
ATA DA 51ª SESSÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA 

MUNICIPAL DE SITIO NOVO, ESTADO DO 

MARANHÃO DA 1ª SESSÃO LEGISLATIVA DA 

15ª LEGISLATURA. 

 

Às nove horas do dia dezessete 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, Manoel Max Diniz da Silva, Valéria Noleto Xavier de Oliveira 

Pinheiro, Teodoro Carvalho Barros 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 a vereadora Valéria Noleto Xavier de Oliveira Pinheiro fez a leitura 

bíblica no livro de Mateus, cap. 6º, vers. 1º ao 4º. Logo em seguida a secretária fez a leitura 

da ata da sessão anterior que foi aprovada sem restrições. Expediente Constou da leitura do 

requerimento n° 31/2021, de autoria do vereador Edimilson Pinheiro Vargas, que solicita a 

reforma da ponte localizada sobre o Riacho Fundo que dá acesso ao pov. Nova Veneza. 

Pequeno Expediente: O vereador Erinaldo Lopes dos Santos desejou um ótimo final de 

semana a todos e mencionou que esteve na estrada da Maiada Grande acompanhando o início 

dos trabalhos de recuperação. O vereador Teodoro Carvalho Barros dispensou o uso da 

palavra. A vereadora Valéria Noleto Xavier de Oliveira Pinheiro mencionou ser um prazer 

ter a presença dos alunos do 3º ano da escola Parsonda de Carvalho nessa Casa de Leis. Ato 

contínuo, falou que esteve em uma reunião do Conselho Municipal de Desenvolvimento 

Rural Sustentável e informou como irá funcionar as Reuniões do Conselho, bem como quem 

são todos os seus membros. Relatou que a prefeitura fez um decreto municipal exigindo a 

vacinação dos funcionários públicos, mas que houve resistências de alguns funcionários. Ao 

final solicitou novamente ao Líder de Governo a recuperação da estrada na entrada do Santa 

Maria II. O vereador Monoel Max Diniz da Silva relatou sua preocupação com a comunidade 

do Assentamento Patis, em que segundo ele, a comunidade já está praticamente ilhada. E 

solicitou que o Líder de Governo reforce a sua preocupação junto ao executivo. Com relação 

as estradas citou que espera que as estradas do Grossar, água viva e do Manoel Boiadeiro 

sejam recuperadas. O vereador Edimilson Pinheiro Vargas pegando um gancho na fala do 

vereador Max solicitou que seja recuperada o mais rápido possível a estrada do Ass. Patis e 

que seja feito estratégias para recuperar os pontos mais críticos. O vereador Levi Coelho 

Marinho falou sobre a questão das estradas e mencionou ser o caso do Ass. Patis o mais 

preocupante, mas que acredita que como já foi feita a licitação ainda nessa semana as 

máquinas irão resolver essa questão. Com relação ao Covid citou que deveria ser montada 

uma estratégia para conscientizar um maior número de pessoas. A vereadora Valéria Noleto 

Xavier de O. Pinheiro relatou que estão sendo feitas muitas estratégias e que inclusive o 

Governo Federal já solicitou que seja um critério do Bolsa Família a vacinação do Covid. O 

vereador Teodoro Carvalho Barros convidou todos os Nobres Pares para participarem de uma 

palestra com o Dr. Bruno sobre o Câncer de Próstata que iria acontecer no sindicato nesse 

sábado. Ordem do dia constou: O Sr. Presidente, José Ruimar Diniz Raposo, colocou em 

discussão o requerimento nº 31/2021 de autoria do vereador Edimilson Pinheiro Vargas, que 

solicita a reforma da ponte localizada sobre o Riacho Fundo que dá acesso ao pov. Nova 

Veneza. Em seguida concedeu a palavra ao Vereador Edimilson Pinheiro Vargas para que 

justificasse o seu requerimento, momento pelo qual o vereador Levi Coelho Marinho solicitou 



que fosse incluído ao requerimento do vereador Edimilson a recuperação da ponte do 

Coladino, que dá acesso ao pov. Grupo Novo.  Em seguida o Sr. Presidente colocou em 

votação o requerimento nº 31/2021 de autoria do Edimilson Pinheiro Vargas que foi aprovado 

por unanimidade. Logo após concedeu a palavra aos estudantes da 3ª Serie dos turnos, 

matutino, Vespertino e Noturno, da escola estadual Centro de Ensino Parsondas de Carvalho, 

sob gestão do professor Gean Carlos, que apresentaram o projeto de 

CONFRATERNIZAÇÃO das 3ª séries a ocorrer no dia quatro de dezembro. E nada mais 

havendo a tratar o Senhor presidente, José Ruimar Diniz Raposo, declarou encerrada a 

presente sessão. E para constar 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 DEZESSETE DIAS DO MÊS DE 

NOVEMBRO DE DOIS MIL E VINTE E UM. 


