
                                                 CÂMARA MUNICIPAL DE PEDREIRAS  
ESTADO DO MARANHÃO 

 

1 
 

Nº 
003/2022 

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

Aos dezesseis dias (16) dias do mês de fevereiro do ano de dois mil e vinte e dois (2022), às nove horas e trinta minutos 
(09:30hs) reuniram-se em sessão ordinária os nobres vereadores Marly Tavares Soares Silva, Katyane Rivone de 
Albuquerque Leite, José Josias de Oliveira Neto, Aristóteles Silva Sampaio, Enderson Pereira da Silva, Iaciara Bernardo 
Silva Rios Portela, Jamison Fernandes Silva, José Ribeiro de Araújo, 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. Na sequencia, autorizou a Sra. Jissele 
da Silva Sousa, Assistente de Plenário, para fazer a leitura da Ata da Sessão anterior que após lida, apreciada e aprovada 
será por todos assinada.  Dando continuidade, a Sra. Presidenta submeteu a Ata a apreciação; Na sequencia a vereadora 
Valdete Cruz apresentou ressalva na Ata, relativo à sua fala na Tribuna, mencionando que os gestores federais anteriores 
fizeram grandes investimentos em várias obras, tais como: hidrelétricas e viadutos em outros países, em vez de favorecer 
o povo brasileiro com investimentos em saúde, educação, etc... Posteriormente após a ressalva a Sra. Presidenta 
submeteu a Ata à votação. Logo após, declarou aprovada. Dando início ao Pequeno Expediente a Sra. Presidenta autorizou 
a Assistente de Plenário para fazer a leitura dos expedientes encaminhados a Câmara Municipal. Foram lidos a Nota de 
Repúdio da Câmara Municipal em relação à proposta de Resolução do Tribunal Regional Eleitoral da 16ª Região; Ofício nº 
031/2022 da Subseção da OAB de Pedreiras e a Nota Manifestação de preocupação e Repúdio da CDL, ACIAP e Sindiloja 
de Pedreiras, referente à proposta de Resolução do Tribunal Regional Eleitoral da 16ª Região. Dando continuidade a Sra. 
Presidente Franqueou a palavra aos vereadores para se manifestarem; Pela ordem a vereadora Valdete Cruz inicialmente 
convocou os nobres vereadores para que possam pensar na questão que ora fora apresentada; Frisando que o povo de 
Pedreiras irá perder muito com essa decisão; enfim, falou que dessa forma a cidade de Pedreiras, como pólo regional, 
está indo na contra-mão, pois tem crescido e se desenvolvido com o apoio até da iniciativa privada; Por fim, falou que 
quer se unir com as instituições que se manifestaram para apresentar o seu repúdio; frisando que cabe a cada parlamentar 
e a população pensar o quanto precisam de políticos que estejam interessados com os casos e fatos ocorridos na região 
de Pedreiras, e o quanto todos precisam de políticos fortes que venham representar o Município e trazer os benefícios 
para que a cidade de Pedreiras cresça e não diminua. Pela ordem o vereador Enderson Portela falou da importância que 
a Vara do Trabalho tem para a regional de Pedreiras; Enfatizando que a extinção dos órgãos públicos em Pedreiras causará 
um clima delicado, tanto na efervescência do comércio de Pedreiras, como também, na segurança do trabalhador; Enfim, 
falou que a Câmara Municipal como órgão que defende o povo, tem sim, que se manifestar; e ver louvável a Casa 
Legislativa em repudiar uma manifestação como essa resolução do TRT. Não havendo mais nenhum vereador que quisesse 
se manifestar, a sra. Presidenta encerrou o Pequeno Expediente e passou para a Ordem do Dia, franqueando a palavra 
para a Assistente de Plenário fazer a leitura das proposições. Foram lidos respectivamente o Projeto de Lei nº 001/2022 
de autoria do Poder Executivo que “Dispõe sobre a instituição do Centro de Referência de Atendimento à Mulher em 
Situação de Violência – CRAM no município de Pedreiras e dá outras providências.”; a Proposta de Emenda nº 001/2022 
