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23ª ATA DA SESSÃO ORDINÁRIA DE 01 DE SETEMBRO DE 2021 

2º Período Legislativo – 8ª Legislatura 
CÂMARA ITINERANTE – DISTRITO NOVO HORIZONTE 

 
Data: 01/09/2021 

 
Início: 19:00hs 

 
Término: 20:47hs 

 
Local: Plenário da Câmara 

 
Presidida por: Vereador Robson Monteiro Santiago  

Secretariado: Vereadores 1º Secretário – Claudenor Alves da Silva 
                                               2º Secretário – Francisco Valdeniso Freitas da Silva 

Presentes ainda os Vereadores:  
01. Antonio dos Santos Mendes 
02. Benício da Conceição Braga 
03. Evandro de Lima Souza 
04. Fábio de Almeida Souza 
05. Mardonio Jhones Martins Duarte 
06. Paulo Sérgio de Andrade 
07. Railton da Silva 

 
Vereador ausente:  Gilson Sousa de Oliveira. 
 
Leitura de um trecho da Bíblia: Vereador Fábio de Almeida Souza, Salo 92,1-4.  
 

O Exmo. Sr. Presidente, Ver. Robson Santiago, no uso da palavra dirigiu-se aos presentes e 
falou sobre a importância Sessões Itinerantes realizadas nas Comunidades Polos e Distritos. Em 
seguida, agradeceu a presença do Vice-Prefeito José Carlos Antunes, professores, secretários 
municipais e comunidade em geral. 
 

EXPEDIENTES: 
 

 Ver. Robson Santiago: Justifico a ausência do Ver. Gilson Sousa que está acompanhando sua 
esposa na realização de exames pré-operatórios, pois passará por uma cirurgia um pouco delicada. 
Peço orações para a mesma e que Deus possa conceder a cura de sua enfermidade Obrigado! 

A justificativa foi colocada em discussão, e em seguida, em votação. Aprovada! 
 

 Convite do Pastor da Igreja Assembleia de Deus Vila Enalco, Elio Camargo de Lira, convidando 
para participar de um seminário, no dia 05 de setembro de 2021, a partir das 08hs. 

 Ofício Nº 409/2021, do Prefeito Municipal Artemes Oliveira, encaminhando a Lei Nº 
381/2021, sancionada em 24 de agosto de 2021, que fixa o valor para pagamento de obrigações de 
pequeno valor/RPV, decorrentes de decisões judiciais nos termos do Art. 100, parágrafos 3º e 4º da 
Constituição Federal. 

 Ofício Nº 412/2021, do Prefeito Municipal Artemes Oliveira, encaminhando a Lei Nº 
382/2021, sancionada em 24 de agosto de 2021, dispõe sobre o programa de artes marciais nas 
escolas do município de Ipixuna do Pará. 
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 Mensagem do Projeto de Lei Nº 020/2021, de autoria do Ver. Railton da Silva, que dispõe 
sobre a denominação da Unidade de Saúde do Distrito Novo Horizonte de “Posto de Saúde Manoel 
Seconde Pacheco”. 

 Mensagem do Projeto de Lei Nº 021/2021, de autoria do Ver. Evandro de Lima Souza, dispõe 
sobre a denominação de via pública da Zona Urbana do Distrito Novo Horizonte de “Rua Joaquim 
Rodrigues de Carvalho. 
 

PARA ENCAMINHAMENTOS ÀS COMISSÕES: 
1. Projeto de Lei Nº 020/2021, de autoria do Ver. Railton da Silva, que dispõe sobre a 

denominação da unidade de saúde do Distrito Novo Horizonte de “Posto de Saúde Manoel Seconde 
Pacheco”. 

2. Projeto de Lei Nº 021/2021, de autoria do Ver. Evandro de Lima Souza, dispõe sobre a 
denominação de via pública da Zona Urbana do Distrito Novo Horizonte de “Rua Joaquim Rodrigues 
de Carvalho”. 

 

1ª PARTE: Deliberação em 1ª/Única votação: O Plenário VOTOU e APROVOU: 
1. REQUERIMENTO Nº 212/2021 – Ver. Francisco Valdeniso Freitas da Silva, requerendo a 

abertura de estrada do Km 88 para acesso à comunidade Alegria. 
2. REQUERIMENTO Nº 213/2021 – Ver. Francisco Valdeniso Freitas da Silva, requerendo 

construções para a melhoria da Escola da Comunidade São Pedro D’água Branca: 01 sala para 
funcionamento do CAEE, uma sala de informática, uma sala para professores, uma sala para 
coordenadores e uma sala para os gestores. 

