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

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

Vinte e três 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, 09:34 h (nove horas e trinta e quatro 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 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, José 

Sabino Clementino Silva, Ariston Gonçalves. Ausente a Vereadora Elzimar 

Ramos de Farias. Seguindo, o Presidente solicitou ao vereador José Odair 

Pereira Matos que efetuasse um trecho da bíblia sagrada. Logo em seguida 

usou a tribuna o Vereador José Odair Pereira Matos. Saudou a todos 

presentes, começou falando sobre a ponte que liga Trairão ao Pimental do Rio 

Itaboraí, que a população precisa daquela ponte, onde pedem com urgência a 

construção da mesma. Expos também sobre uma denúncia que chegou a 

Câmara, onde vai acatar a denúncia para ser resolvido. Com a palavra o 

Vereador Frank Sousa da Silva, cumprimentou a todos presentes, começou 

sua fala com uma cobrança para a secretaria de obras, pedindo para o 

vereador João Natanael Silva Souza para pedir para a secretaria de obras 

uma patrol para manutenção nas vicinais. Expos uma petição para o Prefeito 

colocar mais médicos na cidade, onde o mesmo relatou que os que estão 

atuando são bons, mas necessita de mais para atender toda a população. 

Parabenizou a turma de Pedagogia, onde relatou o breve concurso público 

para que os mesmos venham ocupado as vagas para melhoria na educação. 

