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ESTADO DO PARÁ 

República Federativa do Brasil 

CÂMARA MUNICIPAL DE TRAIRÃO 
 

 

Ata da Segunda Sessão Ordinária da Câmara Municipal de Trairão. Primeiro Período 
Legislativo da Primeira Legislatura do ano dois mil e dezoito. Aos dezesseis dias do mês 
de Fevereiro, do corrente ano, nesta cidade de Trairão, Estado do Pará, República 
Federativa do Brasil, reuniu-se o Poder Legislativo Municipal, às nove horas e quinze 
minutos, no Plenário da Câmara Municipal de Trairão, sob a presidência do Vereador 
Cleiton Guimarães Melo, vice-presidente a Vereadora Elzimar Ramos 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 que efetuasse a chamada dos vereadores: José 
Sabino Clementino Silva, José Ferrari, Luiz José Riffel, Frank Sousa da Silva, Élio 
Alves de Barros, José Odair Pereira Matos, Ariston Gonçalves, Elzimar Ramos de 
Farias e Cleito Guimarães Melo. Havendo número legal de vereadores o presidente 
solicitou ao Vereador José Odair Pereira Matos que efetuasse a leitura de um trecho da 
Bíblia Sagrada. Logo em seguida, usou a palavra o Vereador José Sabino Clementino 
Silva, o mesmo cumprimentou todos os presentes, seguindo falou sobre uma denuncia a 
qual foi feita por dois empresários, denunciando o setor de licitação da Prefeitura Municipal 
de Trairão, onde afirmam que o setor de licitação está sendo fraudulento. O mesmo diz 
ainda que a Câmara Municipal tem que fazer o seu papel e fiscalizar, diz  ainda que irá 
entrar em votação a denuncia, e acredita que os colegas Vereadores não fugirão de seus 
compromissos, que é fiscalizar. Ele próprio, afirma ser a favor de formar uma comissão, 
investigar e penalizar os culpados. Solicitou verbalmente ao executivo, que mande adesivar 
as máquinas da prefeitura, para melhor serem identificadas. Com a palavra o vereador Luiz 
Riffel, agradece a Secretária de Educação Vilma Teixeira, por ter disponibilizado um 
micro-ônibus na comunidade de Jamanxim, agradece aos colegas Vereadores que também 
ajudaram no pedido desse transporte. Falou ainda sobre a denúncia, onde o mesmo não é 
contra, mais que deveria ser informado, do que estava acontecendo. Diz ainda que não é 
de acordo ser votada hoje essa denúncia, pois precisa ser analisada por todos os colegas 
vereadores, para poder ser votada e investigada. Falou também que na comunidade de 
Jamanxim já se encontra mais uma enfermeira, e que a saúde lá, está boa. Falou também 
sobre a agricultura, onde os colonos lá para cima estão cobrando da Secretária, o trabalho 
de gradeamento das terras. Com a palavra, o Vereador Ariston Gonçalves, iniciou sua 
fala parabenizando a administração, em uma situação na comunidade de Caracol, onde 
através de reunião, com os produtores rurais, conseguiram uma ajuda do Prefeito, onde o 
mesmo cedeu o combustível, para fazer alguns tanques para a criação de peixes naquela 
comunidade. Falou ainda sobre a denúncia, onde os colegas vereadores não poderão fugir 
do regimento dessa Casa de Leis, e poderão ser penalizados, pois o Regimento Interno diz 
que não há necessidade passar para a próxima sessão a votação, no caso de denuncia.  
Falou ainda que no ano de dois mil e doze, o setor de licitação, a qual está a frente a mesma 
pessoa hoje, foi denunciado ao Ministério Público por problemas no setor licitatório, disse 
ainda aos colegas que, que poderão pedir um tempo de quinze minutos, ir para uma sala, 
discutir o assunto da denuncia, retornar para o plenário e votar a denuncia. Com a palavra 
o Vereador Frank Sousa da Silva, iniciou fazendo uma cobrança ao Executivo, solicitando 
um Cartório Eleitoral para o Município, pois a população está cobrando muito. Continuando, 
falou ainda sobre a Secretaria de Agricultura, e solicitou que o Secretário reunisse com o 



 

