
                                            
                          ESTADO DO PARÁ 

          República Federativa do Brasil 

CÂMARA MUNICIPAL DE TRAIRÃO 

Ata da Decima Sétima 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 um dia 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, 09:26 

h (nove horas e vinte e seis 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, José Ferrari, Luiz José Riffel, Ariston Gonçalves, Valdonêz José Souza 

Guimarães, Elzimar Ramos de Farias, Elio Alves de Barros. Ausente o Vereador José 

Sabino Clementino Silva. Seguindo, o Presidente solicitou ao vereador Frank Sousa da 

Silva efetuasse um trecho da bíblia sagrada. Com a palavra o Vereador Valdonêz José 

Souza Guimarães, saudou a todos presente, falou sobre a possibilidade do fechamento 

da Receita Federal em Itaituba, Oriximiná e Novo Progresso, onde o Vereador Peninha 

fez um discurso em defender esta causa. Convidou os demais vereadores para fazer 

uma nota de repudio, pois se a Receita Federal fechar netas localidades vai ser 

complicado para todos pois há uma necessidade da Receita federal. Usou a tribuna o 

Vereador Ariston Gonçalves, cumprimentou a todos presente, falou sobre o jovem Carlos 

que se encontrava presente na sessão, o mesmo diz que o jovem é bastante voltado 

para o esporte e veio buscar ajuda para melhoria do esporte no distrito de Caracol, pediu 

contribuição dos demais Vereadores para ajudarem o jovem a conseguir melhoria no 

esporte do distrito de Caracol. Relatou sobre o livro de didático que está sendo 

distribuído nas escolas, que é um livro que fala muito agressivo da questão sexual. Pediu 

ajuda aos demais Vereadores para tirar este assunto dos livros que é de extrema 

agressividade para crianças de 9 e 10 (nove e dez) anos. Passando a ordem do dia foi 

apresentado a Portaria de n ° 041/2018, que antecipa os Trabalhos Legislativos deste 

Poder, para o dia 21(vinte e um) de junho, horário oficial, em virtude do jogo da seleção 

Brasileira, coincidir dia e horário da Reunião Ordinária do dia 22/06/2018 (vinte e dois de 

junho de dois mil e dezoito). Votação do Projeto de Lei Municipal n° 007/2018, que 

dispõe sobre a criação do cargo comissionado de pregoeiro municipal, e dá outras 

providências. Foi analisado, discutido e aprovado. Valdonêz José Souza Guimarães 

usou a palavra esclareceu sobre o assunto da Receita Federal, onde leu o texto que dizia 

que as agencias da Receita Federal de Novo Progresso, Itaituba e Oriximiná irá fechar, o 

mesmo diz que o fechamento das agencias seria um absurdo.  E não havendo mais 

matérias a tratar, às 9:48h (nove horas e quarenta e oito 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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