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Ata da Oitava Sessão Ordinária da Câmara Municipal de Trairão. Quarto Período 

Legislativo Biênio do ano de dois mil e dezessete e dois mil e dezoito. Aos oito dias 

do mês de novembro, do corrente ano, desta cidade de Trairão, Estado do Pará, 

República Federativa do Brasil, reuniu-se o Poder Legislativo Municipal de Trairão, 

09:36 h (nove horas e trinta e seis 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 Vice-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, 

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

Elzimar Ramos de Farias, José Sabino Clementino Silva. Ausente os Vereadores 

Cleiton Guimarães Melo, Ariston Gonçalves. Seguindo, o Vice-Presidente 

solicitou ao vereador José Odair Pereira Matos que efetuasse um trecho da bíblia 

sagrada. Com uso da palavra o Vereador Luiz José Riffel, falou sobre os deputados 

senadores e governador que foram eleitos, e que pretende através deles conseguir 

recurso para melhoria do município sobre alguns trabalhos importantes a serem 

desenvolvidos, o mesmo também lamentou sobre o secretário de obras Gilson, que 

estar pedindo para sair do seu cargo, sendo que, a sua ausência neste trabalho 

pode tornar um fracasso neste governo, além disso ele questionou um pouco sobre 

o secretário de obras Eliabe, que embora sendo um bom secretário, tem se 

ausentado da comunidade do Jamanxim, que é importante que todos estejam juntos 

trabalhando e fazendo o melhor para o município, e finalizou falando da importância 

de cada vereador correr atrás dos recursos necessários aos deputados eleitos, 

sendo quais cada um é um representando que deve ser cobrado de lembrar do 

compromisso com nosso município. Com uso da palavra, o vereador José Ferrari, 

saudou a mesa e ao público presente, em seguida o mesmo agradeceu à população 

pelo grande número de votos do candidato Márcio Miranda e ao deputado eleito 

Hilton Aguiar, além do Celso Sabino e Nilson Pinto, os quais são pessoas que 

acredita de ajudar o município. O mesmo demonstrou-se otimista na administração 

do governador eleito Helder Barbalho. Falou da importância dos vereadores, embora 

exista polêmica e divergência diante das decisões, que é importante que haja um 

consenso para o bem do município. O mesmo citou o projeto que não pode ser 

votado na atual sessão pela falta do presidente da comissão, mas que pode ficar 

para outra sessão e ressaltou a importância do mesmo. Com uso da palavra o 

vereador Ariston Gonçalves, agradeceu o público presente, principalmente ao 

público de caracol, onde o mesmo agradeceu ao Deputado Chapadinha, que 

lamentavelmente não foi reeleito, mas que cumpriu o compromisso, junto com 



Helder Barbalho, uma retroescavadeira para este município de Trairão. Em seguida 

o mesmo falou da iluminação pública, primeiramente parabenizou a equipe pelo 

esforço no trabalho, mas também reclamou da questão das lâmpadas de péssima 

qualidade, que não tem suprido a necessidade das pessoas, já que pagam por isso, 

e pediu apoio aos colegas para resolver esta situação. Em seguida o mesmo falou 

sobre o trabalho nas vicinais, e parabenizou o prefeito e sua equipe pelo 

desempenho. Mas também falou sobre as cobranças da população sobre os atrasos 

em relação ao transporte escolar. Em seguida parabenizou a secretaria de obras 

pelo desenvolvimento, sobre o asfaltamento em caracol. Em seguida cobrou a 

questão de atraso de pagamento do transporte escolar. O mesmo também falou 

sobre emprego e renda, que é uma categoria importantíssima para a família, e que 

trais problemas como perseguição do IBAMA, e que embora tudo isso venha 

acontecendo, a população não sentiu tanto, por ser um povo guerreiro onde a 

população tem aumentada, exige que também aumente os atendimentos, como 

portos de saúde, médicos, enfermeiros, etc. Além disso ele também falou sobre  

aumentar os números de taxi, principalmente nas comunidades, onde o vereador 

Frank Sousa sugeriu cobrar ao prefeito o emplacamento para taxistas destas 

comunidades mais distantes. A Vereadora Elzimar Ramos de Farias tomou uso da 

palavra e falou que é preciso tomar essa iniciativa e distribuir tais placas para as 