Autor das matérias:  Boa noite a todos! Saúdo os meus nobres colegas vereadores, funcionários e 
demais pessoas que aqui vieram acompanhar nossa 1ª Sessão em Câmara Itinerante de 2021. Em 
nome do Vice-Prefeito José Carlos Antunes, agradeço a presença de cada um munícipe que 
disponibilizou seu tempo para assistir nossos trabalhos na noite de hoje. Sintam-se bem acolhidos 
entre nós. A abertura dessa estrada que dá acesso a comunidade alegria tem como objetivo facilitar 
a locomoção de veículos e pessoas entre os dois povoados, por isso estou requerendo que esse 
benefício possa chegar àquele povo que tanto necessita do nosso apoio. O outro requerimento são 
benefícios destinados à escola da comunidade São Pedro D’água Branca, benefícios estes que muito 
contribuirão para o processo de ensino-aprendizagem na referida comunidade. Conto com o apoio 
dos meus colegas vereadores na aprovação dessas duas matérias. Obrigado! 
Ver. Robson Santiago: Nobre vereador Francisco, lhe parabenizo pelas matérias apresentadas. 
Desde já conte com o meu apoio na aprovação das mesmas e peço autorização para subscrever. 

3. REQUERIMENTO Nº 216/2021 – Ver. Evandro de Lima Souza, requerendo a instalação de 
03(três) postes na Rua Magalhães Barata – Distrito Novo Horizonte, em frente à residência do Sr. 
Daniel Mineiro e da Igreja Batista, em substituição aos postes de madeira, que ocasionaram ligações 
clandestinas. 
Autor da matéria: Boa noite a todos. Agradeço a presença do vice-prefeito José Carlos Antunes pela 
participação assídua em nossas sessões. Presidente, em seu nome agradeço a presença dos nobres 
pares aqui presentes. Em nome da minha esposa Letícia, agradeço a minha família e em nome do 
meu irmão Edivandro e minha mãe Doralice que agradecer as demais pessoas que vieram participar 
desta sessão. Esse é um pedido antigo dos moradores da Rua Magalhães Barata, principalmente 
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porque os postes ainda são de madeira, ocasionando perigo e principalmente por haver muitas 
ligações clandestinas. Diante destas informações venho requerer do poder público a substituição 
desses postes, bem como a troca de toda rede elétrica. Para muitos acham que esse pedido é 
insignificante, mas para quem mora naquela rua sabe da importância. Conto com o apoio dos nobres 
colegas vereadores na aprovação deste humilde requerimento. Obrigado! 

4. REQUERIMENTO Nº 215/2021 – Ver. Fábio de Almeida Souza, requerendo melhorias no 
Sistema de abastecimento de água da Rua Flores da Cunha, no Distrito Novo Horizonte. 

Autor da matéria:  Nobres colegas vereadores, em razão de relatos dos moradores da Rua Flores da 
Cunha, venho apresentar esta matéria para que o gestor público possa olhar com carinho para esta 
situação. O problema maior é a qualidade da água que é fornecida aos moradores, destacando a 
principal causa ao gosto ruim, levando aos consumidores pensar que a mesma está contaminada. Já 
fomos informados que já foi cavado um novo poço em Novo Horizonte e que irá suprir esta 
deficiência da Rua Flores Cunha. Conto com o apoio na aprovação desta tão importante matéria. 

5. REQUERIMENTO Nº 217/2021 – Ver. Railton da Silva, requerendo a permanência de um 
enfermeiro nos plantões de urgência e emergência do Posto de Saúde do Distrito Novo 
Horizonte, juntamente com o Técnico de Enfermagem. 

Autor da matéria: Cumprimento a todos os visitantes que aqui vieram acompanhar nossa sessão. 
Parabenizo ao presidente pela inciativa em trazer a Câmara até esse Distrito, sendo uma forma de 
aproximar os vereadores ao povo. A permanência de um enfermeiro nos plantões de urgência e 
emergência no Posto de Saúde, é uma grande necessidade não só no Distrito Novo Horizonte, mas 
também no Distrito Canaã, por serem dois polos com grandes demandas de atendimento. Conto 
com o apoio dos nobres pares na aprovação desta matéria. 

Os Vereadores Francisco Valdeniso, Evandro de Lima e Robson Santiago, contribuíram na 
discussão da matéria. Parabenizaram o Ver. Railton pela inciativa e pediram para subscrever. 

6. REQUERIMENTO Nº 209/2021 – Ver. Robson Monteiro Santiago, para que se proceda a 
implantação da energia elétrica na comunidade Alegria, localizada a 06(seis) Km do Distrito 
Novo Horizonte. 

