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“Ata da Sessão Ordinária da Câmara Municipal de Pedreiras”. 

Aos nove dias do mês de fevereiro do ano de dois mil e vinte e dois, às nove horas, reuniram-se em Sessão Ordinária os 
nobres vereadores Marly Tavares Soares Silva, Emanuel Anselmo Nascimento, Katyane Rivone de Albuquerque Leite, 
José Josias de Oliveira Neto, Aristóteles Silva Sampaio, Enderson Pereira da Silva, Iaciaria Bernardo Silva Rios Portela, 
Jamison Fernandes Silva, Márcio Francigard Furtado e Silva, Valdemir Conceição Silva e Valdete Maria Cruz de Lima. Sob 
a Presidência da vereadora Marly Tavares Soares Silva, que constatando o número legal, declarou em nome de Deus e 
do povo de Pedreiras aberta a Sessão Ordinária. Por conseguinte, a Sra. Presidenta fez uma oração inicial e, em seguida 
franqueou a palavra a Assistente de Plenário a Sra. Vanete Florêncio de Sousa, para fazer a leitura das Atas das Sessão 
anterior, que após lidas, apreciadas e aprovadas, serão por todos assinada. Na sequência, a Sra. Presidenta submeteu a 
Ata da Sessão Solene à apreciação e votação. Em seguida, declarou aprovada. Posteriormente, submeteu a Ata da 
Sessão Ordinária à apreciação. Pela ordem a vereadora Valdete Cruz solicitou que fosse feita a retifição na sua fala onde 
citou que “agradeceu os pedidos relativos às indicações e apoio às pessoas necessitadas de políticas públicas”. Pela 
ordem o vereador Totinho Sampaio solicitou que fosse feita a retificação do seu sobrenome, pois foi lido “Totinho 
Oliveira”. Pela ordem o vereador Emanuel Nascimento solicitou que fosse feita a retificação do nome da rua citada na 
sua Indicação que é Gilona Araújo. Após, feitas as ressalvas, a Sra. Presidenta submeteu a Ata à votação. Em seguida, 
declarou aprovada. Dando início ao Pequeno Expediente, franqueou a palavra aos vereadores. Pela ordem o vereador 
Totinho Sampaio solicitou a Sra. Presidenta que justificasse a ausência da vereadora Anarjara Quineiro por motivo 
saúde. Pela ordem o vereador Jamison Fernandes solicitou a Sra. Presidenta que justificasse a ausência do vereador Zé 
Renato que se encontra em recuperação. Em seguida, a Sra. Presidenta registrou a presença da Presidente do SINDSERP 
Sra. Ana Roberta. Pela ordem o vereador Gard Furtado solicitou a Sra. Presidenta para que pudesse protocolar junto a 
Mesa Diretora o Projeto de Lei vindo do Poder Executivo em regime de urgência, que trata sobre o reajuste salarial dos 
professores e, que a Sra. Presidenta analise com carinho para que o mesmo entre em pauta e seja votado ainda nesta 
sessão. Por conseguinte, a Sra. Presidenta concedeu permissão e frisou que recebe este projeto com muita honra em 
nome de todos os vereadores que muito valoriza a educação do nosso município. Pela ordem os vereadores Jotinha 
Oliveira, Katyane Leite, Iaciaria Rios, Enderson Portela, Totinho Sampaio, Jamison Fernandes, Valdete Cruz e Neguim 
Silva frisaram que se sentem felizes em poder participar desse momento de grande importância para a educação do 
município de Pedreiras. Agradeceram a sensibilidade da Sra. Presidenta Marly Tavares em receber este projeto, a 
Prefeita Vanessa Maia pela iniciativa e valorização dos profissionais da educação em dar um reajuste de 34%, além do 
que foi dado pelo Presidente Bolsonaro, ao Líder de Governo vereador Gard Furtado e a Presidente do Sindicato Sra. 
