
 

 

 
ESTADO DO PARÁ 

República Federativa do Brasil 

CÂMARA MUNICIPAL DE TRAIRÃO 
 

Ata da Quinta Sessão Ordinária da Câmara Municipal de Trairão. Terceiro 

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

Aos nove dias do mês de março, do corrente ano, desta cidade de Trairão, 

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

Municipal de Trairão, às 09:25h (nove horas e vinte e cinco minutos)  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: Ariston 

Gonçalves, Cleiton Guimarães Melo, Elzimar Ramos de Farias, Frank Sousa 

da Silva, João Natanael Silva Sousa, José Odair Pereira Matos, José Ferrari, 

Luiz José Riffel, Valdonêz José Souza Guimarães, ausente os vereadores 

Elio Alves de Barros e José Sabino Clementino Silva. Seguindo, o Presidente 

solicitou a Vereadora Elzimar Ramos de Farias, efetuasse um trecho da Bíblia 

Sagrada. Logo em seguida usou a palavra ao Secretário de Agricultura Esiquiel 

Gomes, após a saudação, prestou esclarecimento das atividades realizadas 

pela Secretaria de Agricultura no ano de 2017, onde iniciou o ano buscando a 

legalização das atividades da Secretaria de Agricultura(SEMA). Onde foi feito 

um levantamento da produção no Município, o mesmo diz que foi criado um 

conselho ficando como Presidente Paulinho da comunidade Lírios do vale. 

Falou ainda que receberam doação de uma moto da Secretaria de Meio 

ambiente. Expôs sobre a divisão do Município que foram divididos em dois (2) 

Polos, (Polo Trairão e Polo Caracol), onde foi feito levantamento da Bacia 

Leiteira, e do açaí nativo e plantado, o mesmo relatou que foi feito capacitações 

dos agricultores, tendo dois(2) cursos de piscicultura (Operador de máquinas de 

veneno, curso de Olericultura), realizado na sede da secretaria de meio 

ambiente, e outro na comunidade do Areia dois (2). Informou sobre as dívidas 

negociadas com FNO do Banco da Amazônia. Em seguida, o vereador Frank 

Sousa da Silva, iniciou parabenizando o Secretário Eliabe Lopes  da Secretaria 

de Obras, onde pediu um requerimento para fazer empiçarramento no Bairro do 

Cacau que será analisado e aprovado. Relatou sobre as placas de taxi, que foi 

aprovada pela câmara, disse que não aceita a retirada das placas de taxi, o 

mesmo diz que aceita se o prefeito mandar um projeto de lei para fazer a retirada. 

Falou também sobre a licitação para comprar um aparelho de ultrassom para 

nosso Munícipio. Onde solicitou uma reunião com vereadores e a Secretaria de 



Saúde, para enviar a solicitação. Expôs também que esteve visitando a Escola 

Everaldo Martins, que foi contemplada com reforma e ampliação da escola, 

juntamente com Prefeito, Vereadores e a Secretaria de Educação. Mencionou 

também que já foi assinado um convênio para reforma do Ginásio Simão Jatene, 

o mesmo parabeniza o Prefeito, e o Deputado Hilton Aguiar pelo seu empenho. 

Disse o mesmo que irá solicitar para o Prefeito está analisando a carga horaria 

do Médico Veterinário, que segundo sua visão está muito extensa. Com a 

palavra, a vereadora Elzimar Ramos de Farias, iniciou-se parabenizando as 

mulheres e o evento que teve na casa de leis. Esta também falou sobre o 

cancelamento das placas de taxi que foram vendidas. A mesma falou que irá 

reunir com vereadores para resolver o cancelamento das placas de taxi, onde 

não resolvido irá fazer uma ocorrência, e uma denúncia no Ministério Público. 