7. REQUERIMENTO Nº 210/2021 – Ver. Robson Monteiro Santiago, para que se promova a 
implantação de uma Subprefeitura no Distrito Novo Horizonte. 

8. REQUERIMENTO Nº 211/2021 – Ver. Robson Monteiro Santiago, para que se proceda a 
reforma e cobertura da quadra poliesportiva da Escola Fernando Guilhon – Novo Horizonte. 

Autor das matérias: A comunidade Alegria está localizada a 06km do Distrito Novo Horizonte, mas 
ainda não dispõe desse tão importante benefício. Em relação a implantação da subprefeitura, não 
tenho dúvida que esse prédio será um ponto de apoio para o nosso povo e que tem a finalidade de 
aproximar a prefeitura do cidadão, sem contar que muitas demandas serão resolvidas no próprio 
Distrito, sem precisar se deslocar à sede do município. Esse pedido vem sendo requerido em todos 
os mandatos, mas não foram colocados em prática, por isso venho pedir aos meus colegas 
vereadores que me ajudem na aprovação e que dentro das condições financeiras do executivo essa 
Subprefeitura possa ser implantada em nosso Distrito. Tratando-se da reforma e cobertura da 
quadra poliesportiva da Escola Fernando Guilhon, em Novo Horizonte, ressalto que é uma obra que 
vem se arrastando há muito tempo e até a presente data não foi concluída. Tanto a reforma como 
cobertura da quadra, são as principais reivindicações dos alunos, professores e nós moradores 
daquele Distrito, por isso mais uma vez esse pedido está sendo requerido ao poder público, na 
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pessoa do Exmo. Sr. Prefeito Municipal Artemes Oliveira, na esperança de que possa ser executado. 
Com certeza meus colegas vereadores serão favoráveis a aprovação destas matérias e juntos 
possamos continuar sonhando com a execução das mesmas, pois a partir do momento que 
apresentamos as demandas passamos a sonhar com a execução. Muito obrigado! 
Ver. Railton da Silva:  Boa noite a todos. Parabenizo o Ver. Robson pelas matérias. Dentro da nossa 
campanha eleitoral falamos muito sobre a implantação das subprefeituras em três localidades: Novo 
Horizonte, Canaã e Vila Genésio. Sabemos que quando as pessoas precisam de alguma informação 
ou até mesmo reivindicar um serviço em sua comunidade, precisam recorrer à a sede do município e 
tendo essa subprefeitura irá amenizar esse tipo de locomoção, aproximando o cidadão do Poder 
Público. Fico muito feliz que a promessa de campanha está sendo hoje discutida, e com certeza será 
aprovada. Conte com meu apoio nobre colega vereador Robson Santiago. Obrigado! 
Ver. Evandro de Lima:  Ver. Robson, o sonho da subprefeitura vem de muitos outros mandatos, 
espero que seja concretizado pelo gestor Artemes Oliveira. Em relação a quadra de esporte da 
escola Fernando Guilhon, sabemos que em um mandato anterior o recurso para execução dessa 
obra foi desviado e para conseguir outro recurso é bem difícil, mas vamos torcer para que esse 
requerimento também seja executado. Peço para subscrever. 
Ver. Claudenor Alves: Parabenizo o autor das matérias pela preocupação e pelos importantes 
requerimentos destinados ao Distrito Novo. Em nome da professora Izabel Alencar, parabenizo os 
profissionais de Educação Física pelo seu dia, comemorado hoje. Os requerimentos tem meu apoio. 

 

2ª PARTE DA ORDEM DO DIA:  Sem matérias para a Ordem do Dia: 

 
PRONUNCIAMENTOS:  

1. VER. BENÍCIO DA CONCEIÇÃO BRAGA: Em nome do Presidente cumprimento aos meus 
colegas vereadores. Em nome do vice-prefeito cumprimento todos que vieram acompanhar nossa 
sessão. Parabenizo todos os vereadores que apresentaram matérias.  Parabéns presidente Robson 
Santiago pela inciativa em instalar neste Distrito a Câmara Itinerante. Estamos trazendo um pouco 
do nosso trabalho para que a comunidade conheça. Aqui é simplesmente uma parte do muito que 
tentamos fazer pela nossa população, mas infelizmente muitas vezes somos mal interpretados. 
Nossa missão é levantar as necessidades e trazer ao plenário da Casa para ser aprovadas e em 
seguida levar ao conhecimento do gestor para análise e futuramente serem executadas ou não. 
Infelizmente não temos como atender todos os pedidos que são destinados a nós, mas fazemos o 
que nos compete. Estamos com mais de 200 requerimentos aprovados e acredito que este governo 
ainda trará muitos benefícios a este Distrito. Estamos vendo alguns benefícios que o Prefeito já 
trouxe ao Distrito Novo Horizonte. Meus sinceros agradecimentos pela presença de todos e que 
Deus continue nos abençoando. Boa noite! 