Ana Roberta pela luta e por sempre está buscando melhorias para a classe. Frisaram que na cidade de Pedreiras está 
acontecendo uma grande revolução na educação como a entrega de uma grande obra o J.I. Fátima Roma que será 
entregue nesta próxima sexta-feira, como também reformas em algumas escolas. Não havendo mais nenhum vereador 
que quisesse se manifestar a Sra. Presidenta encerrou o Pequeno Expediente e passou para a Ordem do Dia onde 
franqueou a palavra a assistente de plenário para fazer a leitura das proposições. Foi lido o Projeto de Lei n 001/2021 de 
autoria do Poder Legislativo, que dispõe sobre a denominação da Casa de Apoio à Saúde e Assistência aos Pacientes em 
Tratamento fora do Município de Pedreiras, localizada em São Luís, Capital do Maranhão e dá outras providências. 
Dando continuidade, a Sra. Presidenta encaminhou o Projeto de Lei à Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final. 
Foi lido o Projeto de Decreto nº 004/2022 de autoria do Poder Legislativo, que concede o Título de Cidadã Pedreirense a 
Sra. Francisca Galdino da Silva. Por conseguinte, a Sra. Presidente encaminhou o Projeto de Decreto à Comissão de 
Legislação, Justiça e Redação Final. Foi lido o Requerimento nº 001/2022 de autoria da vereadora Katyane Leite, 
sugerindo a Exma. Sra. Presidenta Marly Tavares Soares Silva, que seja feito o convite à Secretária de Educação, 
juntamente com o Conselho do FUNDEB para prestação de contas do FUNDEB (Receitas e Despesas de competência da 
Educação). Dando prosseguimento, a Sra. Presidenta submeteu o Requerimento à apreciação. Pela ordem a Sra. 
Presidenta sugeriu que não fosse feito o convite nesse momento, mas que a vereadora inicialmente fizesse um ofício 
solicitando a documentação da prestação de contas Conselho do FUNDEB para que possam analisar e, se necessário for 
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um posterior convite. Pela ordem a vereadora autora falou que como parlamentares devem essa satisfação à sociedade, 
pois tem que haver essa prestação de contas do ano de 2021 para que a população tome conhecimento. Frisou que o 
correto seria entrar com o pedido por este parlamento e não individual. Pela ordem o vereador Gard Furtado frisou que 
não necessita de requerimento para convite, que a vereadora tem a prerrogativa de convidar e não precisa ser em 
nome da Presidência da Casa. Pela ordem o vereador Jotinha Oliveira falou que precisa entender o teor, se o pedido da 
vereadora solicitando a Presidência para convidar ou se é ofício solicitando informações. Pela ordem o vereador Neguim 
Silva solicitou que fosse lido novamente para que pudesse entender. Pela ordem a vereadora Katyane falou que é a 
primeira vez que ouve falar que um vereador não pode colocar em pauta um requerimento para convidar um 
determinado órgão para se fazer presente à Câmara Municipal, mas irá acatar a sugestão da Sra. Presidenta, então 
solicitou que fosse retirado de pauta e, fará um ofício solicitando essa prestação de contas. Pela ordem os vereadores 
Jotinha Oliveira e Gard Furtado frisaram que a atitude da vereadora em retirar de pauta foi sensata.  Após a discussão, a 
Sra. Presidenta acatou o pedido da vereadora Katyane e retirou o Requerimento de pauta. Foi lida a Indicação nº 
011/2022 de autoria do vereador Totinho Sampaio, sugerindo a Sra. Prefeita Municipal, a proceder com a construção de 
um portal para a entrada da cidade de Pedreiras. Posteriormente, a Sra. Presidenta submeteu a Indicação à apreciação. 
