
ATA DA 37ª SESSÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA 
MUNICIPAL DE SITIO NOVO, ESTADO DO 
MARANHÃO DA 1ª SESSÃO LEGISLATIVA DA 15ª 
LEGISLATURA. 

Às nove horas do dia vinte e oito de setembro de dois mil e vinte e um, presentes os Senhores 
Vereadores(as) e o Srº Presidente: José Ruimar Diniz Raposo, Edimilson pinheiro Vargas, Lanna dos Santos 
de Oliveira, Valéria Noleto Xavier de Oliveira Pinheiro, Manoel Max Diniz da Silva, Pedro Arimar Portilho 
Aguiar, Leonel Sigmar Sousa Reis, Teodoro Carvalho Barros e Erinaldo Lopes dos Santos. Com número legal 
e sob a proteção de Deus, o Srº presidente, José Ruimar Diniz Raposo, declarou aberta a presente sessão. 
Em seguida a Vereadora Lanna dos Santos de Oliveira fez a leitura bíblica do Salmo 27. Logo em seguida a 
secretária fez a leitura da ata da sessão anterior que foi aprovada sem restrições. Expediente constou: Da 
leitura do ofício nº 392/2021–8ª/SR, da CODEVASF, que da ciência a essa Câmara Municipal sobre a 
celebração de convênio. Constou, também, da leitura do ofício nº 393/2021–8ª/SR, da CODEVASF, que dá 
ciência a essa Câmara Municipal sobre a celebração de convênio. Pequeno expediente: Houve a dispensa 
do pequeno expediente por todos os vereadores presentes.  O Srº presidente, José Ruimar Diniz Raposo, 
abriu espaço para a equipe da Secretaria de Saúde, juntamente com o contador da prefeitura Carlos Magno 
onde foram feitas as apresentações da Audiência Pública do segundo quadrimestre de dois mil e vinte e 
um, em cumprimento a Lei de Responsabilidade Fiscal. O Contador do Município Carlos Magno 
primeiramente cumprimentou a todos os presentes e logo em seguida fez uma breve explanação sobre a 
Lei de Responsabilidade Fiscal. Em seguida, Carlos Magno apontou os pontos que seriam debatidos nesta 
Audiência Pública, a saber, a receita prevista e realizada, o resultado primário, as despesas realizadas com 
pessoal, as despesas com educação, as despesas com saúde e o relatório de Gestão em Saúde. Dando 
continuidade ao ato o Enfermeiro Thiago, neste ato representando a Secretária Municipal de Saúde, Mirian 
Honorato da Costa Santos, cumprimentou todos os presentes e fez a abertura da apresentação sobre o 
relatório quadrimestral da Gestão em Saúde, bem como, passou a palavra ao Enfermeiro, Renato Costa, 
Coordenador da atenção básica que apresentou o relatório quadrimestral das UBS´s. Em seguida, 
retomando sua fala, o enfermeiro Thiago, comentou sobre a carreta da mulher e apresentou o total de 
ações realizadas no evento e o total de mulheres assistidas. Ato continuo, a Médica Veterinária, Nathana, 
apresentou o relatório quadrimestral das coordenação da vigilância epidemiológica e Sanitária, e das 
coordenação de Zoonose. Em seguida o enfermeiro Thiago apresentou o novo coordenador da vigilância 
Ambiental, Eduardo que apresentou o relatório quadrimestral da coordenação da vigilância em saúde 
ambiental. Em seguida, retomando sua fala o enfermeiro Thiago apresentou o relatório quadrimestral da 
coordenação odontológica e a Enfermeira Eloides apresentou o relatório quadrimestral do SAMU. Dando 
prosseguimento ao ato o Enfermeiro Thiago apresentou o quantitativo das vacinas aplicadas e o relatório 
quadrimestral da NASF e passou a palavra ao Farmacêutico Lucas Costa que apresentou o relatório da 
Assistência Farmacêutica e as ações realizadas. Ao final, o enfermeiro Thiago apresentou o relatório 
quadrimestral do Hospital Frei Alberto Beretta, dos tratamentos realizados fora de domicílio, bem como o 
relatório quadrimestral da coordenação, regulação e TED e finalizou sua apresentação agradecendo pela 
oportunidade e abrindo espaço para esclarecer as dúvidas dos Nobres Vereadores. Ordem do dia nada 
constou. E nada mais havendo a tratar o Senhor presidente José Ruimar Diniz Raposo declarou encerrada 
a presente sessão. E para constar Lanna Dos Santos de Oliveira, 1º Secretária, redigiu e eu Marta Teixeira 
dos Reis Vargas, Secretária Administrativa lavrei a presente Ata que lida e achada conforme vai pela mesa 
assinada.  

SÍTIO NOVO, ESTADO DO MARANHÃO, AOS VINTE E OITO DO MÊS DE SETEMBRO DE DOIS MIL E VINTE E 
UM. 