 
2. VER. ANTONIO DOS SANTOS MENDES: Agradeço a Deus por estarmos reunidos neste Distrito 

pela segunda vez em Câmara Itinerante. Cumprimento o Vice-prefeito, secretários municipais, 
guardas Municipais, professores, gestores e demais pessoas que vieram acompanhar nossa sessão. 
Parabenizo a todos pelas matérias aqui aprovadas, voltadas para esta região e aproveito a 
oportunidade para pedir autorização para subscrevê-las. Vocês vereadores que representam este 
Distrito tem minha admiração e parabéns por sempre estarem em busca de benefícios para este 
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povo. Não tenho dúvidas que o Distrito Novo Horizonte está bem representado por vocês 
vereadores Francisco, Evandro, Paulo Sério e Robson. Somos vereadores do município como um 
todo e lutamos para que todas as comunidades sejam contempladas com obras e benfeitorias, mas 
cada um de nós temos as regiões nas quais representamos. Deixo aqui meu apoio a todas as 
matérias que venham para beneficiar nossa população. Muito obrigado pela receptividade e pela 
presença de todos. 

 
3. VER. PAULO SÉRGIO DE ANDRADE:  Agradeço a Deus pela oportunidade em estarmos 

reunidos em câmara Itinerante. Parabenizo aos vereadores que apresentaram matérias e ao 
presidente por ter proporcionado este momento para os munícipes de Novo Horizonte. Quero aqui 
informar que a casa lotérica na qual solicitei para este Distrito, está localizada ao lado da residência 
do ex-vice prefeito Lucas. Estou muito feliz porque as pessoas não precisam mais ir até a sede do 
município para pagar seus boletos bancários e realizar outros serviços. A casa lotérica com certeza 
está contribuindo para uma melhor comodidade das pessoas que moram em Novo Horizonte. Tenho 
sentido na pele que não é nada fácil exercer um mandato, principalmente de vereador, porque há 
mais pessoas para criticar do que para aplaudir, mas peço sabedoria para que nós possamos 
continuar sendo esses vereadores comprometidos e sempre buscando o melhor para a população. 
Muito obrigado e boa noite a todos! 
 

3. VER. RAILTON DA SILVA:  Meus amigos do Distrito Novo Horizonte, não tenham dúvidas que 
vocês estejam bem representados pelos quatro vereadores que sempre estão empenhados em 
busca de melhorias para este distrito e região. Hoje apresentei um Projeto de Lei para que fosse 
trocado o nome do Posto de Saúde PA Candiru no Distrito Novo Horizonte, para “Posto de Saúde 
Manoel Seconde Pacheco”, uma homenagem muito justa à família da nossa amiga Marta. Aproveito 
a oportunidade para informar que eu e o Ver. Robson, estivemos na SEDUC para tratar sobre a 
creche e escola do ensino médio neste distrito. Todos são conhecedores que esta luta para que a 
creche e a escola do ensino médio fossem construídas, já vem há anos, não só por parte dos 
gestores e vereadores deste município, mas por muitas pessoas, inclusive deste Distrito. Nos 
garantiram que essas duas obras serão construídas. Precisamos continuar cobrando das partes 
competentes e sonhado para que realmente esse sonho se torne realidade. Meus agradecimentos a 
todos que vieram acompanhar nossa sessão e a todos que organizaram esse espaço para que nossa 
sessão pudesse acontecer. Que Deus nos dê um abençoado retorno às nossas casas. Obrigado! 

 
4. VER. EVANDRO DE LIMA SOUZA: Parabenizo os vereadores que foram a SEDUC para tratar 

sobre a construção da creche e Escola do Ensino Médio, em nosso Distrito. Durante esses 08 meses, 
nós vereadores temos ido às comunidades e trazido ao plenário as demandas necessárias. Oxalá se o  
gestor Artemes Oliveira conseguisse executar a todas, mas temos esperança que dias melhores 
virão, inclusive para o Distrito Novo Horizonte. Estou muito feliz porque a obra tão sonhada por 
todos nós, a frente do nosso Distrito já está prestes a ser iniciada e segundo os responsáveis pela 
referida obra, ficará muito bonita e aconchegante. Para finalizar, parabenizo o Vice prefeito José 
Carlos, é um vice prefeito atuante, está sempre visitando todas as comunidades e sempre tem 
participado das nossas sessões. Muito obrigado meu amigo particular e grande representante do 
povo. Agradeço a Deus por nos ter dado esta oportunidade e que Ele nos conduza aos nossos lares 
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com segurança e paz. Boa noite! 
 
