Caracol, onde a população 

está muito feliz com asfaltamento das ruas de Caracol. Fez uso da palavra o Vereador 

Frank Sousa da Silva, saudou a todos presente. Relatou sobre a rede CELPA, onde 

foi um dos assuntos mais cobrados, a questão dos valores absurdos que eles vêm 

cobrando e a péssima energia que estão passando para a população. Fez menção 

das palavras da Vereadora Elzimar sobre a Ferrogrão, disse que teve na audiência 

pública em Brasília, disse que acha que tem que ter um documento, para não 

acontecer o que aconteceu com a BR 163. Finalizou desejando a todos um ótimo final 

de semana, feliz natal e prospero ano novo. Com a palavra o Vereador Elio Alves de 

Barros, saudou a todos presente. Falou sobre a rede CELPA, o mesmo diz que o 

caso já está virando brincadeira, onde já procuraram vários meios de melhorar e nada 

aconteceu, disse que não adianta ir para Itaituba procurar solução. Agradeceu ao 

Prefeito e ao secretário de obra pelo seu trabalho desenvolvido durante todo ano. 

Falou sobre o asfaltamento, disse que o município de Trairão foi aprovado 12 km de 

asfalto. Desejou a todos um feliz natal e um prospero ano novo. Com a palavra o 

Vereador José Odair Pereira Matos, cumprimentou a todos presente. Relatou que foi 

abordado dois assuntos importantes Ferrogrão e rede CELPA, disse que infelizmente 

sofremos com a péssima energia de preços altíssimos. Disse também a respeito da 



Ferrogrão que é necessário ser analisado, pois não será somente um ponto negativo 

também nos trata melhorias. Agradeceu a presença do Presidente da comunidade de 

Pimental que tem sempre trabalhado com esforço. Relatou sobre a fala do Vereador 

Elio Alves, sobre o asfaltamento que será liberado para o município, disse que nos 

trará melhorias para nossas ruas. Fez uma cobrança ao Líder do Governo João 

Natanael sobre as pontes das vicinais que precisa com urgência de uma reforma. 

Finalizando desejou um feliz natal e prospero ano novo. Passando para ordem do dia 

foi apresentado o requerimento n° 125/2018, de autoria do Vereador Valdonez José 

Sousa Guimarães, que solicita o escoamento das enxurradas provocadas pelas fortes 

chuvas, no perímetro do bairro do brizolândia e limpeza urgente nas bueiras da 

avenida José Malcher bairro industrial. Requerimento n° 126/ 2018, de autoria do 

Vereador Elzimar Ramos de Farias, que solicita a elaboração de um Projeto para 

execução do sistema de rede de distribuição de água potável na comunidade de 

Jamanxim. Requerimento n° 127/2018, de autoria da Vereadora Elzimar Ramos de 

Farias, que solicita a elaboração de um Projeto para execução do sistema de rede de 

distribuição de água potável na comunidade de Via Planalto. Requerimento n ° 

128/2018, de autoria da Vereadora Elzimar Ramos de Farias, que solicita um Projeto 

para execução do sistema de rede de distribuição de água potável na comunidade de 

Três Bueiras. Requerimento n ° 129/2018, de autoria da Vereadora Elzimar Ramos 

de Farias, que solicita a reforma da escola da comunidade de Santa Luzia. 

Requerimento n ° 130/2018, de autoria da Vereadora Elzimar Ramos de Farias, que 

solicita ao executivo fazer uma cerca do posto da comunidade Santa Luzia. 

Requerimento n ° 131/2018, de autoria da Vereadora Elzimar Ramos de Farias, que 

solicita a reforma do posto da comunidade de Três Bueiras. Todos requerimentos 

foram analisados, discutidos e aprovados. Votação do Projeto de Lei n° 010/2018, “ 

Que destina a abertura de crédito adicional especial no orçamento do exercício de 

2018 por anulação e dá outras providências. Foi analisado discutido e aprovado, com 

um voto contra José Sabino Clementino Silva. E não havendo mais matérias a tratar, 

às 10h10 o Vice-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. 
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