de autoria do Poder Legislativo que “Dispõe sobre a instituição do Centro de Referência de Atendimento à Mulher em 
Situação de Violência – CRAM no município de Pedreiras e dá outras providências.”; o Parecer nº 004/2022 da Comissão 
de Legislação, Justiça e Redação Final ao Projeto de lei nº 001/2022 de autoria do Poder Executivo; Projeto de Lei nº 
002/2022 de autoria do Poder Executivo que “Dispõe sobre a Instituição da Casa da Mulher Pedreirense no Município de 
Pedreiras/MA e dá outras providências.” Proposta de Emenda nº 002/2022 de autoria do Poder Legislativo e o Parecer nº 
005/2022 da Comissão de Legislação Justiça e Redação Final ao Projeto de Lei nº 002/2022; Na Sequencia a Sra. Presidente 
submeteu em sua ordem a Proposta de Emendas, os Pareceres e os Projetos de Leis à discussão e votação. Logo após, 
declarou-os, aprovados; Foram lidos respectivamente, o Projeto de Lei nº 001/2021, de autoria do Poder Legislativo (Gard 
Furtado/ Katyane Leite) 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.”; 
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Parecer nº 003/2022 da Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final; Projeto de Lei nº 002/2022, de autoria do Poder 
Legislativo (Enderson Portela) que “Institui o Dia Municipal da Ordem Demolay, no calendário oficial do Município de 
Pedreiras/ MA, a ser comemorado anualmente no dia 18 de março e dá outras providências.” Parecer nº 006/2022 da 
Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final; Projeto de Decreto 002/2021 de autoria do Poder Legislativo (Valdete 
Cruz) que “Concede o Título de Cidadão Pedreirense ao Senhor Kaio Vyctor Saraiva Cruz.”; Parecer 001/2022 da Comissão 
de Legislação, Justiça e Redação Final; Projeto de Decreto nº 004/2021 de autoria do Poder Legislativo (Valdete Cruz) que 
“Concede o Título de Cidadã Pedreirense à Senhora Francisca Galdino da Silva.”; Parecer nº 002/2022 da Comissão de 
Legislação, Justiça e Redação Final; Dando continuidade a Sra. Presidenta submeteu na sua respectiva ordem os Pareceres, 
os Projetos de Leis e os Projetos de Decretos à discussão e votação; Logo após, declarou-os, aprovados. Na sequencia a 
Sra. Presidenta quebrou o protocolo da ordem dos trabalhos, e convidou o Dr. Eduardo Ferro para explanar sobre a 
proposta de resolução do TRT, a qual, propõe a remoção da Vara do Trabalho da cidade de Pedreiras; Logo após, o Dr. 
Eduardo Ferro fez a sua explanação quanto ao referido assunto e solicitou dos nobres vereadores apoio e que se unam e 
busquem meios para que não aconteça o que aconteceu com a receita federal e o Ministério do Trabalho. Na 
oportunidade a Sra. Presidenta falou que o Poder Legislativo já se manifestou a favor da permanência da Vara do Trabalho 
em Pedreiras, pois querem ver o progresso e não o retrocesso do Município, enfim, parabenizou o Dr. Eduardo Ferro, em 
nome da subseção da OAB de Pedreiras, pela iniciativa e pelo dinamismo de estar buscando e lutando pelo município; Em 
seguida franqueou a palavra aos vereadores que quisesse se manifestar. Pela ordem a vereadora Katyane Leite falou ser 
louvável a iniciativa do Dr. Eduardo Ferro, como representante da OAB no Município de Pedreiras; Falou ainda que ficou 
feliz em ver que a Presidente da Câmara já se manifestou em nome de toda a Casa Legislativa; Enfim, falou que ao tomar 
conhecimento do referido problema, foi procurada por alguns seguimentos da sociedade e imediatamente buscou auxílio 
através de sua base política, tanto estadual, quanto federal, e obteve um sinal positivo que iram abrir uma conversa com 
o TRT, informando em seguida que já está marcado uma reunião e que irá torcer para que tudo der certo. Dando 
