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Ata da Terceira Sessão Ordinária da Câmara Municipal de Trairão. Quarto 

Período Legislativo Biênio do ano de dois mil e dezessete e dois mil e dezoito. 

Aos quatorze dias do mês de setembro, do corrente ano, desta cidade de 

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

Legislativo Municipal de Trairão, 10:19 h (dez horas e dezenove minutos) sob a 

Presidência do vereador Cleiton Guimarães Melo, Vice-Presidente o vereador 

Frank Sousa da Silva, 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 

Vereador Valdonêz José Souza Guimarães, 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. Ausente o Vereador Ariston 

Gonçalves. Seguindo, o Presidente solicitou ao vereador Líder do Governo 

João Natanael Silva Souza efetuasse um trecho da bíblia sagrada. Em 

seguida fez uso da palavra a Vereadora Elzimar Ramos de Farias, saudou a 

todos presente. Parabenizou o secretário de obras do Município por ter 

destinado maquinas de obras para estar melhorando as estradas das vicinais. 

Relatou que estão arrumando um novo lixão da comunidade Três Bueiros. 

Parabenizou ao Prefeito do Município por ter acompanhado a entrega da 

ambulância doada pelo o Deputado Wladimir na comunidade de Três Bueiros. 

Falou sobre a reunião que acontecerá na comunidade Três Bueiros assunto a 

ser tratado: a falta de energia; a população irá se reunir às 09:00h (nove 

horas). Com a palavra o Vereador Luiz José Riffel, saudou a todos presente, 

deu continuidade sobre o assunto: a falta de energia nas comunidades; falou 

que o trabalho dele como Vereador é fiscalizar o trabalho da CELPA, o mesmo 

diz que não é necessário fazer manifestação. Relatou sobre a organização nas 

estradas e ruas das comunidades, disse que devido muitas chuvas é melhor 

arrumar as vicinais para trafegar carros escolares, e depois o restante das 

estradas das comunidades. Com a palavra ao Vereador José Odair Pereira 

Matos, cumprimentou a presença de todos, deu início parabenizando a 

Administração pelo esclarecimento de alguns assuntos que vem acontecendo. 

Esclareceu sobre a secretária de meio ambiente Queila Regina Rocha 

Gusmão, por não ter comparecido na Câmara, para fazer uso da tribuna, 

conforme pedido no Oficio n°139/2018. Falou sobre a falta de energia elétrica, 

o mesmo diz que é péssima, porém os eletricistas da CELPA estão se 

esforçando para desenvolver este assunto tão cobrado. Com a palavra o 



Vereador Frank Sousa da Silva, agradeceu a todos presente, fez menção da 

fala dos Vereadores, o mesmo diz que os Vereadores Luiz José Riffel e José 

Odair Pereira Matos estiveram em reunião com a CELPA, onde todos entraram 

em acordo e será resolvido, pois é um problema que está começando a ser 

resolvido. Falou sobre a secretária de meio ambiente, o mesmo explica que ela 

recebeu um oficio, sendo convocada para esclarecer alguns assuntos da 

secretaria de meio ambiente. Com a palavra o Vereador José Ferrari, saudou 

a todos presente, relatou sobre o Oficio que solicita presença da secretária de 

meio ambiente, o mesmo diz que é dever dela e a mesma está ciente que foi 

convocada para estar na Câmara. Falou sobre a reunião com alguns servidores 

e Prefeito do município, onde foi bem debatida e bem proveitosa. Agradeceu a 

todos que estiveram ajudando na festa da igreja católica na comunidade Santa 

Rita. Com a palavra o Vereador Presidente Cleiton Guimarães Melo, 

cumprimentou a todos. Mencionou sobre o Oficio n°132/2018, onde a 

secretária de educação foi solicitada para dar esclarecimento sobre algumas 

coisas da secretaria, onde a mesma quis ficar com raiva, porém a mesma tem 

obrigação de dar esclarecimento para a Casa de Lei. Falou sobre o Deputado 

Nilson Pinto, onde o mesmo mandou emendas para o município e não se sabe 

onde foram distribuídas, o mesmo diz que cobrou ao Prefeito sobre as 

emendas onde foram colocadas em compra de carros para município de 

Trairão. Com a palavra o Vereador Líder do Governo João Natanael Silva 

Souza, saudou ao povo presente, falou que os Vereadores são muitos 

cobrados em relação a falta de emprego, o mesmo diz que um cidadão 

Trairense falou que está prestes haver uma paralização da Madeira, onde 

deixará muitos desempregados, disse ainda que a falta de emprego não é 

somente em nosso município, porém em todo o Brasil. Relatou sobre união de 

municípios, disse que está sendo discutido oque que podemos ter de potencial 

para ser atrativo mundial. Disse ainda que irá passar o convite aos vereadores 

par visitar cidades que tiveram autoestima e levantaram e trouxeram melhoria 

para cidade. Passando para ordem do dia foi apresentado o requerimento n° 

088/2018 de autoria do Vereador e Presidente da Casa, Cleiton Guimaraes 

Melo, que solicita a recuperação das pontes do ramal da vicinal da gleba 16, 

linha de condutores de transporte escolar, que dar acesso as escolas da sede 

do município. Analisado, discutido e aprovado. Apresentação do Oficio 

n°139/2018, de autoria do Presidente e demais edis, que convoca a Exma. Sra. 

Queila Regina Rocha Gusmão, secretária municipal de meio ambiente, 

mineração e turismo, a fazer uso da tribuna, para esclarecer assuntos 

relacionados a sua pasta. Analisado, discutido e aprovado. E não havendo 

mais matérias a tratar, às 11:05h (onze horas e cinco 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, Valdonêz José Souza Guimarães, ............................................., 

Vereador a subscrevo e assino. 
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