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Ata da Oitava Sessão Ordinária da Câmara Municipal de Trairão. Sexto período 

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

dias do mês de abril, do corrente ano, desta cidade de Trairão, Estado do Pará, 

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

Trairão, 09:30 h (nove horas e trinta minutos) sob a Presidência do Vereador 

Cleiton Guimarães Melo, Vice-Presidente a Vereadora Elzimar Ramos de 

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 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 

Matos, José Ferrari, Luiz José Riffel, Elio Alves de Barros, José Sabino 

Clementino Silva, Valdonêz José Souza Guimarães, ausente os vereadores, 

João Natanael Silva Souza, 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 Agente de Saúde Raimundo 

Macedo da Silva Filho, saudou a todos, onde iniciou agradecendo a casa pela 

oportunidade, para expor a situação da classe trabalhadora do município. Onde 

leu um documento que diz: o sindicato trabalhadores em saúde do Estado do 

Pará (Sindsaúde) vem através desta coordenação de seus filiados presentes, 

vem a vossa senhoria informar a respeito com a classe trabalhadoras de saúde 

do munícipio de Trairão, onde o governo iniciou o ano assumindo o recurso 

salarial de cinquenta por cento (50%) de reajuste para o prefeito sem detalhes, 

onde conseguiu criar dos livros de DAS na administração com um percentual 

bem alto, formulou o código tributário, tendo assim o aumento das cobranças 

dos impostos da população. Diz o mesmo que há três anos (03) servidores da 

saúde não tem uma correção salarial, disse o mesmo que não está sendo 

cumprida nenhuma lei. Falou que o que os cidadãos Trairense ver é que todas 

as leis que foi votada nesta gestão automaticamente foram executadas. Falou 

ainda que estão presentes na casa porque acreditam ainda nos vereadores, na 

casa de lei, onde desvalorizam os servidores da saúde. Reclamou sobre a 

desvalorização dos servidores da saúde, onde nenhum recebeu seu direito 

ainda, que está na lei. Com a palavra Vereador Luiz José Riffel, saudou a todos, 

falou sobre a entrega de maquinas em Belém, cinquenta e quatro (54) PC e 

quarenta e cinco (45) retroescavadeira, onde espera ser contemplado para o 

município. Falou sobre um requerimento do mesmo, sobre a festa dos idosos 

que falta a energia, onde pedem um motor de energia para festa dos idosos. 

Disse ainda sobre manutenção dos aparelhos do médico, que tem que fazer de 

tudo para não deixar o médico ir embora, onde falou sobre a melhoria da saúde, 

o mesmo falou que a saúde tem que estar em primeiro lugar. Com a palavra a 

vereadora Elzimar Ramos de Farias, Cumprimentou a todos, agradeceu aos 



agentes de saúde, da vila planalto, do Areia, e entre outros, onde falou que a 

autoridade só ouvi quando fazem reivindicação, manifestação, disse ao agente 

de saúde Raimundo Macedo que o projeto tem que vir da prefeitura, e a câmara 

só aprova, onde a mesma falou que apoia. Ressaltou sobre a contratação de um 

fonoaudiólogo pela secretaria de educação, onde disse que para contratar tem 

que ter a legalidade e tem que passar pela casa para ser aprovado. A mesma 

disse que está entrando com um requerimento pedindo essa mão de obra, onde 

falou que a comissão é composta pelo presidente que é o Frank Sousa da Silva, 

relatora Elzimar Ramos de Farias e José Ferrari o membro, onde falou da 

apresentação do projeto. Falou sobre a necessidade de uma retroescavadeira. 

Disse também sobre o deputado Chapadinha pela a emenda da quadra de três 

bueiros e a necessidade do povo. Com a palavra o vereador José Ferrari, 

agradeceu a presença de todos, iniciou dizendo aos servidores da saúde que 

pegou uma cópia do projeto e vai estar analisando juntamente com o prefeito o 

que está acontecendo e tenta chegar a uma solução. O mesmo diz que tem que 

buscar um entendimento para ver onde se encontra o erro. Parabenizou a 

secretaria de educação, lembrou a todos que o prefeito está também interessado 

para o desenvolvimento no nosso município. Disse sobre a questão de 

servidores, cabe aos Vereadores olhar essa situação e resolver esse assunto. 