continuidade a Sra. Presidenta agradeceu ao Dr. Eduardo Ferro pela presença, autorizando em seguida a Assistente de 
Plenário para dar continuidade na leitura das proposições; Foram lidas as Mensagens ao Projeto de Lei nº 003/2021 de 
autoria do Poder Executivo que “Define, normatiza e regulamenta os benefícios eventuais no âmbito do Município de 
Pedreiras do Maranhão”;  Projeto de Lei nº 005/2021 de autoria do Poder Executivo que “Dispõe sobre o uso de certificado 
digital e assinatura eletrônica no âmbito da administração direta e indireta do Município de Pedreiras.” Projeto de Lei nº 
001/2021 de autoria do Poder Legislativo (Iaciaria Rios) que “Dispõe sobre a instituição da Semana da Mulher Pedreirense 
no calendário oficial de atividades do Município de Pedreiras-MA.”; Projeto de Lei nº 005/2021 de autoria do Poder 
Legislativo(Katyane Leite) que “Institui a Semana Municipal da Pessoa com Deficiência no Município de Pedreiras, a ser 
comemorada nos dia 17 a 21 de setembro e dá outras providências.”; Projeto de Decreto nº 006/2021 de autoria do Poder 
Legislativo (Neguim Silva) que “Concede a Comenda Corrêa de Araújo ao Senhor José Augusto Pereira da Cruz.”; Na 
sequencia a Sra. Presidenta informou que será encaminhado cópias dos referidos projetos de leis a cada vereador; em 
seguida encaminhou em sua ordem os Projetos de Leis e o Projeto de Decreto à Comissão de Legislação, Justiça e Redação 
Final; Foram lidos respectivamente as proposições: Requerimento nº 008/2021 de autoria do vereador Neguim Silva 
sugerindo a Excelentíssima Prefeita Municipal de Pedreiras,Vanessa dos Prazeres Santos, que seja feita a revisão das 
perdas salariais dos agentes e auxiliares administrativos, tendo em vista que não teve reajuste desde 2017.”; Indicação nº 
076/2022 de autoria da vereadora Katyane Leite sugerindo a Excelentíssima Prefeita Municipal de Pedreiras, Vanessa dos 
Prazeres Santos, a proceder com a construção de uma Praça Recreativa para atividades culturais e físicas na rua São 
Silvestre, Bairro Matadouro.”; Indicação nº 001 e 002/2022 de autoria do vereador Zé Renato sugerindo a Excelentíssima 
Prefeita Vanessa dos Prazeres Santos, a proceder com a construção de um muro de arrimo no Igarapé São Francisco, e a 
proceder com a construção de um poço artesiano no Povoado Santa Emília.” Indicação nº 027 e 029/2022 de autoria do 
vereador Totinho Sampaio sugerindo a Excelentíssima Prefeita Vanessa dos Prazeres Santos, a proceder com a reforma 
da Praça da Amizade no Bairro Engenho, e a proceder com a construção de um campo no Bairro São Francisco, atrás da 
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Escola Professor Ernildo.”; Indicação nº 058 e 061/2022 de autoria do vereador Enderson Portela sugerindo a 
Excelentíssima Prefeita Vanessa dos Prazeres Santos, a proceder com a pavimentação asfáltica no Povoado Sítio Belém e 
a proceder com a construção de um campo de várzea no Bairro Nova Pedreiras.” Indicação nº 088/2022 de autoria dos 
vereadores Jotinha Oliveira e Jamison Fernandes sugerindo a Excelentíssima Prefeita Vanessa dos Prazeres Santos, a 
proceder com a construção de um muro no cemitério do Bairro do Diogo.”; Indicação nº 089/2022 de autoria do vereador 
Jotinha Oliveira sugerindo a Excelentíssima Prefeita Vanessa dos Prazeres Santos, a proceder com a implantação de um 
poço artesiano no Povoado Cocalinho.” Indicação nº 133 e 134/2022 de autoria do vereador Jamison Fernandes sugerindo 
a Excelentíssima Prefeita Vanessa dos Prazeres Santos, a proceder com a construção de um muro no final da Rua 08 do 
Parque das Palmeiras, e  a proceder com a construção da ponte do Insono no Povoado Sítio Novo.” Logo após a Sra. 