Av. João Paulo II, n° 314, B. Bela Vista – Cep: 68.198-000 – Trairão – Pará 

Email: cmtrairao@gmail.com 
 

Prefeito e encontrassem um meio para resolver essa situação, pois, sabe-se que o trator 
que faria a aração das terras agrícolas, está paralisado por falta de motorista e combustível. 
Seguindo, parabenizou a Secretária de Educação por ter disponibilizado um micro-ônibus 
para a Vicinal da Batata, e também por reformar a quadra da Escola Everaldo Martins. 
Parabenizou também o Secretário de Obras, pelo esforço de dedicação. Falou ainda sobre 
a denúncia dos empresários, que foi protocolada nesta Casa, e que o Presidente acatou, e 
hoje será realizada a votação para a formação da comissão, que investigará essa 
acusação, falou ainda que ele próprio concorda sim,  pois o papel da Câmara é investigar 
e fiscalizar, mas que também não se deve ser tão radical. Com a palavra a Vereadora 
Elzimar Ramos Farias, desejou a todos os presentes um bom dia, em seguida falou de 
uma denúncia, a respeito das sete placas fantasmas, que foram aprovadas nesta Casa de 
Leis e destinadas as comunidades, diz ainda que somente Caracol foi contemplado com 
duas, as demais comunidades, de Jamanxim, Três Bueiras e Vila Planalto, não receberam, 
pois sumiram. A mesma diz-se indignada com esta situação, e afirma que irá registrar uma 
denuncia primeiramente na Delegacia e em seguida na Promotoria Pública, juntamente com 
o Vereador Luiz Riffel. Seguindo, falou ainda sobre a denúncia a respeito das licitações, 
onde diz ser favorável a investigação. Falou também sobre a necessidade de existir um o 
Cartório Eleitoral no município, e também, a disponibilidade de itinerantes que prestem este 
serviço nas comunidades, desta forma solicitou que esta situação fosse solucionada o 
quanto antes. Com a palavra, o Vereador José Odair Pereira, falou a respeito do Cartório 
Eleitoral, onde afirma, que em conversa com o responsável por este setor no Município, 
onde o mesmo diz que o serviço está em defasagem, uma vez que, o serviço de biometria 
esta sendo adotado, e aqui no Município de Trairão, ainda não foi disponibilizado e estão 
sendo realizados por Itaituba. Pede apoio aos colegas Vereadores, para trazer este serviço 
para o Município. Fala ainda a respeito da denúncia sobre as licitações, diz que ele próprio 
não é contra um cidadão fazer uma denúncia nesta Casa de Leis, mas diz ainda, se 
entristecer por não ter sido informado antes da votação, e dessa forma não concorda em 
votar sem ter conhecimento do que trata. Assim sendo se declara contra. Com a palavra, o 
Vereador Élio de Barros, falou a respeito da denúncia sobre as licitações, onde diz não 
ser contra a denúncia, mas que também gostaria de ter sido informado antes a respeito do 
que está acontecendo, pediu ainda que isto não voltasse a ocorrer. Pequeno expediente: 
Foi solicitado ao Plenário, um tempo de quinze minutos, para discutir no Gabinete do 
Presidente, o assunto da denúncia do Setor de Licitação da Prefeitura Municipal de Trairão. 
Após terem discutido e chegado a um consenso, retornaram ao Plenário, onde foi votada e 
aprovada a denúncia pela maioria dos Vereadores. Sendo assim os votos favoráveis foram 
dos Vereadores: José Sabino Clementino Silva, Frank Souza da Silva, Ariston 
Gonsalves, Cleiton Guimarães Melo e Elzimar Ramos Farias. E votando contra, foram 
os vereadores: José Odair Pereira, José Ferrari, Luiz Riffel e Élio de Barros, ficando o 
resultado da votação 5 votos a favor  a 4 votos contra. Passando para a ordem do dia foi 

apresentado os REQUERIMENTOS Nº 014/2018, autoria do Vereador Elio Alves de 
Barros, solicitando ao executivo, a Telefonia Móvel celular no Distrito de Caracol, 
para atender também as demais comunidades. REQUERIMENTO Nº 015/2018, de 
autoria do Vereador Elio Alves de Barros, solicitando ao executivo a compra de 

dois grupos de geradores para Escola Bela vista do Caracol e José Megale, situada 
no distrito de Caracol, para suprir as necessidades, de falta de energia elétrica. 
REQUERIMENTO Nº 017/2018 de autoria do Vereador Elio Alves de Barros, 

requer a criação de um Projeto de lei, ou Emenda ao Projeto de nº 175/2016, que 
dispõe sobre a alteração do número de permissões de taxi. Aprovado por 
unanimidade. Requerimento nº 001/2018 de autoria da Senhora Solange Pereira 
Sousa, solicitando ao presidente, a oportunidade para fazer o uso da tribuna na 
sessão Itinerante que irá acontecer no distrito de Caracol, no dia vinte e três de 
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fevereiro de dois mil e dezoito. Requerimento nº 002/2018, de autoria da Professora 
Tatiane Bruch, solicitando ao presidente, a oportunidade para fazer o uso da tribuna, 
na sessão itinerante que irá acontecer no distrito de Caracol no dia vinte e três de 
fevereiro de dois mil e dezoito. Requerimento nº 003/2018, de autoria da senhora 
Elis Matias de Souza, solicitando ao presidente a oportunidade para fazer o uso da 

tribuna na sessão itinerante que irá acontecer no Distrito de Caracol no dia vinte e 
três de fevereiro de dois e dezoito. Requerimentos lidos, discutidos e votados. Todos 
aprovados por unanimidade. E não havendo mais matérias a tratar, às 11:40h 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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