
ATA DA 33ª SESSÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA 
MUNICIPAL DE SITIO NOVO, ESTADO DO 
MARANHÃO DA 1ª SESSÃO LEGISLATIVA DA 
15ª LEGISLATURA. 

Às nove horas do dia quatorze de setembro de dois mil e vinte e um, presentes os Senhores 
Vereadores(as) e o Srº Presidente: José Ruimar Diniz Raposo, Levi Coelho Marinho, Lanna dos 
Santos de Oliveira, Valéria Noleto Xavier de Oliveira Pinheiro, Manoel Max Diniz da Silva, Pedro 
Arimar Portilho Aguiar, Leonel Sigmar Sousa Reis, José Ivonildo Vasconcelos, 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 Valéria Noleto Xavier de Oliveira Pinheiro fez a leitura bíblica no livro de João, cap. 
8, vers. 13 a 17. Logo em seguida a secretária fez a leitura da ata da sessão anterior que foi 
aprovada sem restrições. Expediente constou: Da leitura do requerimento nº 27/2021, de 
autoria do vereador Manoel Mad Diniz da Silva, que solicita a REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL 
DANIEL RAMOS NO POV. PUÇA. Pequeno expediente: O vereador Erinaldo Lopes dos Santos 
cumprimentou todos os presentes e informou que a estrada da mangaba deverá ser 
recuperada possivelmente na próxima semana. O vereador José Ivonildo Vasconcelos 
cumprimentou a todos e questionou ao líder de Governo e ao Sr. presidente se a pá 
carregadeira foi adquirida através de uma emenda do governo estadual, federal ou se foi 
recurso do próprio município, pois de acordo com ele segundo informações lhe repassadas, 
ela está parada por falta de pagamento. O vereador, Lider de Governo, Levi Coelho Marinho 
cumprimentou todos os presentes e em resposta ao Nobre Vereador Ivonildo explicou que a 
pá carregadeira foi adquirida com recurso Federal e fez uma breve explanação sobre de que 
forma o recurso foi repassado, mas que a empresa Zucateli de forma ilícita bloqueou o uso da 
máquina e mencionou as medidas que estão sendo tomadas para dirimir essa questão. O Sr. 
Presidente, esclareceu que a prefeitura teria que fazer licitação para a aquisição da máquina 
com recursos do próprio munícipio e que a empresa Zucateli entregou uma máquina em 
desacordo com o processo licitatório e assegurou que o problema já está sendo resolvido 
através das vias judiciais. Ato contínuo, o vereador Erinaldo Lopes dos Santos disse que na 
Gestão passada ambas as partes foram erradas por terem violado o processo licitatório, 
devendo, segundo ele, ambas as partes entrarem em um acordo. O vereador Teodoro 
Carvalho Barros cumprimentou todos os presentes, externou seus sentimentos de pesar aos 
familiares da professora Rivanda e da dona Osmarina, em seguida parabenizou Fernando por 
sua aprovação no Revalida. O vereador Leonel Sigmar Sousa Reis dispensou o uso da palavra. 
O vereador Pedro Arimar Portilho Aguiar dispensou o uso da palavra. A vereadora Valéria 
Noleto Xavier de Oliveira Pinheiro cumprimentou todos os presentes e, também, externou 
seus sentimentos as famílias enlutadas e mencionou o aumento de casos de acidentes 
decorrentes de acidentes de trânsito em Sitio Novo. Ato contínuo, também, manifestou sua 
felicidade pela aprovação do Fernando no Revalida. O vereador Manoel Max Diniz da Silva 
cumprimentou a todos e externalizou seus sentimentos de pesar as famílias enlutadas. A 
vereadora Lanna dos Santos de Oliveira cumprimentou a todos, também externalizou seus 
sentimentos de pesar as famílias enlutadas. Em seguida cobrou a execução do seu 



requerimento acerca do trânsito em Sitio. Ao final, também, parabenizou o Fernando por sua 
aprovação no Revalida. O vereador Levi Coelho Marinho cumprimentou a todos e mencionou 
a conquista do Fernando e sua família, acerca dos acidentes de trânsito, segundo ele, faz se 
necessário o controle do trânsito com urgência. O Sr. Presidente, também, manifestou seus 
sentimentos as famílias enlutadas e parabenizou a família do Sr. Armando pela aprovação do 
filho Fernando no Revalida. Acerca da questão do trânsito, citou que o álcool e a falta de 
habilitação aumentam os casos de acidentes, havendo a necessidade de se fazer um trabalho 
de conscientização em todo o município. Ordem do dia: O Sr. Presidente colocou em discussão 
e votação o requerimento nº 27/2021, de autoria do vereador Manoel Max Diniz da Silva, que 
foi aprovado por unanimidade. 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, 1° 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 QUATORZE DIAS DO MÊS DE SETEMBRO DE DOIS 
MIL E VINTE E UM. 


