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ESTADO DO PARÁ 

República Federativa do Brasil 

CÂMARA MUNICIPAL DE TRAIRÃO 
 

 

Ata da Terceira Sessão Ordinária da Câmara Municipal de Trairão. Primeiro Período 
Legislativo da Primeira Legislatura do ano dois mil e dezoito. Aos vinte e três 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 09:50h (nove horas e 
cinquenta 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, Valdonêz José Souza Guimarães, Luiz 
José Riffel, Frank Sousa da Silva, Élio Alves de Barros, José Odair Pereira Matos, 
Ariston Gonçalves, Elzimar Ramos de Farias e Cleiton Guimarães Melo, ausente 
somente o Vereador José Ferrari. Seguindo, o Presidente solicitou ao Vereador João 
Natanael Silva Sousa, efetuasse um trecho da Bíblia Sagrada. Logo em seguida usou a 
palavra o Vereador Luiz José Riffel, de início, falou sobre a denúncia a respeito da 
licitação, onde disse que a comissão está fazendo com toda a transparência, e serão 
ouvidos os denunciantes. Falou também que nas comunidades sentido Caracol, ficaram 
dois dias sem energia elétrica, devido a uma árvore que caiu sobre a rede elétrica. Falou 
ainda, que o CMBIO fez uma reunião no Caracol, e o mesmo diz que ele próprio não 
perde um minuto com reuniões desse órgão, pois ele só atrapalha os agricultores. Em 
seguida, o Vereador Elio Alves de Barros, falou sobre a energia, pois no Caracol passou 
dois dias sem energia, devido uma árvore que caiu sobre a rede elétrica. Falou ainda 
sobre a Sessão Itinerante, que seria no Caracol, mas foi adiada devido à indisponibilidade 
de local.  Com a palavra ao Vereador João Natanael Silva Sousa, falou que está 
entrando com um requerimento voltado para a Escola A Mão Cooperadora, solicitando 
reparo nos banheiros. Agradeceu ao Secretário de Obras e também o Prefeito pelo 
trabalho de empiçarramento que vem realizando na vicinal da Batata, pois aquelas 
estradas estavam intrafegáveis. Falou também a respeito da denúncia das licitações, e diz 
acreditar que esta Casa de Leis está fazendo sua parte, se a denúncia foi recebida, o 
papel da Câmara é investigar, e isso que está sendo feito. A respeito do cancelamento da 
Sessão Itinerante que seria no Caracol, o mesmo mostrou-se um tanto chateado, pois 
uma vez que foi votado para que a Sessão ocorresse em Caracol, o mesmo diz que para 
cancela-la, Excelentíssimo Presidente desta Casa, deveria ter convocado uma nova 
votação para o cancelamento, pois desta forma seus votos foram desconsiderados. Com 
a palavra, o vereador Ariston Gonçalves, falou sobre a reunião que aconteceu no Distrito 
de Caracol, com CMBIO, e também foi falado sobre a Ferrogrão, linha de ferro, a qual tão 
sonhada pelos Chineses. Disse ainda que o povo não pode aceitar passar essa linha da 
Ferrovia, sem ouvir os populares. Falou ainda que o pré-projeto dessa ferrovia, não deixa 
nenhum Roylite no Município. Agradeceu ainda o Prefeito e também ao Vice-Prefeito, por 
ter ajudado com o combustível os produtores rurais das vicinais trinta e um, para que a 
PC fizesse os tanques, para a criação de peixes. Agradeceu também a Secretaria de 
Educação pela manutenção realizada na Escola José Megale. Solicitou verbalmente, da 
Secretária de Educação, que a mesma pedisse para encascalhar uma ladeira da vicinal 
vinte e sete (27), pois devido a chuva, esta difícil para o transporte escolar trafegar. Falou 
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ainda, dirigindo-se mais uma vez à representante da secretária de educação, Roseli 
Nogueira, onde solicitou encarecidamente que a mesma realizasse a compra de motor de 
luz para a Escola José Megale, pois muitas vezes os alunos ficam sem aula devido à 
consecutiva falta de luz fornecida pela Rede Celpa. Usando a palavra o Vereador Frank 
Sousa da Silva, falou sobre uma possível irregularidade no setor de licitação, agradeceu 
pela confiança lhes depositado, e disse ainda, que se houverem irregularidades, será 
