
                                                                    
ESTADO DO PARÁ 

República Federativa do Brasil 

CÂMARA MUNICIPAL DE TRAIRÃO 
 

Ata da 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 trinta e um dias do mês de agosto, do corrente ano, desta cidade de 

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

Legislativo Municipal de Trairão, 09:18 h (nove horas e dezoito 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, João Natanael Silva Souza, Élio 

Alves de Barros, Luiz José Riffel, Valdonêz José Souza Guimarães, José 

Sabino Clementino Silva, Elzimar Ramos de Farias, Ariston Gonçalves. 

Seguindo, o Presidente solicitou ao vereador José Odair Pereira Matos 

efetuasse um trecho da bíblia sagrada. Em seguida fez uso da tribuna o 

Vereador Luiz José Riffel, saudou a presença de todos. Deu início falando 

sobre política, relatou sobre empenho de alguns políticos nesse ano de política.  

Falou que irá fazer um oficio solicitando um projeto para água do Jamanxim e 

quadra de esporte na comunidade. Relatou sobre as estradas nas vicinais, 

onde estão em péssimos estados, o mesmo diz que é cobrado bastante de sua 

pessoa. Com a palavra a vereadora Elzimar Ramos de Faria, saudou a todos 

presente. Falou sobre requerimentos que serão apresentados, a mesma pede 

para ser analisados e aprovados. Relatou sobre o comentário do Vereador Luiz 

José Riffel onde diz que estradas estão em péssimos estados, e que os 

vereadores que ficam nas comunidades a cima são bastante cobrados, disse 

que serão arrumadas as estradas. Falou sobre a comunidade Três Bueiros, 

onde o Vereador Ariston tentou colocar policiais na comunidade, a mesma diz 

que foi roubado ventiladores das escolas e precisa-se muito de segurança na 

comunidade. Falou sobre política, agradecendo ao Deputado Wladmir, 

Deputado Chapadinha pelas coisas conseguidas. Agradeceu a secretária de 

meio ambiente que está lutando para conseguir água potável para a população 

de Três Bueiros. Com a palavra o Vereador Elio Alves de Barros, 

cumprimentou a todos presente. Falou sobre o comentário da Vereadora 

Elzimar Ramos de Farias, sobre as estradas. Disse o mesmo que está 

ajudando o secretário de obra a conseguir as piçarras para colocar nas 

estradas. Com a palavra o Vereador Frank Sousa da Silva, saudou a todos 

presente. Falou sobre saúde pública do município, disse que foi conseguido 

vários recursos para o Município e os Deputados que disponibilizam, querem 

saber onde foi adicionado estes recursos. O mesmo pede para ser feito um 



oficio solicitando a tabela de equipamentos que foram comprados com este 

recurso e se tiver recurso que possa estar passado para os vereadores. Falou 

sobre as estradas das vicinais, onde precisa de melhorias, disse que estará 

dando apoio a secretaria de obras. Esclareceu sobre a secretaria de 

agricultura, onde o mesmo diz que não está faltando secretário e sim mais 

atendimento na secretaria. Relatou sobre a eleição da Vice-Presidência da 

Câmara, o mesmo diz que não tem interesse na Vice-Presidência e o que for 

decidido nas votações o mesmo estará de acordo. Passando para ordem do 

dia foi feito a votação da eleição do novo Vice-Presidente Frank Sousa da 

Silva, oficio n° 01/2018- eleição da vaga de Vice-presidente da mesa diretora, 

renunciada pela Vereadora Elzimar Ramos de Farias- Solidariedade, conforme 

Art. 28(RI). foi discutido analisado e aprovado pela mesa diretora. Em seguida 

foi apresentado o requerimento de n° 081/2018 de autoria da Vereadora 

Elzimar Ramos de Farias, que solicita ao cumprimento o que determina a Lei 

Municipal n° 221/2015, “que regulamenta o conselho Municipal dos direitos da 

criança e do adolescente, o conselho tutelar’’. Requerimento n° 082/2018 de 

autoria da Vereadora Elzimar Ramos de Farias, que solicita o deslocamento 

das maquinas da Secretaria Municipal de Obras, a realizar os serviços de 

restauração das ruas da comunidade Vila Planalto, Santa Luzia e Três Bueiros. 

Requerimento n° 083/2018 de autoria da Vereadora Elzimar Ramos de 

Farias, que solicita a instalação de placas indicativa nos lixões, sede do 

Município e Distrito de bela Vista de Caracol. Requerimento n° 084/2018 de 

autoria do Vereador Luiz José Riffel, que solicita uma reunião itinerante, a ser 

realizada no Distrito de Caracol, no dia 14 (quatorze) de setembro de 2018. 

Requerimento n° 085/2018 de autoria do Vereador Luiz José Riffel, que 

solicita ao Poder Executivo a elaboração de dois Projetos de Lei: 

1(Abastecimento de agua potável); e 2 (Construção de uma quadra 

poliesportiva na comunidade do Jamanxim. Requerimento n° 086/2018 de 

autoria do Vereador José Odair Pereira Matos, que solicita ao Poder 

Executivo recuperação da ponte no rio Taborari, localizado na Transpimetal. 

Requerimento n° 087/2018 de autoria do Vereador José Odair Pereira 

Matos, que solicita ao Poder Executivo a limpeza da comunidade de Pimental,  

antes do dia sete de setembro. OF. CIR./GAB/PCMT/N°009/2018. Votação 

para eleição da Mesa Diretora, para o biênio 2019/2020, no domingo dia 

02(dois) de setembro de 2018 as 17:00 horas (dezessete horas) no Plenário da 

Câmara Municipal de Trairão, resolução n° 004/2016, de 25 de novembro de 

2016 e resolução n°01/2009, de 16 de junho de 2017. Foi analisado discutido e 

aprovado. E não havendo mais matérias a tratar, às 11:00h (onze horas) 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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