Pela ordem os vereadores Jamison Fernandes e Valdete Cruz solicitaram a inclusão de seus nomes na autoria da 
Indicação. Pela ordem o vereador autor concedeu permissão e solicitou que fosse acrescentada no texto “próximo a 
Santinha”. Em seguida, a Sra. Presidenta submeteu à votação. Logo depois, declarou aprovada. Foram lidas as 
Indicações: nº 023/2022 de autoria do vereador Totinho Sampaio, sugerindo a Sra. Prefeita Municipal, a proceder com a 
construção de uma creche no Povoado Sítio Novo, abrangendo o povoado já citado, como também os Povoados Olho 
D’água e São Lucas; nº 062/2022 de autoria do vereador Enderson Portela, sugerindo a Sra. Prefeita Municipal, a 
proceder com a revitalização e reabertura da Escola do Povoado Olho D’água e nº 065/2022 a proceder com a 
pavimentação asfáltica da Rua São Sebastião, Nova Pedreiras; nº 075/2022 de autoria da vereadora Katyane Leite, 
sugerindo a Sra. Prefeita Municipal, a proceder com a implantação de abrigo para animais abandonados com assistência 
técnica do município (exames, castração e cuidados) em parceria com ONGs de proteção animal e incentivar campanhas 
de adoção de animais e defender aplicação da Lei Sanção; nº 086/2022 de autoria dos vereadores Jotinha Oliveira e 
Jamison Fernandes, sugerindo a Sra. Prefeita Municipal, a proceder com o reparo e reforma da Praça Maria Raimunda 
Silva Sousa, atrás do antigo prédio do Ministério do Trabalho; nº 087/2022 de autoria do vereador Jotinha Oliveira, 
sugerindo a Sra. Prefeita Municipal, a proceder com a revitalização com pista de caminhada no terreno cedido no 
Loteamento Vale da Serra, local que pertence ao município; nº 102/2022 de autoria da vereadora Katyane Leite, 
sugerindo a Sra. Prefeita Municipal, a proceder com a construção de um hospital público no bairro Goiabal, no terreno 
que foi adquirido pelo município (Rotary Club). Na devida ordem, a Sra. Presidenta submeteu as Indicações à apreciação 
e votação. Logo após, declarou-as aprovadas. Foram lidas as indicações: nº 160/2022 de autoria do vereador Jamison 
Fernandes, sugerindo a Sra. Prefeita Municipal, a proceder com convênio com a Secretária de Segurança do Estado para 
fazer uso dos blocos que estão sendo produzidos diariamente na Unidade Prisional de Pedreiras e nº 188/2022 a 
proceder com melhorias no calçamento da Rua 06, Parque das Palmeiras, principalmente na parte de cima. Na 
sequência, a Sra. Presidenta submeteu as Indicações à apreciação. Pela ordem a Sra. Presidenta solicitou a inclusão de 
seu nome na autoria da Indicação nº 160/2022. Pela ordem o vereador autor concedeu permissão. Dando continuidade, 
a Sra. Presidenta submeteu as Indicações à votação. Em seguida, declarou-as aprovadas. Foram lidas as Indicações: nº 
194/2022 de autoria dos vereadores Valdete Cruz e Jamison Fernandes, sugerindo à Sra. Prefeita Municipal, a proceder 
com o concerto de buracos e recapeamento com camada asfáltica na Av. Marly Boueres, bairro Mutirão; nº 213/2022 
de autoria do vereador Gard Furtado, sugerindo à Sra. Prefeita Municipal, a proceder com a reforma da Escola do 
Povoado Pau D’Arco; nº 247/2022 de autoria do vereador Neguim Silva, sugerindo à Sra. Prefeita Municipal, a proceder 
com a construção de duas salas de aulas para a Escola Janoca Maciel; nº 301/2022 de autoria do vereador Gard Furtado, 
sugerindo à Sra. Prefeita Municipal, a proceder com a reforma da Escola Sotero dos Reis, no Povoado São Raimundo; nº 
311/2022 de autoria do vereador Emanuel Nascimento, sugerindo à Sra. Prefeita Municipal, a proceder com a 
implantação de camada asfáltica na Rua Seringal, bairro Seringal e nº 312/2022 a proceder com a implantação de 
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camada asfáltica na Rua Josenil Bezerra Nascimento, bairro Seringal; nº 314/2022 de autoria dos vereadores Iaciaria 
Rios e Jamison Fernandes, sugerindo à Sra. Prefeita Municipal, a proceder com a reforma da U. E. Carlos Martins; nº 
318/2022 de autoria da vereadora Iaciaria Rios, sugerindo a Sra. Prefeita Municipal, a proceder com a reforma da U. E. 
Janoca Maciel; nº 320/2022 de autoria do vereador Neguim Silva, sugerindo à Sra. Prefeita Municipal, a proceder com a 
instalação de um transformador na U. E. Janoca Maciel; nº 334/2022 de autoria da Mesa Diretora sugerindo à Sra. 
