
 
ESTADO DO PARÁ 

República Federativa do Brasil 

                                                       CÂMARA MUNICIPAL DE TRAIRÃO 

 

Ata da Sexta Sessão Ordinária da Câmara Municipal de Trairão. Quarto período Legislativo 

Biênio do ano de dois mil e dezessete e dois mil e dezoito. Aos dezesseis 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 09:35h, sob a Presidência do 

vereador Cleiton Guimarães Melo, Vice-Presidente a vereadora Elzimar Ramos de Farias, 

primeiro secretario o Vereador Ariston Gonçalves, e Segundo Secretario o Vereador José 

Sabino Clementino Silva. O Presidente, invocando o preceito regimental, declarou aberta 

a Sessão, solicitando ao vereador Frank Sousa da Silva que efetuasse a chamada dos 

Vereadores: Cleiton Guimarães Melo, Elzimar Ramos de Farias, Frank Sousa da Silva, 

José Odair Pereira Mato, Elio Alves de Barros, José Sabino Clementino Silva, Valdonêz 

José Souza Guimarães, ausente os vereadores, João Natanael Silva Souza, Luiz José 

Riffel, José Ferrari, Ariston Gonçalves. Seguindo, o Presidente solicitou ao Vereador José 

Odair Pereira Mato efetuasse um trecho da Bíblia Sagrada. Logo em seguida usou a palavra 

o comerciante Ademilson Alves Porto, após a saudação, disse o mesmo, que o que traz 

até a Casa de Lei é somente um proposito. Onde houve uma reunião dos comerciantes para 

estarem na Sessão, mas não organizada foi cancelada, como teve a oportunidade de esta 

na Sessão à qual já tinha solicitado, o mesmo disse que veio para que pudessem reparar o 

dano que esta Lei Tributária causou e está causando. Falou ainda que o Vereador Dinda 

esteve na reunião onde foliaram a Lei. Disse que a Lei não tem que ser entendida porque 

ela não se explica nada, é uma tabela pura que foi apresentada na Câmara. Disse ainda que 

trairão começou a se adequar aos momentos da evolução tecnológicos e o parabenizou por 

isso, o mesmo disse que não tem ninguém contra isso. Falou que tem que ter uma conta 

onde este dinheiro se destina, para que depois o tribunal de contas tenha conhecimento, 

mesmo que podendo gastar e manejar este recuso onde melhor lhe caber, terá que prestar 

contas a essa casa de Lei e ao Tribunal. Diz o mesmo que a Lei é mal intencionada, pois 

terá que fechar estabelecimentos e demitir funcionários por que o custo é alto, disse que fez 

uma pesquisa nacional onde essa modalidade de cobrança é só no município de Trairão. 

Falou ainda que estará marcando uma próxima sexta-feira para estar na Sessão com a 

Associação dos Comerciantes, para que a Câmara chame o setor tributário, e não a Dra. 

Nayá Fonseca que nem é do município. Em seguida, a palavra com a Vereadora Elzimar 

Ramos de Farias, após cumprimentar a todos, parabenizou o comerciante Ademilson Alves 

Porto, disse que irá reunir juntamente com a Associação dos Comerciantes e Assessoria 

Jurídica do Município, para tomarem uma decisão. Parabenizou a Secretária Vilma Gusmão, 

por estar sempre atendendo o pedido desta Casa de Lei quando pode, disse que fez um 

requerimento há um tempo atrás pedindo o contrato de um fonoaudiólogo, pois tem muitas 

crianças especiais em nosso município, disse a mesma que soube que já foi contratado e se 

iniciará o trabalho toda quinta, sexta e sábado na Escola Pequeno Príncipe. Falou também 

sobre seu empenho para conseguir fazer CPF e foto 3x4 dos alunos. Disse que foi as 

comunidades aonde conseguiu levar um fotógrafo, conseguiu também os dados das crianças 



para fazer os CPFs, depois de pronto levará aos pais. Com a palavra o Vereador Frank 

Sousa da Silva, iniciou parabenizando o empresário Ademilsom Alves Porto pelas 

colocações sábias e com conhecimentos, disse que não imaginaria tamanha repercussão, 

falou que o código tributaria de 1993 tinha sido reformulado, onde precisava ser reformulado. 

Falou ainda que não é favor da forma que estar sendo cobrado, o mesmo disse que o 

problema não é a Lei, o problema estar na planilha quando lançam em cada empresa quinai. 

Falou também que autora da Lei é a Dra. Nayá Fonseca, é uma Lei do Executivo e vem na 

Câmara apenas aprovar. Disse o mesmo que o poder público tem que desburocratizar as 

situações onde sugeriu que possa fazer uma Comissão de Vereadores, para irem no setor 

tributaria de Itaituba ver como estar funcionando. Parabenizou também o vereador Ariston 

Gonçalves que estar em Brasília buscando recursos. Com a palavra o vereador Elio Alves 

de Barros, iniciou falando que esteve na Escola José Megale, onde conseguiu ventiladores 

e que estar pronto para ajudar na instalação dos ventiladores e também conseguiu um motor 

de energia para escola. Disse que esteve na escola Bela Vista, visitando juntamente com o 

prefeito, para estarem fazendo o muro da escola. Falou que entrará com um requerimento 

para logo estarem com o muro pronto. Disse também a respeito da reunião dos empresários 

e comerciantes, onde pediu que marcasse uma reunião com vereadores, população, Prefeito 

e Dra. Nayá Fonseca para falarem a respeito desses tributos. Passando para ordem do dia 

foi a presentados Requerimentos n° 047/ 2018 de autoria da vereadora Elzimar Ramos de 

Farias, solicitando ao executivo um veículo de maior capacidade de lotação das 

comunidades do percurso entre Arurí e Caracol. Requerimentos n° 048/2018 de autoria da 

vereadora Elzimar Ramos de Farias, solicitando ao executivo a instalação de um ponto de 

atendimento bancário, tendo de preferência apresentada Bradesco expresso em Caracol. 

Requerimentos n°049/2018 da autoria do vereador Cleiton Guimarães Melo, solicitando 

ao executivo que autorize o Secretário de Obras a efetuar os serviços de restauração das 

Ruas do Bairro Jardim Amadeus e Palhal. Requerimentos n°050/2018 da autoria do 

Vereador Cleiton Guimarães Melo, solicitando ao executivo a manutenção da rede de 

iluminação pública na comunidade Bom Jesus - Sem Terra. Requerimentos n°051/2018 da 

autoria do Vereador Elio Alves de Barros, solicitando ao Executivo a construção do muro, 

envolvendo toda área pertencente ao patrimônio público municipal, que é a escola e a quadra 

de futsal no Caracol. E não havendo mais matérias a tratar, às 11:42h, 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, Frank Sousa da Silva, 

............................................., Primeiro Secretário a subscrevo e assino. 
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