5. VER. FRANCISCO VALDENISO FREITAS DA SILVA:  Em nome da professora Márcia Pimentel 

abraço a todos os profissionais da educação, em nome da minha irmã Missilene agradeço a presença 
de todos os profissionais da saúde e demais amigos que amigas que estão conosco nesta noite. 
Durante esses oito meses de mandato já conseguimos muitas coisas para o Distrito Novo Horizonte, 
inclusive requerimentos meus já foram executados beneficiando esta localidade. Informo que 
amanhã o executivo dará início ao processo licitatório para a reforma das escolas do nosso 
município. Agradeço ao prefeito e vice prefeito pelo trabalho que vem realizando. As estradas estão 
ficando cada vez melhor para o tráfego da nossa população. Meu mandato está à disposição, porque 
sou funcionário do povo e o que estiver ao meu alcance irei fazer. Meu agradecimento ao Presidente 
e demais vereadores pela aprovação das minhas matérias, o mérito de execução não será somente 
meu, mas de todos nós. Obrigado! 
 

6. VER. ROBSON MONTEIRO SANTIAGO: Meu pronunciamento é somente para agradecer. 
Agradeço aos gestores desta escola que cedeu este espaço para que esta sessão pudesse acontecer. 
Meus agradecimentos às pessoas que permaneceram conosco até o final desta sessão, para nós é 
muito importante, pois vocês serão os transmissores do que ouviram e puderam presenciar um 
pouco do nosso trabalho. As autoridades, professores, comerciantes, funcionários públicos e demais 
pessoas que moram neste Distrito e região, nossos sinceros agradecimentos pela presença. Convido 
vocês para assistir nossas sessões todas as quartas-feiras presencial ou através do link da câmara. 
Vereador Paulo Sérgio, com certeza não é fácil legislar e muitas pessoas ainda não sabem o papel do 
vereador, mas fazemos muito, muito além das nossas prerrogativas. Tenho 34 anos que moro neste 
Distrito e estou no meu 2º mandato representando o nosso município e em especial, este lugar que 
tenho muito amor e zelo, isso para mim não tem preço poder contribuir no desenvolvimento. Meus 
amigos, podem contar com esta Casa, com estes vereadores, sei que muitas críticas sempre virão, 
mas com o simples elogio a gente agradece e segue perseverante. A maratona irá continuar e 
estaremos no Distrito Canaã no dia 15 de setembro de 2021. Sintam-se todos convidados a 
participar conosco. Fazermos uma Sessão no Plenário da Câmara e outra na comunidade polo. Uma 
ótima noite a todos e meu muito obrigado a todos que contribuíram para que este momento 
acontecesse. Fiquem com Deus! 
 

Nada mais havendo a ser apresentado na referida Sessão, o Exmo. Sr. Presidente, Ver. 
Robson Monteiro Santiago, deu-se por encerrado os trabalhos da noite e convocou os 
Excelentíssimos Senhores Vereadores para a próxima Sessão Ordinária no dia 08 de setembro de 
2021, no plenário da Câmara, em horário regimental.  
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 Ver. ROBSON MONTEIRO SANTIAGO 
 Presidente 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ver. CLAUDENOR ALVES DA SILVA                               Ver.  FRANCISCO VALDENISO FREITAS DA SILVA 

        1º Secretário, em exercício                                                                       2º Secretário 
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23ª ATA DA SESSÃO ORDINÁRIA 
 Realizada em 01/09/2021 

2º PERÍODO LEGISLATIVO –  
CÂMARA ITINERANTE – DISTRITO NOVO HORIZONTE 

 
LISTA DE FREQUÊNCIA 

 

Nº VEREADORES ASSINATURA 

1.  
ANTONIO DOS SANTOS MENDES  

2.  
BENÍCIO DA CONCEIÇÃO  

3.  
CLAUDENOR ALVES DA SILVA  

4.  
EVANDRO DE LIMA SOUZA  

5.  
FÁBIO DE ALMEIDA SOUZA  

6.  
FRANCISCO VALDENISO FREITAS DA SILVA  

7.  
GILSON SOUSA DE OLIVEIRA  

8.  
MARDONIO JHONES MARTINS DUARTE  

9.  
PAULO SÉRGIO DE ANDRADE  

10.  
RAILTON DA SILVA  

11.  
ROBSON MONTEIRO SANTIAGO  

 