Prefeita Municipal, a proceder com a pintura da Escola Wilna Bezerra, bairro Diogo e nº 335/2022 a proceder com a 
construção com urgência das sarjetas no bairro Diogo, que cruza com as Ruas Manoel Trindade com a Rua da Paz e 
Manoel Trindade com a Rua da Piçarra. Na devida ordem, a Sra. Presidenta submeteu as Indicações à apreciação e 
votação. Logo após, declarou-as aprovadas. Foram lidas as Moções de Congratulações e Aplausos: nº 002/2022 de 
autoria da vereadora Iaciaria Rios, a Sra. Helma Fernanda Maciel Andrade, por abrir o Centro Pediátrico Dra. Helma 
Maciel com atendimento de ambulatório e urgência com atendimento humanizado; nº 003/2022 de autoria da Mesa 
Diretora, ao Sr. Rafael Bruno Moreira Pereira, por ter sido eleito por três vezes o responsável pelo melhor Chef do Brasil, 
todos esses fomentando a cidade de Pedreiras a nível nacional e trazendo o melhor para a cidade. Na sequência, a Sra. 
Presidenta submeteu respectivamente as Moções de Aplausos à apreciação. Pela ordem a Sra.  Presidenta falou que a 
Moção de autoria da Mesa Diretora é para um dos responsáveis do Restaurante Ponto X que já ganhou premiações por 
várias vezes em São Paulo por seu PF (prato feito). Dando prosseguimento, submeteu à votação. Logo depois, declarou-
as aprovadas. Foram lidas as Moções de Pesares: nº 003/2022 de autoria da vereadora Katyane Leite, pelo falecimento 
do Sr. Raimundo Nonato Dias de Sousa (Professor Nonatão), ocorrido no dia 02 de fevereiro de 2022 e nº 004/2022 pelo 
falecimento da criança Benjamin Kennedy Saturnino Sousa, ocorrido no dia 03 de fevereiro de 2022. Dando 
continuidade, a Sra. Presidenta submeteu respectivamente as Moções de Pesares à apreciação e votação. 
Posteriormente, declarou-as aprovadas. Foi lida a Mensagem ao Projeto de Lei nº 007/2022. Foi lido o Projeto de Lei nº 
007/2022 de autoria do Poder Executivo, que dispõe sobre o piso dos Profissionais do Magistério do município de 
Pedreiras e, dá outras providências. Dando prosseguimento, a Sra. Presidenta informou que cada vereador receberá 
uma cópia do projeto e em seguida encaminhou o PL às Comissões Permanentes. Na sequência, suspendeu a sessão por 
15 min. para que as mesmas possam analisar o PL. Retornando a sessão, a Sra. Presidenta franqueou a palavra a 
assistente de plenário para continuar com a leitura das proposições. Foi lido o Requerimento de Quebra de Interstício 
da Comissão de Finanças, Orçamento e Tributação para que se possa proceder à discussão e votação do PL nº 007/2022, 
de autoria do Poder Executivo que dispõe sobre o piso dos profissionais do magistério do município de Pedreiras e dá 
outras providências. Logo após, a Sra. Presidenta submeteu o Requerimento de Quebra de Interstício à apreciação e 
votação. Por conseguinte, declarou aprovado. Foi lido o Parecer Conjunto nº 001/2022 de autoria das Comissões 
Permanentes ao Projeto de Lei nº 007/2022, que dispõe sobre o piso dos profissionais do magistério do município de 
Pedreiras e, dá outras providências. Na devida ordem, a Sra. Presidenta submeteu o Parecer Conjunto das Comissões 
Permanentes e o Projeto de Lei nº 07/2022 à apreciação e votação. Logo após, declarou-os aprovados. Dando 
prosseguimento, a Sra. Presidenta franqueou a palavra aos vereadores para as proposições verbais. Pela ordem o 
vereador Gard Furtado fez um Requerimento Verbal, solicitando ao Poder Executivo, que seja feita a construção de uma 
estação de captação de água com flutuante, no Povoado Pau D’Arco. Em seguida, fez mais um Requerimento Verbal, 
solicitando ao Poder Executivo, que seja feita a reforma e reativação do Posto dos Correios do Povoado Marianópolis. 