Disse ainda sobre as emenda conseguida para fazer uma quadra na 

Comunidade Três Bueiras, parabenizando Deputado Francisco Chapadinha, 

Deputado Hilton Aguiar. Também parabenizando a Agro Industria pelo seu 

desenvolvimento. Expôs também os requerimentos que não foram entrados na 

sessão anterior. Com a palavra ao vereador José Ferrari, iniciou parabenizando 

as mulheres pelo seu dia, falou sobre bons avanços da Secretária de Agricultura, 

o mesmo diz que se não fosse a secretaria ameaçar trazer uns compradores de 

gado de leite os agricultores hoje não teria mais gado produtor de leite. Usando 

a palavra o Vereador Ariston Gonçalves, de princípio parabenizou as mulheres 

presentes na sessão. Onde dando continuidade sobre os agricultores, diz o 

mesmo que os colonos tem certas dificuldades para chegar até o município, 

devido a estrada está cheia de buracos por falta de empiçarramento, o mesmo 

mostrou- se um tanto chateado, pois os agricultores estão tendo mal 

gerenciamento do Governo. Falou também que foi feito uma reunião no 

Município de Caracol, onde foi conseguido uma ajuda de custo pelo Prefeito para 

os produtores de Caracol. Com a palavra o Vereador Luiz José Riffel, expôs 

sobre a importância da mulher e parabenizando todas mulheres presente, 

ressaltou sobre o desenvolvimento do plantio de soja, parabenizou a empresa 

pelo empenho. Dando continuidade sobre as placas de taxi, dizendo que deve 

permanecer porque há uma necessidade. Falou sobre política, que o mesmo 

diversas vezes pediu ajuda aos Deputado para o Munícipio e não foi 

correspondido. Indagou ainda sobre as vicinais, que devido muita chuva a certa 

dificuldade em manter as estradas arrumadas. Usando a palavra o vereador 

José Pereira Matos, iniciou-se parabenizando a todas as mulheres pelo seu dia, 

ressaltou sobre os pontos positivos em nosso município, também não deixa de 

falar sobre as dificuldades encontradas, onde precisamos de ajuda da União e 

do Estado. Desde então elogiando os Médico da nossa cidade pelo seu 

empenho. Falou que esteve visitando a escola Nossa Senhora Aparecida Arco-

íris quilometro Trinta (30), juntamente com a Secretaria de Educação, para ver a 

estrutura da escola. Desde então agradeceu ao Prefeito Valdinei José Ferreira, 

a Secretária de Educação Vilma Teixeira, e ao Governador Simão Jatene pelo 

se empenho. Passando para a ordem do dia foi apresentado os Requerimentos 



n° 030/2018, de autoria do vereador João Natanael Silva Sousa, solicitando ao 

executivo a criação de um projeto de Lei que institui, pré-vestibular gratuito, 

designado pré-vestibular solidário, oferecendo aos jovens estudantes de rede 

pública de ensino em nosso Município. Requerimento n° 031/2018, de autoria 

do vereador João Natanael Silva Sousa, solicitando ao executivo um espaço 

público de lazer, com equipamento público para práticas de atividades físicas no 

distrito de Caracol. Requerimento n° 032/2018 de autoria de vereador Elio 

Alves de Barros, solicitando ao executivo, que o governo municipal entre em 

contato com diretor do departamento de transito para promover a melhoria e a 

qualidade de vida na comunidade de Caracol. Requerimento n°033/2018 de 

autoria ao vereador Elio Alves de Barros, solicitando ao executivo a construção 

de uma creche na comunidade de Caracol. Requerimento n°034/2018 de 

autoria da vereadora Elzimar Ramos de Farias, solicitando ao executivo, a 

implantação do sistema de esgoto no distrito de caracol. Requerimento de 

n°035/2018 de autoria da vereadora Elzimar Ramos de Farias, solicitando ao 

executivo a instalação de uma subprefeitura no distrito de Caracol. 

Requerimento de n°036/2018 de autoria da vereadora Elzimar Ramos de 

Farias, solicitando ao executivo, a criação de curso profissionalizantes gratuito 

para jovens e adultos no distrito de Caracol e nas demais localidade. 

Requerimento de n°037/2018 de autoria da vereadora Elzimar Ramos de 

Farias, solicitando ao executivo, a instalação de um escritório de apoio da rede 

CELPA, com veículos equipados da empresa na comunidade de Caracol. 

Requerimento de n°038/2018 de autoria do vereador Ariston Gonçalves, 

solicitando ao executivo a retomada das obras de instalações da energia para 

as vicinais 33 e 28 da citada região. Requerimento de n°039/2018 de autoria do 

vereador Frank Sousa Silva, solicitando ao executivo a efetuar os serviços de 

restauração das ruas do bairro do Cacau. Requerimento de n°040/2018 de 

autoria da vereadora Elzimar Ramos de Farias, solicitando ao executivo que 

autorize o Secretário de obras, o deslocamento de uma equipe de trabalhadores 

para efetuar a limpeza do pátio da escola, do posto de saúde e cemitério da 

comunidade de Aruri. Requerimento de n° 041/2018 de autoria da vereadora 

Elzimar Ramos de Farias, solicitando ao executivo uma quadra de esportes na 

comunidade de Tres Boeiros. Requerimento de n°042/2018 da autoria do 

vereador Cleiton Guimarães Melo, solicitando ao executivo a troca de 

lâmpadas danificada no bairro do Cacau. Requerimento de n°043/2018 da 

autoria do vereador Cleiton Guimarães Melo, solicitando ao executivo a 

manutenção do ramal da Mariquinha da comunidade Bom Jesus - Sem Terra. 

Requerimento de n°044/2018 da autoria do vereador Cleiton Guimarães Melo, 

solicitando ao executivo a recuperação das cabeçalhos das pontes que estão em 

péssimas condições no ramal da comunidade Bom Jesus – Sem Terra. E não 

havendo mais matérias a tratar, às 11:35h 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. 



 

 

 

CLEITON GUIMARÃES MELO 

Presidente do Poder Legislativo 

 

 

JOSÉ SABINO CLEMENTINO SILVA 

2º Secretário 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