realizada uma investigação e a punição dos culpados. Falou ainda a respeito do micro 
sistema de abastecimento de água da comunidade de Caracol, que ainda não foi iniciado 
a obra, diz ainda que no seu ponto de vista deveria ser nomeado o Líder do Governo ou a 
Secretária Administrativa para esclarecer a população de Caracol, o porquê desta obra 
ainda não ter sido concluído. Parabenizou o Secretário de Obras e o Prefeito, pelo 
trabalho e investimento realizado na Vicinal da Batata. Parabenizou também a Secretária 
de Educação pela reforma da quadra da Escola Everaldo Martins, da quadra de Caracol, 
e também pela promessa de construção de um barracão na Escola Laudelino Baú. 
Passando para a ordem do dia foi apresentado os Requerimentos n°018/2018, autoria 
do Vereador Élio Alves de Barros, solicitando ao executivo a construção de uma quadra 
de Esporte e Cobertura na comunidade de Jamanxin. Requerimento n°019/2018, autoria 
do Vereador Élio Alves de Barros, solicitando ao Executivo, a instalação de um ponto de 
atendimento bancário Banpará no Distrito de Caracol. Requerimento n°020/2018 de 
autoria do Vereador Élio Alves de Barros, solicitando ao Executivo a reforma da Escola 
e do Posto de Saúde da comunidade de Santa Luzia. Requerimento n°021/2018 de 
autoria da vereadora Elzimar Ramos Farias, solicitando ao Executivo Placas indicativas 
para que as transportadoras tenham mais agilidade, com a identificação de logradouros, 
Avenidas, Ruas de Caracol e Travessas. Requerimento n°022/2018, autoria da 
Vereadora Elzimar Ramos Farias, solicitando ao Executivo a perfuração de um poço 
artesiano na comunidade de Santa Luzia. Requerimento n°023/2018, autoria da 
vereadora Elzimar Ramos Farias, solicitando ao Executivo que autorize o Secretário de 
Obras, o deslocamento de uma equipe de trabalhadores para efetuar a limpeza na 
Escola, Posto de Saúde, Cemitério e o Campo de Futebol da comunidade de Vila 
Planalto. Requerimento nº024/2018, autoria da vereadora Elzimar Ramos Farias, 
solicitando ao Executivo que autorize o Secretário de Obras, o deslocamento de uma 
equipe de trabalhadores para efetuar a limpeza das duas Escolas, Posto de Saúde, 
Cemitério e Campo de Futebol na comunidade de Santa Luzia. Requerimento 
n°025/2018, autoria da Vereadora Elzimar Ramos Farias, solicitando ao Executivo a 
cobertura da quadra de esporte da comunidade Jamanxim. Requerimento n°026/2018, 
autoria da Vereadora Elzimar Ramos Farias, solicitando ao Executivo a construção de 
uma quadra de esporte no Pátio da Escola José Megale, na comunidade de Bela Vista do 
Caracol. Requerimento n°027/2018, autoria da vereadora Elzimar Ramos Farias, 
solicitando ao Executivo a construção da cerca do Posto de Saúde da Comunidade de 
Santa Luzia. Requerimento n°028/2018, autoria da Vereadora Elzimar Ramos Farias, 
solicitando ao Executivo o deslocamento de uma equipe de trabalhadores da Rede 
Pública para efetuar a construção e restauração da Escola do Arurí, Fazer a tampa do 
poço e da fossa, construção do forro e consertar as portas dos banheiros na comunidade 
do Arurí. Requerimento n°029/2018, autoria do Vereador João Natanael Silva Sousa, 
solicitando ao Executivo a reforma urgente dos banheiros da Escola A Mão Cooperadora, 
por apresentar péssimas condições de uso. Aprovado por unanimidade.  Foi apresentado 
o oficio n°02/2018, solicitando a Secretária de Administração Senhora Arlete Baú, cópias  
do Projeto do Micro Sistema de Águas do Distrito de Bela Vista do Caracol. Foi 
apresentado o Projeto de Resolução n°001/2018 dá nova Redação ao 2° do art. 13; Art. 
20 e Art.33, aos Anexos III e IX dá Resolução n°002/2008, de 19 de dezembro de 2008, 
que Dispões sobre o Plano de Cargos e Salários dos Servidores da Câmara Municipal de 
Trairão. Lido, debatido e aprovado por unanimidade. E não havendo mais matérias a 
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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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