Pela ordem a vereadora Katyane Leite fez um Requerimento Verbal, solicitando ao Poder Executivo, que seja feita 
melhorias na iluminação, capina, canalização das sarjetas de todas as ruas do Parque Henrique Oliveira. Na sequência, 
fez mais um Requerimento Verbal solicitando ao Poder Executivo, que seja feito serviço de capina, limpeza de sarjetas e 
bueiros, revitalização dos canteiros, iluminação e implantação de bancos em torno de toda a Av. Edilson Carvalho 
Branco, bairro Goiabal. Pela ordem a vereadora Valdete Cruz fez um Requerimento Verbal, solicitando ao Poder 
Executivo, que seja feita melhorias na estrada do Povoado Angical que dá acesso ao Balneário Chegou Banhou e ao 
Povoado Angical Beira Rio. Pela ordem o vereador Jamison Fernandes fez um Requerimento Verbal, solicitando ao 
Poder Executivo, que seja feito um serviço de melhorias na Av. Freitas, bairro São Francisco, principalmente na parte 
superior do Alto Santa Cruz, conhecido como Morro do Calango. Pela ordem o vereador Totinho Sampaio fez um 
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Requerimento Verbal, solicitando ao Poder Executivo, que seja feita a limpeza da galeria na entrada da Rua Messias 
Filho para a Rua São João. Em seguida, fez mais um Requerimento Verbal, solicitando a Equipe de Iluminação Pública, 
que seja feito reparo na iluminação pública do Povoado Morada Nova. Na devida ordem, a Sra. Presidenta submeteu os 
Requerimentos Verbais à apreciação e votação. Por fim, declarou-os aprovados. Não havendo mais nenhuma 
proposição verbal e não havendo mais nada a tratar a Sra. Presidenta encerrou a Ordem do Dia. Dando início ao grande 
expediente a Sra. Presidenta franqueou a palavra aos vereadores. Pela ordem dos inscritos ao uso da Tribuna o 
vereador Jotinha Oliveira retirou a palavra. Pela ordem dos inscritos ao uso da Tribuna a vereadora Katyane Leite 
agradeceu os colegas vereadores pela parceria na aprovação das proposições de sua autoria e aproveita para reivindicar 
a Prefeita Municipal que as execute; ressaltou que apresentou um requerimento em que solicitava a prestação de 
contas da Gestão Municipal referente aos recursos do FUNDEB e, se deparou com algumas dúvidas dos vereadores, 
então no Regimento Interno, seção IV, art. 115 diz que “serão escritos e dependerão de deliberação do plenário os 
requerimentos não especificados nesse regimento e os que solicitem: 1º - convocação de secretário perante o plenário”, 
dessa forma, para evitar maiores transtornos pediu para retirar de pauta para voltar da forma que os demais vereadores 
compreendem que está correto, ou seja, direcionando o requerimento de sua pessoa diretamente a Secretaria, sem 
intermediário do gabinete da Presidência da Câmara. Solidarizou-se com a vereadora Camila Rosa que assim como ela 
foi mais uma vítima de violência política no Brasil e repudiou a atitude do vereador André Fortaleza – Presidente da 
Câmara da cidade de Aparecida de Goiânia. Sobre o reajuste de 34% que a Prefeita concedeu aos profissionais da 
educação parabenizou o Sindicato através da Presidente Sra. Ana Roberta e todos que compõem a diretoria pela luta, 
aos servidores por essa conquista. E agora irão lutar pelo Plano de Cargos, Carreiras e Salários para essa classe, como 
também para obter essas informações da prestação de contas referente a 2021 dos recursos do FUNDEB. Agradeceu o 
apoio dos vereadores na aprovação de suas indicações como a solicitação da criação do abrigo para os animais 
abandonados então que não seja feito somente um galpão, mas um local adequado e, solicitou a Prefeita Municipal que 
lhe repasse uma informação oficial de como realmente está sendo feito esse local. Parabenizou seu amigo particular Dr. 
