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

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

dezoito. Aos vinte e cinco 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, 10:05 h (dez horas e cinco 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, Elio Alves de Barros Seguindo, o 

Presidente solicitou ao vereador João Natanael Silva Souza efetuasse um 

trecho da bíblia sagrada. Usou a tribuna o Sr. Antônio Camargo, presidente 

concelho gestor pró criação pela emancipação do Distrito de Bela Vista do 

Caracol. Cumprimentou a todos, relatou que o Distrito de Caracol foi criado 

através de uma lei atualizada pelo prefeito do mandato anterior, onde a partir de 

2011 o Distrito de Caracol legalmente e judicialmente fez-se pronto para se 

tornar um município. Falou que há necessidade de ajuda de vereadores, disse 

ainda que há quatros vereadores que estão voltados na região que compreende 

o Distrito de Caracol. Expos que para que o distrito de Caracol se torne um 

município, é necessário que se faça um plebiscito, pois sem o apoio da 

população em geral é impossível alcançar o objetivo que é a emancipação do 

distrito de Caracol. O mesmo pede o apoio dos vereadores na comissão. Elzimar 

Ramos de Farias usou a palavra falando que apoia e podem contar com sua 

ajuda. O vereador Luiz José Riffel usou a palavra dizendo que é bom a 

emancipação para o município do Trairão e para o distrito de Caracol e que pode 

contar com seu apoio. O líder do governo João Natanael Silva Souza usou a 

palavra perguntando se foi sancionada, onde respondeu o sr. Antônio Camargo 

dizendo que será discutido dia 5 e 6 de junho na Câmara de Deputado em 

Brasília. O presidente Cleiton Guimarães Melo falou que é necessário fazer 

uma comitiva para estar presente na reunião, onde o sr. Antônio Camargo disse 

que será montado uma comitiva para estar presente na reunião em Brasília e 

que conta com a presença dos vereadores. Com a palavra a Vereadora Elzimar 

Ramos de Farias saudou a todos presentes, falou sobre sua viagem em Belém, 

onde teve uma reunião com seu partido. Relatou que esteve na CELPA onde 

teve uma resposta do executor responsável das equipes com carro para estarem 

em nosso município, onde a última vez que esteve com o mesmo teve uma 

discussão, pois prometeu uma das patrulhas que estava em Castelo dos Sonhos 

para trazer para nosso município. Segundo o mesmo até 20 dias terá uma 
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resposta para todos. Falou que é muito importante que os vereadores em geral 

se unam para conversar com a CELPA, pois é uma das questões que o povo 

reclama, a falta de energia principalmente nas comunidades. Falou sobre a 

questão do asfalto em frente das comunidades, onde as escolas na margem da 

BR 163 não irá suportar a poeira no período do verão. Com a palavra o Vereador 

Luiz José Riffel cumprimentou a todos presentes, iniciou fazendo menção da 

fala do Sr. Antônio Camargo, o mesmo disse que pode contar com a presença 

dele para conseguir a emancipação do Distrito de Caracol. Falou sobre a 

situação que estar o Brasil, a paralisação dos caminhoneiros. Falou que 

concorda com vereadora Elzimar Ramos de Farias o asfaltamento na BR 163 

em frente das comunidades. Expos sobre a reunião extraordinária que houve na 

segunda-feira, onde foi aprovado a lei que beneficia os funcionários da 

educação. Falou sobre os comentários nas redes sociais, em que comenta sobre 

os vereadores coisas que não há cabimento, o mesmo disse que quem 

comentou vai ter que provar se seu comentário é verdadeiro. Com a palavra o 

Vereador Frank Sousa da Silva cumprimentou a todos presentes, falou sobre a 

sessão extraordinária que houve, onde o vereador líder do governo João 

Natanael Silva Souza convocou para estarem aprovando o Projeto de Lei 

002/2018, o mesmo diz que esta lei não tira o direito dos funcionários, onde teve 

modificações e veio para Casa de Lei para ser votada, segundo a assessoria 

jurídica da Prefeitura comunicou que pode ter uma Lei que regulamenta o Projeto 

de Lei do fundo do FUNDEB. Parabenizou o secretário de obra Eliabe pelo seu 

empenho, onde a secretaria de obra tem buscado sempre deixar as estradas 

trafegáveis. Relatou sobre a emancipação do Distrito de Caracol, disse ao Sr. 