Presidente submeteu na sua ordem o requerimento e as indicações à apreciação; Em seguida a vereadora Iaciara Rios 
solicitou a inclusão de seu nome no requerimento que trata da revisão das perdas salariais dos agentes e auxiliares 
administrativos, de autoria do vereador Neguim Silva; o vereador Jamison solicitou a inclusão de seu nome na indicação 
que trata da construção de um campo no Bairro São Francisco, de autoria do vereador Totinho Sampaio; os vereadores 
Neguim Silva e Zé Renato, solicitaram a inclusão de seus nomes na indicação que trata da construção de um campo de 
várzea no Bairro Nova Pedreiras, de autoria do vereador Enderson Portela; e a vereadora Valdete Cruz e os vereadores 
Zé Renato e Jotinha Oliveira solicitaram a inclusão de seus nomes na indicação nº 134 de autoria do vereador Jamison 
Fernandes, que trata da construção da ponte do Insono no Povoado Sítio Novo; sendo então aceito pelos vereadores 
autores do requerimento das indicações; Posteriormente a Sra. Presidenta submeteu o requerimento e as indicações a 
votação; logo após declarou-as, aprovadas. Foi lida a Indicação nº 196/2022 de autoria da vereadora Iaciara Rios sugerindo 
à Excelentíssima Prefeita Vanessa dos Prazeres Santos, a proceder com o recapeamento das Ruas do parque Henrique e 
camada asfáltica para as transversais do mesmo bairro.”; Em seguida a Sra. Presidenta submeteu a indicação à apreciação; 
Na sequencia a vereadora Katyane Leite solicitou a inclusão de seu nome na presente indicação, que foi logo aceita pela 
vereadora autora da indicação; Logo após a Sra. Presidenta submeteu a indicação a votação; em seguida declarou 
aprovada. Foi lida a indicação nº 202/2022 de autoria do vereador Gard Furtado sugerindo a Excelentíssima Prefeita 
Vanessa dos Prazeres Santos, a proceder com o empiçarramento e camada asfáltica no Povoado Angical do Senhor Isidoro 
até a igreja do povoado.”; Após a leitura a Sra. Presidenta submeteu a indicação à apreciação; Pela ordem os vereadores 
Jamison Fernandes e Zé Renato solicitaram a inclusão de seus nomes na presente indicação, que foi aceito pelo vereador 
autor da indicação; Dando prosseguimento a Sra. Presidenta submeteu a indicação à votação; em seguida declarou 
aprovada. Foram lidas respectivamente as proposições: Indicação nº 203/2022 de autoria do vereador Gard Furtado 
sugerindo a Excelentíssima Prefeita Vanessa dos Prazeres Santos, a proceder com o empiçarrramento e camada asfáltica 
da Vila São Raimundo no Povoado Trindade.”; Indicação nº 248/2022 de autoria do vereador Neguim Silva sugerindo a 
Excelentíssima Prefeita Vanessa dos Prazeres Santos, a proceder com a reabertura do CRAS no Povoado Sapucáia.”; 
indicação nº 276/2022 de autoria da vereadora Valdete Cruz sugerindo a Excelentíssima Prefeita Vanessa dos Prazeres 
Santos, a proceder com a recuperação da ponte que dá acesso a parte alta da Travessa José de Freitas à Avenida Otávio 
Passos.”; Indicação nº 333/2022 de autoria da vereadora Iaciaria Rios sugerindo a Excelentíssima Prefeita Vanessa dos 
Prazeres Santos, a proceder com a construção de uma nova cozinha industrial - UANEP.”; Indicação nº 336 e 337/2022 de 
autoria da Mesa Diretora sugerindo a Excelentíssima Prefeita Vanessa dos Prazeres Santos, a proceder com a limpeza da 
Rua Manoel Trindade no trecho que corresponde o calçadão da AABB.”, e a proceder com a restauração da rua da Piçarra, 
Bairro do Diogo.” Na sequencia a Sra. Presidenta submeteu as indicações à apreciação; Em seguida a vereadora Valdete 
solicitou a inclusão de seu nome na indicação que trata da restauração da Rua da Piçarra, no Bairro do Diogo, que foi logo 
aceita pela autora da indicação; Posteriormente a Sra. Presidente submeteu as indicações à votação; Logo após, declarou-
as, aprovadas; Foi lida a Indicação nº 341/2022 de autoria da vereadora Valdete Cruz sugerindo a Excelentíssima Prefeita 
Vanessa dos Prazeres Santos, a proceder com a construção de pontos de ônibus com bancos e cobertura nos povoados 
Barriguda do Insono, Sítio Novo. Olho D’àgua e em cada povoado que compreende do Povoado Trindade à Marianópolis.”; 
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Logo após, a Sra. Presidenta submeteu a indicação à apreciação; Em seguida a vereadora Katyane informou que  deu 