Allan Roberto pela passagem do seu aniversário. Lamentou a morte prematura do menor D. filho da cidadã pedreirense 
Pauliane e, solicitou à gestão que monitore esses casos de pacientes que precisam de cuidados especiais em outras 
cidades. Relatou que fez visita próximo ao antigo Rotary Club onde viu a necessidade de uma sinalização vertical e, já 
até fez esse pedido através de indicação, pois ali já aconteceram inúmeros acidentes. Encerrou sua fala citando Sl 37;5 
“ponha sua vida nas mãos do Senhor, confie n’Ele e Ele o ajudará”. Pela ordem dos inscritos a vereadora Iaciaria Rios 
iniciou seu discurso citando o versículo bíblico “até aqui os ajudou o Senhor”.  Agradeceu os colegas vereadores por 
suas indicações que os mesmos aprovaram. Sobre a fala da vereadora Katyane Leite sobre os muitos casos que já 
aconteceram de violência política contra a mulher, como Procuradora da Mulher juntamente com a vereadora Valdete 
representando essa Casa, citou alguns dos projetos que serão trabalhados neste ano de 2022 onde irão lutar para a 
concretização dos mesmos. Frisou que o poder só tem valor se for para beneficiar e, baseado nisso é que usa a 
representatividade que lhe foi dada nesse cargo para ajudar a população. Destacou que atual Gestão não tem medido 
esforços para cumprir com a agenda e compromissos a que se propôs, onde terão brevemente a inauguraçã do J. I. 
Fátima Roma e, esteve em visita no referido prédio onde saiu encantada e feliz, pois as crianças e funcionários estarão 
usufruindo de um local adequado e favorável para uma educação de qualidade e, esteve também visitando a J.I. Branca 
de Neve onde também está passando por uma reforma de qualidade, então estão vendo uma Gestão com respeito para 
com a educação. Enfim, agradeceu a Deus por estarem iniciando mais um ano de trabalho e conquistas para servir o 
povo pedreirense. Pela ordem dos inscritos o vereador Totinho Sampaio falou sobre o episódio que foi muito 
repercutido nas redes sociais da invasão a Igreja Católica no momento da missa liderada pelo vereador do PT e, isso lhe 
deixa muito triste, pessoas que odeiam os cristãos e fica mais triste ainda que as únicas pessoas que defenderam foram 
os pastores evangélicos, pois até a própria igreja católica ficou em silêncio sobre esse ato covarde e, infelizmente hoje 
estão querendo inibir e intimidar as pessoas em relação a sua fé. Parabenizou todos os vereadores pela aprovação do PL 
do reajuste salarial aos profissionais da educação, ao Presidente Bolsonaro, pois nunca na história do Brasil teve um 
aumento tão relevante, a Prefeita Vanessa Maia por ter dado o reajuste de 34% além do foi dado pelo Governo Federal, 
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dessa forma, fica muito feliz porque a educação é à base de tudo. Falou sobre suas indicações aprovadas hoje onde 
agradeceu os vereadores por terem ajudado na aprovação das mesmas. Em seguida, a Sra. Presidenta passou a 
presidência a 1ª secretária vereadora Katyane Leite enquanto se ausentou por alguns instantes. Pela ordem dos 
inscritos o vereador Enderson Portela falou da honra inenarrável de está participando desse momento ímpar do 
município de Pedreiras que foi a aprovação do reajuste salarial dos profissionais do magistério e, parabenizou os colegas 
vereadores que de forma unanime aprovaram esse projeto, a Prefeita Vanessa Maia pela sensibilidade em dar um 
reajuste de 34%, além do que é exigido pelo Governo Federal, isso mostra seu compromisso com a educação e com os 
profissionais do magistério. Lembrou ainda que tem o compromisso na Casa de olhar pela reformulação do Plano de 
Cargos, Carreiras e Salários dos servidores públicos e, sobre as reformas que foram feitas na estrutura da educação, 
pelas novas construções como a creche que será inaugurada, pelo reajuste salarial então toda essa sensibilidade do 
Poder Executivo lhe dá total confiança que vai haver também esse desenvolvimento em relação ao PCR do município. 
