
ATA DA 50ª SESSÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA 
MUNICIPAL DE SITIO NOVO, ESTADO DO MARANHÃO 
DA 1ª SESSÃO LEGISLATIVA DA 15ª LEGISLATURA. 

Às nove horas do dia dezesseis 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, Lanna dos 
Santos de Oliveira, Edimilson Pinheiro Vargas, Manoel Max Diniz da Silva, Teodoro Carvalho 
Barros, José Ivonildo Vasconcelos e Erinaldo Lopes dos Santos. Com número legal e sob a 
proteção de Deus, o Sr. presidente, José Ruimar Diniz Raposo, declarou aberta a presente 
sessão. Em seguida o vereador Levi Coelho Marinho fez a leitura bíblica do salmo 17. 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 Erinaldo Lopes dos Santos desejou 
um bom dia a todos. O vereador José Ivonildo Vasconcelos informou aos Nobres Pares que há 
um ônibus escolar que não há um acento que tenha estofado, com para brisa quebrado e em 
que os alunos estão indo a escola em pé. Logo após solicitou que a Comissão de Educação 
fiscalize tanto essa como a questão da merenda escolar da Creche e de outras escolas se for 
necessário. Relatou também a superlotação de um ônibus escolar da região do campestre e 
do minador e demonstrou sua preocupação com os casos relatados. O vereador Monoel Max 
Diniz da Silva questionou se esse ônibus denunciado pelo vereador Ivonildo está rodando. 
Falou novamente sobre a questão do aumento dos casos de Covid e solicitou que as pessoas 
que ainda não se vacinaram que se vacinem. O vereador Teodoro Carvalho Barros pegando 
um gancho na fala do vereador Ivonildo solicitou ao Sr. Líder de Governo que se junte com o 
prefeito e com a Secretária de Educação para que o problema seja resolvido. A vereador Lanna 
dos Santos de Oliveira mencionou que não tinha conhecimento do que foi relatado pelo 
vereador Ivonildo. Citou que deveria se ter uma agilidade com relação a recuperação das 
estradas para que possam dar uma resposta a população a respeito de uma previsão de 
quando as máquinas irão a determinada região, já com relação ao Covid aconselhou que seja 
exigido que todos os funcionários públicos se vacinem. O vereador Edimilson Pinheiro Vargas 
fez um requerimento verbal junto ao Sr. Líder de Governo para que seja visto a questão da 
ponte sobre o Rio Riacho Fundo no Pov. Nova Veneza, que está quase que intrafegável. Ao 
final solicitou uma ajuda a advogada presente para que lhe auxilie no seu projeto de doação 
de um terreno a igreja católica e a igreja evangélica no Pov. Boa Lembrança. O Sr. Presidente, 
José Ruimar Diniz Raposo, informou ao Vereador Edimilson que esse é um projeto de iniciativa 
do Executivo, devendo haver a provocação por parte dessa Augusta Casa para que eles enviem 
esse projeto. O vereador Levi Coelho Marinho informou que não tinha conhecimento do que 
foi relatado pelo vereador Ivonildo, mas que tomará todas as providências possíveis para 
resolver a situação e levará a situação ao conhecimento do Sr. prefeito. Mencionou ser grande 
a preocupação com relação a ponte no pov. Nova Veneza e também com a ponte do coladino. 
Relatou que em conversa com o prefeito ele lhe afirmou que o rapaz responsável estaria indo 
verificar as situações. O Sr. Presidente concedeu a palavra a Secretária de Desenvolvimento 
Humano, Fernanda Diniz, que por sua vez fez uma breve explanação do papel da Secretária de 
Cultura e convidou a todos para se fazerem presente na primeira Feira de Artesanato, no dia 
02 de Dezembro na praça José Marinho e se colocou à disposição para possíveis 



esclarecimentos. O Sr. Presidente agradeceu a presença da Secretária e solicitou seu apoio na 
reinauguração dessa augusta Casa de Leis. O vereador José Ivonildo Vasconcelos relatou sua 
preocupação com o que foi exposto pelo vereador Max de pessoas que ainda não se vacinaram 
e mencionou o que aconteceu com ele a um ano atrás. O vereador Levi Coelho Marinho 
aconselhou que as pessoas tenham esse cuidado de se vacinarem. O vereador Erinaldo Lopes 
dos Santos agradeceu a Secretária de Cultura pela presença e solicitou ao Líder de Governo 
que leve ao conhecimento do Sr. Prefeito o que foi relatado pelo vereador Ivonildo e que cobre 
da pessoa responsável. O Sr. Presidente, José Ruimar Diniz Raposo, relatou que todos os 
ônibus possuem um monitor para que não deixem esse tipo de coisa acontecer. O vereador 
Edimilson Pinheiro Vargas parabenizou o vereador Erinaldo por sua fala e reportou que tem 
que ser cobrado de cada chefe de departamento que exerça seu papel.  O vereador José 
Ivonildo Vasconcelos relatou um caso que ocorreu em 2001 no Lá Roque quando ele era 
Secretário de transporte. 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 DEZESSEIS DIAS DO MÊS DE NOVEMBRO DE DOIS 
MIL E VINTE E UM. 


