
 
 
 

     
ESTADO DO PARÁ 
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Câmara Municipal de Trairão 
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PORTARIA Nº 066/2021, de 24 de agosto de 2021. 

 

 

 

 O Presidente da Câmara 

Municipal de Trairão, Estado 

do Pará, Senhor Vereador 

ELIABE LOPES DE SOUSA, 

usando de suas atribuições 

Legais e Regimentais... 

 

 

       RESOLVE: 

 

 

              TRANSFERIR o cargo de presidente da Câmara Municipal de 

Trairão ao senhor Vereador JOSÉ FERRARI, vereador com mais idade a 

permanecer no município, em razão de ter que ausentar-se do Município de 

Trairão-PA, juntamente com os componentes da MESA DIRETORA desta casa de 

leis, para a cidade de Novo Progresso-PA, entre os dias 26 e 27 de agosto do 

corrente ano, onde representará o Poder Legislativo no I Encontro da Frente 

Parlamentar de Vereadores, evento no qual estarão presentes vereadores dos 

estados do Pará e Mato Grosso, discutindo os impactos aos municípios com a 

Construção da FERROGRÃO, nos dias 26 e 27 de agosto do corrente ano, 

atribuindo-lhe 02 (duas) diárias, no valor de R$ 740,00 (setecentos e quarenta 

reais), a fim de custear suas despesas com estadia, alimentação e transporte 

urbano naquela cidade, conforme Resolução n.º 001/2011, de 29 de abril de 2011. 

onde representará o Poder Legislativo no I Encontro da Frente Parlamentar de 

Vereadores, evento no qual estarão presentes vereadores dos estados do Pará e 

Mato Grosso, discutindo os impactos aos municípios com a Construção da 

FERROGRÃO, nos dias 26 e 27 de agosto do corrente ano, atribuindo-lhe 02 

(duas) diárias, no valor de R$ 740,00 (setecentos e quarenta reais), a fim de 

custear suas despesas com estadia, alimentação e transporte urbano naquela 

cidade, conforme Resolução n.º 001/2011, de 29 de abril de 2011. O vereador 

JOSE FERRARI exercerá a função no período que compreende a ausência do 

senhor presidente ELIABE LOPES DE SOUSA. 

  

     

 

 

 

     Ciente em 24/08/2021 

 

 

_______________________ 

Vereador 

mailto:cmtrairao@gmail.com


 
 
 

Dê-se Ciência, Publique-se, Registre-se, e Cumpra-se. 

       

 

    Trairão-Pará, 24 de agosto de 2021. 

 

 
 

 

_______________________________________ 

Eliabe Lopes de Sousa 
Presidente 

 

Publicada na Secretaria da Câmara em data supra.  


