
ATA DA 39ª SESSÃO ORDINÁRIA DA 
CÂMARA MUNICIPAL DE SITIO NOVO, 
ESTADO DO MARANHÃO DA 1ª SESSÃO 
LEGISLATIVA DA 15ª LEGISLATURA. 

Às nove horas do dia cinco de outubro 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, Leonel Sigmar Sousa 
Reis e José Ivonildo Vasconcelos. 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 Lucas, 
capítulo 10, vers: 38 ao 42. Logo em seguida a secretária fez a leitura da ata da sessão 
anterior que foi aprovada sem restrições. Expediente nada constou. Pequeno expediente: 
O vereador José Ivonildo Vasconcelos cumprimentou a todos e desejou um bom dia. O 
vereador Leonel Sigmar Sousa Reis fez um apelo ao Líder de governo com relação as 
máquinas da Secretária de Agricultura e citou o exemplo da plantadeira que segundo ele 
não está funcionando e se possível a compra de mais uma, bem como informou que as 
grades estão defasadas. Ao final, solicitou que fosse visto a possibilidade de arrumar um 
buraco no asfalto da entrada da cidade. O Sr. Presidente, José Ruimar Diniz Raposo deixou 
o seu posicionamento de forma contrária ao uso das máquinas pelos grandes produtores. 
A vereadora Valéria Noleto Xavier de Oliveira Pinheiro falou sobre a ação do outubro Rosa 
e parabenizou a Secretaria de Saúde em nome da Secretária Mirian Honorato e do prefeito 
Antônio Coelho. O vereador Manoel Max Diniz da Silva agradeceu a presença dos 
secretários presentes, Mirian Honorato e Antônio Gomes. Mencionou a questão das 
máquinas e seu posicionamento, também, para uso apenas dos pequenos produtores. A 
vereadora Lanna dos Santos de Oliveira parabenizou a secretaria de saúde, Mirian 
Honorato, pelas ações realizadas e parabenizou, também, o secretário de Agricultura, 
Antônio Gomes. Se mostrou a favor do uso das máquinas apenas pelos pequenos 
produtores e com relação aos assuntos abordados na sessão do dia quatro, ela acredita 
que houve uma distorção dos fatos e teceu alguns elogios ao Horácio, diretor do hospital. 
O vereador Edimilson Pinheiro Vargas agradeceu pela presença dos secretários de 
Agricultura e de Saúde. Em seguida, mencionou que acredita que os esclarecimentos que 
serão feitos pela secretária de saúde estarão de acordo com as possibilidades que a equipe 
do posto de saúde do pov. Santa maria teve para fazer o atendimento da parturiente. Ato 
continuo, citou que acredita que será possível atender todas as demandas com relação a 
disponibilização do trator aos produtores. Elogiou o trabalho desenvolvido pelo diretor do 
hospital e por sua humildade em atender todas as pessoas da mesma forma. O vereador 
Pedro Arimar Portilho Aguiar explicou sua fala da sessão do dia quatro com relação a 
parturiente. O vereador Levi Coelho Marinho informou ao Vereador Ivonildo que o 
problema da Bomba no Pov. Patis já está sendo resolvido. Mencionou que convidou a 
Secretária de Saúde, para fazer os esclarecimentos necessários com relação as “denúncias” 
da sessão anterior. Ato contínuo informou ao vereador Léo que levará ao conhecimento 



do Sr. Prefeito as reivindicações feitas por ele. Em sequência o Sr. Presidente abriu espaço 
aos Secretários presentes e ao Diretor do Hospital – Horácio José. Momento pelo qual 
Mirian Honorato fez uso da palavra e esclareceu o fato trazido pelo vereador Pedro Arimar 
com relação a Parturiente, bem como com relação a disponibilidade das ambulâncias, em 
sequência se colocou à disposição para esclarecer todas as dúvidas dos nobres Vereadores. 
Ordem do dia: O Srº presidente José Ruimar Diniz Raposo colocou em discussão e votação 
em segundo turno o projeto nº 008/2021 que foi aprovado por unanimidade. Em seguida 
colocou em discussão e votação, em segundo turno o projeto nº 009/2021 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 CINCO DIAS DO MÊS DE OUTUBRO DE DOIS 
MIL E VINTE E UM. 


