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Ata da nona Sessão Ordinária da Câmara Municipal de Trairão. Sétimo período 

Legislativo Biênio do ano de dois mil e dezessete e dois mil e dezoito. Aos vinte 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, 09:15 h (nove 

horas e quinze 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 primeiro Secretário Ariston Gonçalves que efetuasse a chamada dos Vereadores: 

Ariston Gonçalves, Cleiton Guimarães Melo, 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, João Natanael Silva Souza 

ausente a Vereadora, Elzimar Ramos de Farias. Seguindo, o Presidente solicitou ao 

Vereador João Natanael Silva Souza efetuasse um trecho da Bíblia Sagrada. Logo 

em seguida usou a palavra o Vereador Luiz José Riffel, saudou a todos, de início falou 

que está tendo certas dificuldades com a população das comunidades, onde o povo se 

encontra doente e não consegue chegar ao médico com rapidez devido a estrada não 

estar boa. Disse ainda que há muitas críticas sobre os Vereadores principalmente nas 

redes sociais, onde diz que não é somente no nosso munícipio que há dificuldades, e 

sim no Brasil todo. Comentou ainda que tira chapéu para Elis do Caracol, pois ajuda 

todos sem medir esforços. Falou sobre a entrada de um Projeto de Lei, de agente social 

para ajudar familiares carentes. Expôs sobre a crise em que o Brasil todo se encontra, 

disse que estar muito feliz com a agricultura do Jamanxim, que apesar das dificuldades 

está surpreendendo a todos. Falou ainda que no inverno é impossível manter as 

estradas organizadas, mas no verão quer que as maquinas de obras organize as 

estradas. Com a palavra o Vereador Frank Sousa da Silva, cumprimentou a todos 

presentes, iniciou fazendo menção da fala do Vereador Luiz Riffel, onde ele coloca a 

questão das críticas construtivas e não construtivas nas redes sociais, onde seria 

importante as pessoas antes de colocar as críticas nas redes sociais procurar os 

vereadores e ver se as informações são verdadeiras. Falou sobre o projeto de lei da 

educação que será apresentado, diz o mesmo que esse projeto não estará tirando a 

gratificação dos funcionários, disse que é um projeto aonde restaura o fundo do 

Fundeb. Disse ainda que foi convidado pelo povo de Caracol, para estar em Brasília 

levando as reivindicações do munícipio e de toda população, para estarem fazendo 

algo por esta região juntamente com os Deputados. Parabenizou o Secretário de obras 

Eliabe pelo seu trabalho, onde o mesmo se esforça muito para manter as estradas e 

ruas do munícipio organizadas. Relatou que esteve em reunião com chefe de gabinete 

Gilson e a Diretoria de Esportes, para estar tentando organizar a área do campo do 

Bairro do Cacau e fazer uma quadra de esporte. Falou ainda do Projeto de Lei de 

benefícios eventuais da assistência social, onde tem urgência para o munícipio. Com a 



palavra o Vereador José Odair Pereira Matos, saudou a todos, falou da dificuldade 

financeira em que todos se encontram em nosso País, onde diz que essa administração 

tem se esforçado bastante e dado o seu melhor para a população. Disse o mesmo que 

o Secretário de Obras tem se esforçado bastante para tentar deixar as estradas 

trafegáveis. Falou ainda que a Câmara de Vereadores também tem se esforçado 

bastante. Disse ainda sobre a funcionária da assistência social que foi denunciada, 

onde diz que a mesma tem que ser ouvida, para chegar a uma conclusão. Expôs que 

esteve conversando com Vereador José Ferrari e com a Secretária de Educação sobre 

a questão de um aparelho de ultrassom que segundo informações está em Santarém 

e logo estará em nosso Munícipio. Disse ainda que a questão de licitações não e muito 

fácil, o mesmo diz que o papel dos Vereadores e ser cobrado. Com a palavra o 

Vereador Ariston Gonçalves, cumprimentou a todos presentes, iniciou falando da 

reunião em Caracol, disse que é uma reunião de suma importância. Relatou que depois 

do dia cinco (05) de maio estarão empossando a nova diretoria do grupo de mães em 