Com a palavra a Vereadora Elzimar Ramos de Farias, cumprimentou a todos 

presentes, relatou sobre a CELPA, onde disse que à falta de energia e está 

vindo com preços altos, e nenhum desconto, a mesma disse que quer formar 

um grupo de pessoas para irem na CELPA para tomar uma providência. Expos 

também sobre a secretaria de obras, onde a mesma parabenizou o secretário 

Eliabe pelo belo trabalho, o mesmo está fazendo um bom trabalho nas vicinais 

e principalmente no Distrito de Caracol. Comentou sobre a fala do vereador 

Frank Sousa da Silva, sobre trazer mais médicos para o município, onde a 

mesma relatou que o município não tem condições financeiras para colocar 



outro médico. Comentou também sobre a denúncia que está na Casa de Lei, 

tem que ser aceita e investigada, a mesma apoia a fala do vereador José 

Odair Pereira Matos. Concluiu agradecendo ao prefeito pelo ótimo trabalho 

nas vicinais. Com a palavra o Vereador Elio Alves de Barros, cumprimentou a 

todos presentes. Começou falando sobre a dependência das maquinas que as 

vicinais estão tendo, onde o mesmo disse que entende a demora das máquinas 

no Distrito de Caracol pelo fato de estar chovendo muito, parabenizou o 

secretário Eliabe pelo belo trabalho. Com a palavra o vereador Luiz José 

Riffel, cumprimentou a todos presentes, relatou que as máquinas estão há 

mais de 4 meses no Distrito de Caracol, e estão esquecendo do Trairão e 

demais vicinais. Disse que o município não depende só de máquinas e sim de 

mais sustentação para a população. Disse mais que foi à garagem e tinha uma 

patrol nova parada. Relatou que vai dá o máximo para a reforma do hospital 

que está em projeto. Disse que vai correr atrás de sustentação para o 

município e está disposto a ir em Brasília para conseguir recursos. Com a 

palavra o Vereador José Ferrari, cumprimentou a todos presentes. Iniciou 

fazendo um comentário da fala do vereador José Odair Pereira Matos 

questionando que o Distrito de Caracol está investindo muito com a cascata, 

mas ficou 25 anos na fila, sem ter nenhum trabalho, e o serviço lá está 

merecido. Expos que as vicinais estão necessitando das máquinas. Disse que 

o município necessita de melhoria na saúde. Parabenizou a turma de 

pedagogia que tenham um ótimo futuro, e relatou que vai estar a verificar a 

questão da denúncia. Com a palavra o Vereador João Natanael Silva Souza, 

cumprimentou a todos, iniciou parabenizando a turma de pedagogia e que 

venham ocupando os serviços públicos através do concurso público. Relatou 

sobre a gestão municipal parabenizando o Prefeito e que está fazendo um 

ótimo trabalho, e que falta mais trabalho a ser feito nas vicinais. Questionou o 

aluguel das maquinas que davam para comprar maquinas. Disse também a 

respeito da denúncia e parabenizou o Manasses pela denúncia, pediu pistas 

aceitas pela denúncia para investigar o caso. Relatou que a contratação das 

máquinas, todas estão sendo usadas, e se contratou porque precisa. Com a 

palavra o Vereador Ariston Gonçalves, cumprimentou a todos presentes, 

iniciou comentando a fala do vereador Frank Sousa da Silva da sessão 

anterior, que vem cobrando a questão dos assessores jurídicos do município, 

do poder público, que vem acarretando problemas para o município, e foi 

transitado o documento da criação dos agentes comunitário de trânsito, e que 

foi falado em criar uma lei de trânsito para dá organização e não foi 

encaminhada. Expos também sobre o trabalho no Distrito de Caracol e que 

possa estar encascalhando as estradas das vicinais, para melhoria da 

população e transporte escolar. Relatou sobre a questão da energia pública e 

iluminação pública, que a energia está vindo com taxas altas e cobrando 

também a iluminação pública que alguns setores não usam. Relatou também 

do projeto ferrogrão, que vai estar em Brasília para saber mais desse projeto 

para levar para a secretaria de agricultura. Com a palavra o Vereador 

Valdonêz José Souza Guimarães, cumprimentou a todos presentes. Iniciou 

falando da reforma do ginásio que está sendo feito, o mesmo falou que 

provavelmente no início do ano que vem já estará encerrado. Agradeceu a 



presença da turma de pedagogia e se dispôs a dar uma ajuda a formatura. 

Relatou sobre a CELPA no Tucunaré, o mesmo acredita que eles têm uma 

escala de serviço nas vicinais. Relatou também que todos os vereadores têm 

que buscar recursos junto com o Prefeito, pois o mesmo disse que 

conseguiram recursos, e tem que ir em busca de recursos em Belém. Relatou 

sobre a questão de não ter uma praça ainda no município, pois foram no DNIT 

e disseram que não foi feito a praça por falta de projeto, e o mesmo e o 

empresário Henrique fizeram um projeto de uma rampa na beira da BR e 

apresentou no DNIT. Com a palavra o Vereador Cleiton Guimarães Melo, 

cumprimentou a todos presentes, iniciou falando sobre os transportes 

escolares, onde aconteceu de passar dois meses sem receber e além disso o 

valor é superfaturado, e o mesmo disse que é uma falta de respeito, disse que 

o ramal do velho chegou a ficar 10 dias sem aulas e disse que em vez dos 

vereadores parabenizar o prefeito, olhar as estradas das vicinais, 

principalmente na comunidade do Areia. Disse que vai sentar com os 

vereadores José Ferrari e o João Natanael para conversar com o Prefeito para 

arrumar as estradas. Expos sobre a construção da rodoviária, e falou que a 

casa está disposta a fazer aprovação de projetos. Disse também que o 

vereador Ariston Gonçalves abriu uma CTI e chegou uma denúncia na casa, 

e está desde a semana passada. Com a palavra o Vereador José Sabino 

Clementino Silva, cumprimentou a todos presentes, iniciou comentando a fala 

do vereador José Odair Pereira Matos que parabeniza o secretário Eliabe, e 

que também parabeniza, relatou que o município não é feito só de estradas de 

vicinais, e disse que não tem nenhuma obra que o Prefeito fez no município, e 

disse que tem só a reforma do ginásio e construção do posto de Saúde no 

cacau, mas ainda não saiu nada, e parabenizou o secretário Eliabe mas ainda 

tem falhas. Relatou ainda sobre a denúncia, e disse que tem que abrir uma CTI 

de investigação para investigar e disse que é simples, e que vai acatar a 

denúncia. Passando a ordem do dia foi apresentado o requerimento n° 

116/2018, de autoria do vereador João Natanael Silva Souza solicitando ao 

executivo a construção de um terminal rodoviário no distrito de Caracol. 

Requerimento n° 117/2018, de autoria do Vereador Cleiton Guimarães Melo, 

solicitando a recuperação da rua projetada, situada no bairro do Cacau. 

Requerimento n° 118/2018, de autoria do Vereador Cleiton Guimarães Melo, 

que solicita a manutenção da iluminação pública, na comunidade Bom Jesus- 

Sem Terra. Requerimento n° 119/2018, de autoria do Vereador Cleiton 

Guimarães Melo, que solicita a recuperação da vicinal dos velhos, 

comunidade do Areia. Todos requerimentos analisados, discutidos e 

aprovados. Apresentação a denúncia protocolada na secretária desta 

Casa, em acusação ao Prefeito Municipal, exmo. Sr. Valdinei José 

Ferreira. Foi analisado, discutido e aprovado. O vereador João Natanael Silva 

Souza, absteve sua opinião à denúncia. O Vereador José Ferrari votou contra 

a denúncia. 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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