
ATA DA 30ª SESSÃO ORDINÁRIA DA 
CÂMARA MUNICIPAL DE SITIO NOVO, 
ESTADO DO MARANHÃO DA 1ª SESSÃO 
LEGISLATIVA DA 15ª LEGISLATURA. 

Às nove horas do dia oito 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, Edimilson Pinheiro Vargas, Valéria Noleto Xavier de Oliveira Pinheiro, 
Manoel Max Diniz da Silva, Pedro Arimar Portilho Aguiar, José Ivonildo Vasconcelos 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 no Livro de filipenses, capítulo 4º. Logo em seguida a secretária fez 
a leitura das atas das sessões anterior que foram aprovadas sem restrições. Expediente 
constou: Da leitura da mensagem nº 008/2021, que submete à apreciação dessa Casa 
Legislativa o Projeto de Lei nº 008/2021, que “dispõe sobre Plano Plurianual para quadriênio 
2022 a 2025 e dá outras providências”. Constou, também, da leitura do ofício nº 127/2021-
GAB, que encaminha o Projeto de Lei nº 008/2021, para apreciação e votação. Constou, 
também, da leitura da mensagem nº 009/2021, que submete à apreciação dessa Casa 
Legislativa o Projeto de Lei nº 009/2021, que “dispõe sobre a Lei Orçamentária Anual de 2022 
e dá outras providências”. Constou, também, da leitura do ofício nº 128/2021-GAB, que 
encaminha o Projeto de Lei nº 009/2021, para apreciação e votação. Pequeno expediente: O 
vereador Erinaldo Lopes dos Santos cumprimentou todos os presentes, mencionou que esteve 
acompanhando os trabalhos de recuperação das estradas do Assentamento Cede Batalha. O 
vereador José Ivonildo Vasconcelos cumprimentou todos os presentes e dispensou o uso da 
palavra. O vereador Pedro Arimar Portilho Aguiar cumprimentou todos os presentes e fez um 
questionamento sobre a possibilidade de o advogado da prefeitura atuar em causas 
particulares dos munícipes. O Senhor presidente José Ruimar Diniz Raposo esclareceu ao 
Nobre Vereador que o Município conta com uma Defensoria Pública para atuar nessas causas. 
A vereadora Valéria Noleto Xavier de Oliveira Pinheiro cumprimentou todos os presentes e 
reforçando o esclarecimento do Sr. Presidente mencionou que no momento o Município conta 
com duas advogadas para atuar em causas dos munícipes. Em seguida fez um balanço a cerca 
de todos os trabalhos prestados na Carreata da Mulher ocorrido na semana passada e 
agradeceu aos Nobres Vereadores pela parceria. O vereador Manoel Max Diniz da Silva 
dispensou o uso da palavra. A vereadora Lanna dos Santos de Oliveira cumprimentou todos os 
presentes, também, fez comentários sobre a Carreata da Mulher e pontuou sobre as 
prevenções e mamografias feitas na oportunidade e sobre a importância da realização desses 
exames. Ato continuo, mencionou sobre a importância do setembro Amarelo e sobre as 
dificuldades de tratamento das pessoas que sofrem de doenças como depressão e crise de 
pânico e citou a importância do acompanhamento psiquiátrico. O vereador Edimilson Pinheiro 
Vargas cumprimentou todos os presentes e mencionou a importância das sessões itinerantes 
nos povoados. Ato continuo, voltou a reforçar a necessidade de locais de descarte de lixo nos 
povoados e citou que esteve no Povoado Grupo Novo juntamente com o prefeito Antônio 
Coelho verificando o andamento da Construção do Posto de Saúde e agradeceu a parceria dos 
Nobres Pares. O vereador Levi Coelho Marinho cumprimentou todos os presentes e deixou seu 
sentimento de pesar a família do ex-vereador Zé de Melo pelo falecimento da sua Mãe, Sra. 
Veronilia, e a família da enfermeira Dalylla Barros que faleceu de forma trágica. Em sequência 



finalizou sua fala fazendo alguns comentários sobre a recuperação das estradas da Serra da 
Cinta.  O Srº presidente José Ruimar Diniz Raposo informou aos Nobres Edis que o Projeto de 
Lei nº 008/2021 e o Projeto de Lei nº 009/2021 será encaminhado às Comissão de Constituição 
e Justiça e a Comissão de Finanças para darem parecer. 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, 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 OITO DIAS DO MÊS DE SETEMBRO DE DOIS MIL E 
VINTE E UM. 