Sobre as palavras do vereador Totinho em relação à invasão de alguns membros partidários no momento da celebração 
religiosa na igreja católica, realmente acredita que as coisas não devam acontecer dessa forma, pois religião tem que ser 
livre, que partido político não deve está entrando em igreja e atrapalhando seus ritos, isso é inadmissível, devem 
entender que a política tem que ser feita de forma democrática e não de forma violenta e obsessiva, pois devem 
defender suas ideologias sem ferir a integridade e liberdade do outro. Pela ordem dos inscritos o vereador Jamison 
Fernandes retirou a palavra. Em seguida a Presidente em exercício passou à presidência a vereadora Marly Tavares. Pela 
ordem dos inscritos o vereador Neguim Silva falou sobre suas indicações e agradeceu os vereadores pela aprovação das 
mesmas. Sobre a aprovação do PL do reajuste salarial ficou muito feliz em fazer parte desse momento de valorização 
dos professores e, como relator de finanças deu parecer favorável. Parabenizou a Prefeita em ter dado os 34% além do 
que foi exigido pelo Governo Federal, aos professores por essa conquista, a Presidente do Sindicato Sra. Ana Roberta, 
pois são sabedores de sua luta em prol dos servidores públicos, aos colegas vereadores pela aprovação unânime desse 
projeto. Frisou que enquanto vereador está disposto a ouvir e buscar melhorias para outras classes, como solicitou 
através de uma indicação o reajuste e a perda salarial dos auxiliares administrativos, fiscais de tributos e pagamento da 
alíquota por produtividade.Destacou que estão vendo uma grande revolução na parte da educação, como a inauguração 
do J.I. Fátima Roma, várias reformas nos colégios que há muito tempo não recebiam essas melhorias. Pela ordem dos 
inscritos ao uso da Tribuna a vereadora Valdete Cruz falou da grande satisfação em está participando dessa valorização 
da educação que é fundamental para o desenvolvimento de uma nação e, por isso gostaria de parabenizar o Governo 
Federal por essa sensibilidade do reajuste salarial tão esperado pelos professores e tudo isso irá refletir positivamente 
nas famílias, alunos, estrutura física das escolas e um melhoramento no nível de ensino. E o reajuste de 34% dado pela 
Prefeita os enche de orgulho, pois veem uma Gestão preocupada com o crescimento e desenvolvimento da educação. 
Ressaltou que concorda plenamente que essa Casa tem o dever de fiscalizar e acesso as contas públicas, como o recurso 
do FUNDEB, mas acredita também que existem forças que somem com eles como é o caso do Sindicato, do Conselho do 
FUNDEB para que juntos estejam pari passu caminhando na defesa de melhores momentos para os alunos e, agradeceu 
a vereadora Katyane em ter retirado de pauta o requerimento para retornar com outro de sua autoria. Sobre a saúde 
lamenta cada situação que não se consegue resolver no âmbito municipal e estadual e, isso vem os provocar para que 
tenham muito mais forças e coragem para buscar cada dia mais melhorias, como situação relatada pela vereadora 
Katyane sobre o menor que não conseguiu sobreviver a despeito do sistema de saúde do País e lamenta muito porque 
recurso o nosso País dispõe mas, infelizmente em gestões anteriores, esses recursos saíram para  diversas obras fora do 
nosso País, mas tem fé e esperança que essa realidade irá mudar. E ainda em relação à saúde frisou que a classe dos 
enfermeiros e técnicos se encontra sofrida e desvalorizada, então devem lutar pelo reajuste do piso salarial e carga 
horária e espera que muito em breve a PL nº 2564 possa também ser atendida. Reafirmou as palavras do vereador 
Totinho em lamentou o episódio da invasão, pois considera que o respeito precisa ser mútuo, pois a liberdade religiosa 
é um direito de todos e, lamenta que muitas pessoas que fazem parte das religiões: padres e pastores não tenham se 
manifestado. Relatou que tem visto em alguns países onde o aborto e a eutanásia foram legalizados, os familiares 
simplesmente decidem que já está na hora de encerrar a vida dos pais, avós e, isso é um grande perigo para nossa 
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sociedade, é preciso que se valorize a vida porque compete somente a Deus o direito de nascer e de também partir para 
junto d’Ele. Agradeceu o companheirismo de todos os colegas vereadores no apoio das suas indicações, pois sempre 
estão atentos as necessidades da população. Pela ordem dos inscritos o vereador Gard Furtado inicialmente agradeceu 
pela aprovação de suas proposições apresentadas hoje nessa sessão onde na oportunidade falou sobre as mesmas. 
Agradeceu a Presidenta Marly Tavares por está solicita e atender o seu pedido quando trouxe o PL nº 007/2022 que 
trata sobre o reajuste de 34% aos profissionais da educação incluindo os aposentados, além de pagar o retroativo ao 
mês de janeiro, aos vereadores pela aprovação unanime, as Comissões que apreciaram e emitiram parecer favorável. 
