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                      CÂMARA MUNICIPAL DE TRAIRÃO 
 

 

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

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

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

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

Legislativo Municipal de Trairão, 09:34 h (nove horas e trinta e quatro 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 João Natanael Silva Souza, que efetuasse a 

chamada dos vereadores: Cleiton Guimarães Melo, Frank Sousa da Silva, 

José Odair Pereira Matos, 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. Ausente o 

Vereador Ariston Gonçalves. Seguindo, o Presidente solicitou ao vereador 

Frank Sousa da Silva efetuasse um trecho da bíblia sagrada. Usou a tribuna o 

Vereador José Odair Pereira Matos, saudou a todos presente, expos sobre o 

parecer que está na Casa de Lei já alguns meses. Relatou que foi nomeado a 

uma comissão, como presidente o Vereador Luiz José Riffel, como relator 

José Odair Pereira Matos e como membro Frank Sousa da Silva, onde foi 

feito todo procedimento de forma legal e regimental. Falou que o relatório está 

com os mesmos da comissão, onde reuniu com Presidente Cleiton Guimarães 

Melo e chegaram a um consenso. O mesmo leu o parecer e disse que diante 

de toda circunstância a comissão optou a arquivar a denúncia. Com a palavra o 

Vereador Líder do Governo João Natanael Silva Souza, iniciou dando 

satisfação cerca dos investimentos no Município de Trairão, o mesmo diz que 

muitas pessoas questionam o Município o porquê não conseguir maquinas, 

sendo que os Municípios vizinhos adquirem maquinares, o mesmo diz que tem 

em mãos os relatórios dos investimentos que estão sendo pleiteados. Citou os 

valores para que possam ter conhecimento do andamento do trabalho no 

Munícipio de Trairão. Afirmou que o Munícipio está em andamento, só que na 

medida do possível. Usou a palavra o vereador Luiz José Riffel, 

cumprimentou a todos presente, falou sobre a presença do IBAMA na região, 

onde muitos trabalhadores estão sendo prejudicados, advertiu que alguns dias 

atrás uns palmiteiros na comunidade do Jamanxim foram barrados pelo 

IBAMA, onde o IBAMA levou o material de trabalho dos palmiteiros. E ainda 

dizem que o IBAMA é para ajudar o Município. Falou ainda que melhor seria se 

o prefeito cancelasse as festividades culturais e o dinheiro que seria gasto nas 



festividades seria para ajudar o Município. Disse que não é contra festa, mas 

melhor seria se esse dinheiro gasto fosse para ajudar o Munícipio em suas 

diversas dificuldades. Com a palavra a vereadora Elzimar Ramos de Farias, 

saudou a todos presente, relatou que Terra Legal está no Município de Trairão 

atendendo na CEPLAC, a mesma convida os demais Vereadores para estarem 

presente no retorno da Terra Legal no dia 16 (dezesseis) para entrega de 

títulos definitivos e CRO aos colonos. Falou que ainda que no mesmo dia 

estará presente o Deputado e a Vice-presidente do partido em que mesma 

apoia. Relatou que se reuniu com Terra Legal, onde conversaram sobre 

levantamento de pessoas que tem mais de 300 (trezentos) hectare de terra, a 

mesma disse que a Câmara pode oficializar para que o INCRA mande as 

pessoas para fazer fiscalização através de oficio. Parabenizou o Prefeito 

Valdinei José Ferreira que está em Belém buscando recurso para nosso 

Município. Falou que esteve com Prefeito e com Vereador Luiz José Riffel, 

vendo a situação de um carro pipa para molhar as margens da BR 163, onde 

entraram em contato com Senador para poder autorizar a liberação o carro 

pipa, onde a mesma diz que terá que molhar os 37km (trinta e sete 

quilômetros) que não estão asfaltados. Passando a ordem do dia foi 

apresentado o requerimento n° 071/ 2018 de autoria do vereador Elio Alves 

de Barros, solicitando ao executivo a construção de uma quadra de esportes 

futsal coberta, no Distrito de Bela Vista do Caracol. Requerimento n° 072/2018 

de autoria do Vereador Valdonêz José Souza Guimarães, solicitando ao 

executivo camada asfáltica na rua Rui Barbosa, bairro Industrial, na Sede do 

Município. Requerimento n° 073/2018 de autoria do Vereador José Odair 

Pereira Matos, solicitando ao executivo a substituição de lâmpadas 

danificadas da rede de iluminação pública, na comunidade do Pimental. 

Requerimento n° 074/2018 de autoria do Vereador Cleiton Guimarães Melo, 

solicitando ao executivo a construção de lombadas na avenida João Paulo II, 

Sede do Município. Requerimento n° 075/2018 de autoria da Vereadora 

Elzimar Ramos de Farias, solicitando ao executivo a aquisição de compra de 

uma geladeira para beneficiar a escola de ensino fundamental de Santa Luzia.  

Todos requerimentos aprovados por unanimidade. Votação do Projeto de Lei 

Municipal: N° 005/2018, de 22 de abril de 2018. Dispõe sobre a revisão do 

plano plurianual 2018-2021, instituindo pela Lei n°338, 22 de novembro de 

2017, e dá outras providencias. Não houve manifestação, foi aprovado por 

unanimidade. Votação do Projeto de Lei n° 006/2018, de 24 de abril de 

2018. Dispõe sobre as diretrizes para elaboração da Lei orçamentária de 

2019 e dá outras providências. Não houve manifestação, foi aprovado por 

unanimidade. Apresentação da Ata de deliberação do relatório da 

comissão especial, através da portaria sob n° 031/2018, instituída para 

averiguar irregularidades no setor de licitação da Prefeitura Municipal de 

Trairão. O Presidente Cleiton Guimarães Melo, indagou se havia falha na 

investigação, onde os mesmos responderam que não havia. O Vereador José 

Sabino Clementino Silva absteve contra a aprovação. Foi arquivado a 

denúncia pela maioria. E não havendo mais matérias a tratar, às 10:30h (dez 

horas e trinta 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, João Natanael Silva Souza, 

............................................., Líder do Governo a subscrevo e assino. 
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