Caracol. Falou ainda que teve uma reunião com produtores rurais, onde estarão 

montando um escritório com técnico para estar levando financiamento no distrito de 

Caracol. Falou ainda que devido às fortes chuvas a ponte do Bairro do Cazeca caiu, 

onde disse que quando passar o período chuvoso a Secretaria de Obras estará fazendo 

recuperação da ponte. Relatou sobre a situação dos comentários nas redes sociais, 

disse que um Vereador faz erro e todos são criticados com comentários 

desnecessários. Expôs que a população de Caracol mais cobra no momento é que a 

Prefeitura de Trairão leve uma equipe de máquinas para permanecer no Distrito de 

Caracol. Disse ainda que a população de Caracol não mede esforços para ver a 

melhoria do Distrito. Falou ainda aos servidores da educação, que o projeto que está 

na Casa de Lei para ser apresentado, não tem nada relacionado com remuneração, 

onde diz que é um projeto para que possam levar a melhoria para educação. Com a 

palavra ao Vereador João Natanael Silva Souza, saudou a todos, falou da obra de um 

muro que está sendo feita na Escola Everaldo Martins, parabenizou a Empresa que 

está fazendo a obra com dedicação e rapidez, também parabenizou o poder público 

que trouxe a empresa para estar fazendo a obra. Falou do Projeto de Lei que será 

apresentado a Câmara, em questão aos funcionários da educação, onde diz que 

através do diálogo entrarão em um acordo e será solucionado o problema. Expos ainda 

sobre um requerimento que solicitou mais de uma vez, onde pede que seja analisado 

um projeto de lei para agraciar o município com pré-vestibular solidário. Falou ainda 

que a Escola José Megale não pode ser agraciada com uma reforma, igual a escola 

Everaldo Martins onde diz que foi encaminhado um projeto e será contemplada em 

breve. Com a palavra o vereador José Ferrari, saudou a todos, iniciou falando em 

relação ao Prefeito, onde discorda quando dizem que o Prefeito tem dificuldade no 

diálogo, diz o mesmo que o Prefeito sempre está disposto a ouvir e dialogar com os 

Vereadores, o mesmo diz que Prefeito tem tentado fazer a diferença. Agradeceu o 

Prefeito e o Gilson pela participação do concerto da iluminação da quadra da 

comunidade dezesseis (16). Falou ainda sobre os comentários nas redes sociais 

desvalorizando os Vereadores. Disse sobre o Projeto de Lei que entrou na Câmara e 

não foi comunicado, diz o mesmo que devem ser apresentados aos Vereadores antes 

de ser aprovados. Com a palavra ao Vereador Valdonêz José Souza Guimarães, 

cumprimentou a todos, parabenizou a Secretaria de Obras pelo trabalho bem feito, 

mesmo no período chuvoso fez o seu trabalho na Vicinal da vinte e cinco (25) no 

Tucunaré. Falou ainda em relação a assistente social Adelciane, diz o mesmo que a 



funcionária é uma ótima profissional, o mesmo diz que tem que ser ouvida a acusação 

e a defesa para chegar a uma conclusão. Ressaltou ainda sobre as críticas nas redes 

sociais em relação aos vereadores, onde diz que é uma minoria que desvalorizam os 

vereadores. Parabenizou a todos Vereadores pelo esforço, onde tem tentado fazer 

mudança em nosso Município. Passando a ordem do dia foi apresentado o 

requerimento n° 062/2018 de autoria do vereador Cleiton Guimarães Melo, 

solicitando ao executivo a realização de um concurso público no município de Trairão. 

E não havendo mais matérias a tratar, às 11:05h (onze horas e cinco minutos) 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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