Parabenizou a sensibilidade da Prefeita Vanessa Maia junto com seu corpo administrativo, a Presidente do Sindicato 
Sra. Ana Roberta. Na oportunidade estendeu o convite a todos se fazerem presentes a tão sonhada inauguração das 
instalações do J.I. Fátima Roma e realmente ficam boquiabertos com a qualidade que foi feita esta obra, dessa forma, 
parabeniza a Presidenta Marly pela indicação e a Prefeita pela sensibilidade em está atendendo não só a indicação da 
vereadora Marly, mas de todos os vereadores de Pedreiras. Enfim, quando uma Gestão é boa reflete no trabalho dos 
vereadores facilitando assim o trabalho dessa Casa Legislativa e da oposição. Não havendo mais nenhum vereador 
inscrito ao uso da Tribuna, a Sra. Presidenta encerrou o Grande Expediente e passou para as Explicações Pessoais. Pela 
ordem a vereadora Iaciaria Rios parabenizou a Equipe da SEMED por está desenvolvendo um trabalho com muita 
responsabilidade da busca ativa dos alunos. Pela ordem o vereador Enderson Portela solidarizou-se com a vereadora 
Anarjara Quineiro que está passando por momentos difíceis de saúde e pede orações para que se recupere e volte a 
essa Casa. Pela ordem a vereadora Valdete Cruz parabenizou mais uma vez a Prefeita pelo reajuste que foi dado aos 
professores e, além disso, as capacitações para a classe, isso demonstra a preocupação eminente do Governo no 
sentido de valorizar o ensino. Parabenizou ainda a Equipe da SEMED com relação a outros conteúdos que vem sendo 
inserido como o empreendedorismo que é relativo à educação financeira, então faz um apelo aos pais dos alunos do 
município que acreditem nesse novo modelo de ensino. Enfim, agradeceu mais uma vez a Prefeita em nome das famílias 
porque só através da educação que a cidade de Pedreiras e o nosso País pode crescer. Pela ordem a vereadora Katyane 
Leite falou que sobre o que foi citado que nessa Casa não tem vereador de oposição frisou que se considera uma 
vereadora aliada do povo de Pedreiras, então tudo que a Gestão trouxer para esta Câmara em prol do povo de 
Pedreiras podem contar com ela, agora quando o povo clamar por justiça e direitos estará junto do povo. E espera que a 
Gestão cumpra com o Plano de Cargos e Carreiras dos servidores municipais como também com a prestação de contas 
referente a 2021 do FUNDEB. Pela ordem a Sra. Presidenta Marly Tavares falou que sente muito orgulhosa por estar 
Presidente Parlamentar de Pedreiras e hoje junto com os nobres vereadores aprovarem o PL nº 007/2022 do Executivo 
que trata do piso salarial dos profissionais da educação, onde a Prefeita achou por bem dar os 34%, então isso muito os 
deixa satisfeita e feliz. Enfim, parabenizou a Prefeita, a Presidente do Sindicato Ana Roberta e, informou que o Projeto já 
foi encaminhado ao gabinete da Prefeita para tão logo ser sancionado. Sobre a inauguração do J.I. Fátima Roma nesta 
sexta-feira frisou que foi uma luta de campanha tanto da Prefeita como sua na época candidata a vereadora e fica muito 
feliz em receber o convite para participar da entrega dessa tão grandiosa obra que vem favorecer o nosso município, 
sobretudo as crianças que necessitam de ambiente de qualidade. Sobre a indicação do vereador Jamison Fernandes ao 
qual solicitou para fazer parte no intuito de fortalecer e juntos buscar esse convênio que é de grande importância social. 
Não havendo mais nenhum vereador que quisesse se manifestar dentro das explicações pessoais e mais nada a tratar 
dentro desta Sessão, a Sra. Presidenta declarou em nome de Deus e do Povo de Pedreiras encerrada a Sessão Ordinária. 
Autorizando lavrar a presente Ata que após lida, apreciada e aprovada será por todos assinada.  

“Sala das Sessões da Câmara Municipal de Pedreiras, Plenário Messias Rodrigues, Estado do Maranhão em 09 de 
fevereiro de 2022”. 