Antônio Camargo que quando chegar a hora da votação dos plebiscitos, será 

feito uma campanha e terá todo apoio do mesmo. Parabenizou a vereadora 

Elzimar Ramos de Farias pela sua viajem, o mesmo diz que está ansioso para 

que todos benefícios prometidos possam chegar no nosso Município. 

Parabenizou o Deputado Hilton Aguiar pelos 300.000,00 mil que ele empenhou 

para construção do ginásio de esporte e mais 250.000,00 mil do Governo do 

Estado, onde já foi feito licitação para fazer a construção do ginásio de esporte. 

Falou ao Presidente Cleiton Guimaraes Melo que não é verdade os comentários 

nas redes sociais que os demais Vereadores e a Prefeitura irá caçar o mandato 

do mesmo. Usou a palavra o Vereador Líder do Governo João Natanael Silva 

Souza. Saudou a todos presente, declarou ao Presidente que aceita suas 

desculpas. Esclareceu sobre os comentários nas redes sociais, onde foi 

comentado sobre o Projeto de Lei do fundo do FUNBEB, que tiraria as 

gratificações salariais dos funcionários da educação, onde o que realmente foi 

citado é que o Projeto de Lei 002/2018 faz parte de um Projeto de Lei de 2017 

que é o Projeto de Lei 332/2017 onde é Projeto que criou o fundo Municipal de 

educação. Teve que se criar uma norma federal dos fundos para poder gerenciar 

os recursos dos Municípios. O mesmo diz que havia uma Lei no ano de 2007, 
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onde há onze anos esta lei vigorava e tratava com exclusividade da gestão e 

movimentação dos recursos do FUNDEB. Em junho de 2017, ao criar, perceber 

e ser cobrado, precisava criar uma lei voltada para o fundo Municipal de 

educação, esta Lei foi criada, houve então uma interpretação que criando a Lei 

do fundo Municipal de educação, deveria deixar de existir a Lei que regulamenta 

o FUNDEB. Onde a lei que foi criada em 2017 revogou a lei de 2007 no artigo 

15. O Presidente Cleiton Guimarães Melo pede para o vereador líder do 

governo João Natanael Silva Souza esclareça sobre o Projeto de Lei que veio 

para a câmara e voltou para a prefeitura para mudar algum texto. O vereador 

líder do governo João Natanael Silva Souza esclareceu que quando havia a 

palavra “revogar”, esta lei ia deixar de existir. O mesmo disse que falou que teria 

que tirar a palavra, pois a lei ia deixar de existir, falou ainda que as vezes falamos 

algo sem ter conhecimento. Pediu aos amigos que não propague algo que não 

existe, e o que foi aprovado foi o Projeto de Lei que regulamenta o FUNDEB. 

Usou a palavra o presidente Cleiton Guimarães Melo agradeceu a presença de 

todos, falou que muitas coisas acontecem na Casa de Lei e que muitos 

vereadores levam o assunto para o lado pessoal, onde o vereador líder do 

governo João Natanael Silva Souza é uma pessoa passiva e que sabe dialogar. 

O mesmo disse que são 11 vereadores que são representante do povo, e que 

todos são iguais. Falou o vereador Luiz José Riffel que o secretário de obras 

estar fazendo o possível e o impossível para a organização das estradas. Pediu 

o apoio dos demais vereadores para promover uma ação popular contra a 

CELPA, pois estar acontecendo vários casos em que a CELPA estar falhando 

com o povo. Pediu aos demais vereadores que convidem o povo que quando 

houver comentários esclarecerem. Passando a ordem do dia foi apresentado o 

requerimento n° 064/2018 de autoria do vereador Cleiton Guimarães Melo, 

solicitando ao executivo a conclusão das obras do posto de saúde do bairro do 

Cacau. Requerimento n° 066/2018 de autoria do vereador Frank Sousa da 

Silva, solicitando ao executivo a construção de um campo de futebol na 

modalidade society, no bairro do Cacau. Requerimento n°069/2018 de autoria 

do vereador Elio Alves de Barros, solicitando ao executivo a conclusão do posto 

de saúde, no bairro do planalto, Distrito Bela Vista de Caracol. E não havendo 

mais matérias a tratar, às 11:15h (onze horas e quinze 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. 
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