
ATA DA 52ª 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 dois de novembro de dois mil e vinte e um, presentes os Senhores 

Vereadores (as) e o Sr. Presidente: José Ruimar Diniz Raposo, Levi Coelho Marinho, Edimilson 

Pinheiro Vargas, Lanna dos Santos de Oliveira, Manoel Max Diniz da Silva, Valéria Noleto Xavier de 

Oliveira Pinheiro, Pedro Arimar Portilho Aguiar, Leonel Sigmar Sousa Reis, Teodoro Carvalho Barros 

e José Ivonildo Vasconcelos. Com número legal e sob a proteção de Deus, o Sr. 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 Mateus, cap. 6º, vers. 5º ao 8º. 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 32/2021, de autoria do vereador Pedro Arimar Portilho 

Aguiar, que solicita “que sejam pavimentadas, com bloquetes, todas as ruas do Ass. Nossa Senhora 

da Conceição”. Constou também da leitura do ofício nº 0176/2021-GP, que encaminha o PL 

nº011/2021 para apreciação e votação. Constou também da leitura da mensagem nº 011/2021 

que submete à apreciação dessa casa legislativa o PL nº 011/2021, que “dispõe sobre a criação do 

serviço de inspeção municipal e os procedimentos de inspeção sanitária em estabelecimentos que 

produzam produtos de origem animal e dá outras providencias”. Contou também da leitura do 

ofício nº0181/2021-GP que encaminha os PL nº 012/2021 e 013/2021, para apreciação e votação. 

Constou também da leitura da mensagem nº012/2021, que submete à apreciação dessa casa 

legislativa o PL nº 012/2021 que “altera a lei municipal nº 423/2017 que dispõe sobre o código 

tributário municipal, e dá outras providências”. Constou também da leitura da mensagem 

nº013/2021 que submete à apreciação dessa casa legislativa o PL nº 013/2021, que “dispões sobre 

o reajuste dos valores das tarifas de água e esgoto e dos preços públicos dos demais serviços a 

serem aplicados pelo serviço autônomo de água e esgoto-SAAE”. Pequeno Expediente: O vereador 

José Ivonildo Vasconcelos dispensou o uso da palavra. O vereador Teodoro Carvalho Barros 

externalizou suas felicitações ao vereador Ivonildo por seu aniversário. O vereador Pedro Arimar 

Portilho Aguiar também estendeu suas felicitações ao vereador Ivonildo. O vereador Leonel Sigmar 

Sousa Reis também aproveitou o ensejo para apresentar os seus mais sinceros votos de felicidade 

ao vereador Ivonildo. Assim como os demais a vereadora Valéria Noleto Xavier de O. Pinheiro 

também externalizou suas felicitações ao vereador Ivonildo. Ato contínuo, mencionou que ela e a 

vereadora Lanna ficaram responsáveis por arrecadar a contribuição dos nobres Edis aos alunos do 

3º ano da escola Parsonda de Carvalho. O vereador Manoel Max Diniz da Silva parabenizou o ex-

vereador José de Ribamar que se encontrava presente nessa Augusta Casa Legislativa pelo seu 

destaque à frente do SEBRAE bem como o vereador Ivonildo por seu aniversário. Em seguida 

destacou os resultados positivos do esporte sitionovense, sendo segundo ele uma forma de renda 

as pessoas que estão vendendo bebidas e lanches ali no estádio Brasil. Parabenizou o 

departamento de esporte e o gestor Municipal pelo empenho desenvolvido na área do esporte e 

informou a pretensão do prefeito em fazer no ano que vem um campeonato na região da Serra da 



Cinta. A vereadora Lanna dos Santos de Oliveira falou também sobre o esporte local e solicitou 

novamente ao Sr. Líder de Governo leve ao conhecimento do executivo sua solicitação de que seja 

construída uma galeria no Bairro Vila Nova. Logo após, falou sobre a necessidade de algumas 

bueiras no Sobral e direcionou sua fala ao vereador Ivonildo para o parabenizar por seu aniversário. 

O vereador Edimilson Pinheiro Vargas parabenizou o vereador Ivonildo por seu aniversário e por 

sua vida pública. Após demonstro sua felicidade por ser informado pelo Sr. Líder de Governo que 

o problema da estrada do Ass. Patis já será resolvido essa semana e informou que as máquinas de 

responsabilidade do Joaninha que estavam no Pov. Grupo Novo já estão se direcionando ao Pov. 

Boa Lembrança. Em seguida solicitou que o Sr. Líder de Governo leve ao executivo a sua ideia de 

no Domingo das comemorações do aniversário da cidade que seja colocado uma banda pra tocar 

e não somente paredões de Som, por se tratar dos 60 anos de Sitio Novo. O vereador Manoel Max 

Diniz da Silva direcionou sua fala ao vereador Edimilson mencionando sua felicidade por saber do 

melhoramento da estrada do Ass. Patis. O vereador Levi Coelho Marinho mencionou que em 

decisão tomada com o executivo municipal parte do maquinário já está indo resolver a questão da 

estrada entre o Pov. Santa Maria e o Ass. Patis. Cumprimentou o vereador Ivonildo por seu 

aniversário e por sua representatividade política ao município. A vereadora Valéria Noleto Xavier 

de O. Pinheiro fez a leitura de uma mensagem da filha do vereador Ivonildo, Riza, o parabenizando. 

O Sr. Presidente, José Ruimar Diniz Raposo, também estendeu suas felicitações ao vereador 

Ivonildo e relatou o posicionamento do prefeito Antônio Coelho com relação ao vandalismo feito 

com os bancos da praça do açude. Ordem do dia constou: O Sr. Presidente, José Ruimar Diniz 

Raposo, encaminhou os PL nº 011/2021, 012/2021 e 013/2021 às comissões responsáveis para a 

emissão dos devidos pareceres. Em seguida o Sr. Presidente colocou em discussão o requerimento 

nº 32/2021 de autoria do vereador Pedro Arimar Portilho Aguiar, que solicita “que sejam 

pavimentadas, com bloquetes, todas as ruas do Ass. Nossa Senhora da Conceição”. Em seguida 

concedeu o uso da palavra ao vereador Pedro Arimar Portilho Aguiar para que justificasse o seu 

requerimento. Em seguida colocou em votação o requerimento nº 32/2021 de autoria do vereador 

Pedro Arimar Portilho Aguiar, que foi aprovado por unanimidade. Em seguida concedeu o uso da 

palavra ao ex-vereador José de Ribamar que além de parabenizar o vereador Ivonildo também 

convidou os nobres Edis a participarem de uma Roda de Conversa sobre as Linhas de crédito a ser 

realizada nessa quinta-feira, nessa augusta casa legislativa. Concedeu o uso da palavra também ao 

vereador José Ivonildo Vasconcelos que relatou o que ele passou a um ano atrás quando estava 

com Covid e a sua imensa gratidão aos seus eleitores fieis que mesmo ele estando acamado lhe 

dedicaram seu voto. 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 DOIS DIAS DO MÊS DE NOVEMBRO DE DOIS MIL 
E VINTE E UM. 