pessoas que realmente vão atender as necessidades das comunidades mais 

carentes de transporte, que as pessoas que receberem estas placas não podem 

vender as mesmas, mas passar a outro que vai atender a população. Em seguida a 

mesma prestou conta do bingo beneficente que foi realizado em prol do rapaz que 

sofre de câncer, onde o bruto foi de quatro mil e oitocentos, e que vai estar 

destinando o dinheiro ao mesmo, agradeceu às pessoas que colaboraram. Falou 

sobre o problema de falta de energia, principalmente nas comunidades Jamanxim ao 

Aruri. E que em trinta de novembro haverá uma reunião com as pessoas 

prejudicadas e que se não solucionar, vão fazer uma manifestação. Relatou também 

do projeto que precisa ser discutido e aprovado, para vir recursos ao município. Com 

a palavra o vereador Valdonêz José Souza Guimarães, iniciou falando dos 

resultados das eleições, e comentando que espera que eles cumpram o que 

prometeram, principalmente em relação à situação do IBAMA que destrói os 

equipamentos das pessoas. O mesmo lamentou a triste situação da perseguição das 

autoridades contra as pessoas que trabalham em busca de sobrevivência. O mesmo 

também parabenizou o governador eleito Helder Barbalho e o Márcio Miranda. 

Questionou também sobre a situação do Ginásio Simão Jatene. Finalizou 

agradecendo a todos pela presença. Com uso da palavra o Vereador José Odair 

Pereira Matos, agradeceu a Deus e a bancada presente, iniciou falando do Projeto 

da educação e lamentou a ausência do presidente da comissão João Natanael, 

complementou que o projeto será estudado e discutido. O mesmo falou também da 

ponte na estrada de Pimental, a qual precisa ser feita, disse que já falou com 

prefeito e equipe de obras para providenciar o trabalho. Também reforçou o mesmo 

assunto do dia das eleições, sendo que demonstrou muita satisfação em relação a 

este resultado. Parabenizou Helder Barbalho e o deputado federal Chapadinha em 

terem cumprido com o compromisso de entregar uma retroescavadeira para o 

município de Trairão. Com a palavra o vereador Elio Alves de Barros, saudou a 



todos, falou sobre o asfaltamento de Bela Vista do Caracol, e as dificuldades do 

trabalho por causa das chuvas, além disso agradeceu o Sabino e Deputado Hilton 

Aguiar que fizeram a parceria para este trabalho. Falou a respeito dos taxis, o 

mesmo já fez requerimento pedindo uma vaga para Caracol e que foi aprovada 

nesta casa de Lei. Relatou também sobre as faltas de energia, complementou sobre 

a questão do IBAMA, e sugeriu enviar ofício para setor do IBAMA, para um diálogo 

em relação os problemas que vêm ocorrendo no município. O Vereador Frank 

criticou a questão secretariado da prefeitura em relação estas cobranças que o 

município precisa fazer. O vereador Frank Sousa da Silva com uso da palavra 

parabenizou o novo governador Helder Barbalho e futuro presidente da república 

Jair Bolsonaro, comentou também que percebe que o novo presidente pretende 

trabalhar de acordo com a vontade popular. Em relação a questão do IBAMA, ele 

comentou que a Secretaria de Meio Ambiente tem respaldo para resolver esta 

questão e que deveria tomar suas providências. O mesmo agradeceu ao Deputado 

Chapadinha pela retroescavadeira doada ao município e sugeriu destinar a máquina 

antiga para os serviços dos colonos deste município, já que eles precisam deste 

maquinário nos seus trabalhos. O mesmo continuou ressaltando sobre a questão 

dos taxis, sendo que sugeriu reunir um advogado e criar projetos para taxis que 

contemplem as comunidades Três Bueiras, Jamaxim e Caracol, onde deve ser 

aprovado nesta casa de Lei. Finalizou agradecendo a todos. Passando para ordem 

do dia foi apresentado o requerimento de n° 113/018, de autoria do Vereador Elio 

Alves de Barros, solicitando ao executivo a manutenção da iluminação pública no 

Distrito de Caracol. Requerimento n° 114/2018 de autoria do Vereador Elio Alves 

de Barros, que solicita ao executivo a construção do muro da escola Municipal de 

Ensino Fundamental, Bela vista de Caracol, situada no Distrito de Caracol. 

Requerimento n° 115/2018, de autoria do Vereador Elio Alves de Barros, que 

solicita ao executivo a limpeza e a pintura da quadra de futsal, no Distrito de Bela 

vista de Caracol. Requerimento n° 116/2018, de autoria do Vereador Cleiton 

Guimarães Melo, que solicita ao executivo a contratação de um professor 

profissional de esporte cultural popular na modalidade capoeira, com finalidade de 

atuar nas escolas municipais. E não havendo mais matérias a tratar, às 11:30h 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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