Com a palavra o Vereador Frank Sousa da Silva, saudou a todos, iniciou 

parabenizando o Agente de Saúde Raimundo Macedo pela sua colocação, disse 

o mesmo que o problema não é da câmara, porque são leis que a câmara já 

aprovou. Falou que está lei é direito do agente de saúde, onde sendo comprido 

essa Lei, cabe aos Vereadores com o Prefeito e Assessoria Jurídica do Município 

procurar entender esse problema que foram mencionados. Disse que após o 

término da Sessão estará procurando reunir juntamente com a prefeitura para 

tratar sobre os assuntos mencionado pelo o Agente de Saúde. Onde diz que são 

problemas graves quando se tratar da Lei. Onde diz que o Prefeito precisa 

urgentemente decidir a Assessoria Jurídica do Município. Falou também da 

reunião que houve com a associação comercial ainda para tratar e debater sobre 

o código tributário do município, onde a Doutora Naya Fonseca lançou uma 

proposta que seria reduzir dez por cento (10%) a atividade secundaria, onde a 

maioria concordou, mas trouxeram a proposta deles digitada e formalizada, onde 

a Casa de Lei vai encaminhar para a prefeitura, chegando lá vai depende do 

executivo decidir se aceita ou não, onde a Câmara vai estar acompanhando para 

chegar a um entendimento bom para todos. Parabenizou o prefeito municipal de 

Trairão que mencionou a Lei de utilidade pública da associação da Batata. Falou 

ainda que vai ser apresentado sobre a questão da rodoviária do senhor Zezinho, 

parabenizou ao Secretário de Obra pelo trabalho que veio fazendo na vinte e 

cinco (25), o mesmo diz que quer ele termine logo, pois tem muitas ruas que 

estão precisando ser feita urgentemente no município. Com a palavra 

Francinete Rock a coordenadora de educação especial saudou a todos, iniciou 

falando que trabalha somente com crianças especiais no município, e trabalha 

já a seis (6) anos com crianças especiais, disse a mesma que no nosso município 

tem ao todo a base de cinquenta e três (53) criança especial e vinte e quatro (24) 

criança precisa urgentemente de um fonoaudiólogo, disse a mesma que há um 

projeto que a vereadora Elzimar Ramos de Farias vem trabalhando juntamente 

com o mesmo. Falou que essas crianças tem necessidade desse atendimento 

porque elas tem um comprometimento muito grande na fala. Falou a mesma que 



estar necessitando, onde pedi humildemente o contrato de um fonoaudiólogo, 

pois ele e muito importante para o desenvolvimento dessas crianças. Passando 

a ordem do dia foi apresentado o requerimento n° 055/2018 de autoria do 

Vereador Elio Alves de Barros, solicitando ao Executivo a instalação de mais 

um transformador, para atender especialmente a fábrica de palmito, Sandra 

conservas no Caracol. Requerimento n° 056/2018 de autoria do Vereador Luiz 

José Riffel solicitando ao Executivo a possibilidade de doar um grupo gerador, 

para garanti iluminação na associação dos idosos situada na travessa Gonçalves 

Araújo, s/n°, Jardim Amadeus, sede do Munícipio. Requerimento n° 057/2018 

de autoria da Vereadora Elzimar Ramos de Farias, solicitando ao Executivo a 

contratação de um profissional fonoaudiólogo na sede do Munícipio. 

Requerimento n° 058/2018 de autoria do Vereador Elio Alves de Barros, 

solicitando ao executivo a compra de um veículo moderno traçado, para fazer o 

deslocamento de autoridades deste legislativo até outras localidades, na sede 

do Município. E não havendo mais matérias a 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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