entrada na indicação no ano passado e também no presente ano, cuja indicação é de nº 328/2022, onde solicita da gestão 
a construção de um acostamento e posteriormente uma parada de ônibus com abrigo na MA 122, próximo ao Povoado 
Barriguda do Insono; Na sequencia a vereadora Valdete Cruz solicitou que se fizesse a retificação da indicação; Dando 
continuidade a Sra. Presidenta autorizou a retificação da indicação 341/2022; Posteriormente após a retificação, 
submeteu a indica à votação; logo após declarou aprovada; Foram lidas respectivamente as proposições: Indicação nº 
343/2022 de autoria da vereadora Katyane Leite sugerindo a Excelentíssima Prefeita Vanessa dos Prazeres Santos, a 
proceder com a construção de faixas elevadas e sinalização nas vias públicas de Pedreiras de acordo com estudos da 
equipe técnica sobre tráfego.”; Moção de Aplausos nº 004/2022 de autoria da Mesa Diretora, “Ao Projeto Cultura na 
Feira, idealizado pela Senhora Francinete Braga e o Senhor Marcelo Cruz.”; Logo em seguida a Sra. Presidenta submeteu 
respectivamente a Indicação e a Moção de Aplausos à apreciação e votação; em seguida declarou aprovados. Não 
havendo mais nenhuma proposição escrita, a Sra. Presidenta franqueou a palavra aos vereadores para as proposições 
verbais. Pela ordem o vereador Gard Furtado primeiramente justificou a ausência do vereador Emanuel Nascimento, que 
por problemas de saúde, não pode está presente na sessão; Dando continuidade, o vereador Gard Furtado fez sua 
proposição verbal, sugerindo ao Poder Executivo que realize a reforma e transforme as escolas dos Povoados Tira Leite e 
Cocalinho em Postos de Atendimento da Saúde e a proceder com a manutenção da iluminação pública que corresponde 
dos povoados Trindade até Marianópolis; Na sequencia a Sra. Presidenta submeteu as indicações a apreciação e votação; 
logo após, declarou aprovada; Pela ordem a vereadora Katyane Leite solicitou ao Poder Executivo que faça a recuperação 
asfáltica na 2ª Travessa Zeca Branco, no Bairro do Mutirão, e a proceder com o reparo na iluminação Pública próximo ao 
Hospital Regional de Pedreiras; Posteriormente a Sra. Presidenta submeteu as indicações a apreciação; Pela ordem o 
vereador Jamison Fernandes, falou que já tem indicação idêntica para a 2ª Travessa Zeca Branco e já aprovado pela Casa 
Legislativa; Dando continuidade a Sra. Presidenta retirou a indicação, submetendo em seguida à apreciação e votação a 
indicação que trata a iluminação pública próximo ao hospital regional; logo em seguida declarou aprovada; Pela ordem o 
vereador Neguim Silva sugeriu ao Poder Executivo, através da secretaria de infraestrutura que seja feita a recuperação 
do calçamento das ruas São Luís e Luis Rocha e a limpeza do igarapé no Bairro Nova Pedreiras; Pela ordem a vereadora 
Iaciara Rios solicitou ao Poder Executivo através da Secretaria de Infraestrutura que seja feita a conclusão das sarjetas nas 
Ruas Lino Feitosa, Maria Feitosa e 1ª Travessa Zeca Branco, todas no Bairro Mutirão; Pela ordem o vereador Jamison 
Fernandes solicitou ao Poder Executivo, através da Secretaria de Infraestrutura a proceder com a construção das sarjetas 
nas Ruas São Raimundo e São Pedro, no Bairro São Francisco; Pela ordem o vereador Zé Renato solicitou do Poder 
Executivo que transforme em Posto de Saúde a escola do Povoado Santa Emília; Pela ordem o vereador Enderson Portela 
solicitou ao Poder Executivo através do setor de iluminação pública proceda com a mudança das lâmpadas dos postes, 
para lâmpadas de LED, no Bairro Nova Pedreiras; Posteriormente a Sra. Presidenta submeteu na sua ordem as proposições 
verbais à apreciação e votação; logo após, declarou-as, aprovadas. Não havendo mais nenhuma proposição verbal a Sra. 
Presidenta encerrou a Ordem do Dia. Dando início ao Grande Expediente a Sra. Presidenta convidou pela ordem dos 
inscritos o vereador Jotinha Oliveira para o uso da Tribuna; Posteriormente, o vereador Jotinha Oliveira usou a Tribuna 
para falar de dois assuntos que circularam nas redes sociais, nos quais: um está relacionado ao “viva cidadão” e o outro é 
referente a recomendação do Ministério Público para a retirada dos tachões; Quanto ao primeiro, disse: que tem relação 
aos funcionários do município - que lhe deixou surpreso por ser um ano de eleição as pipiras começaram a aparecer. 
Informando que nunca tinha ouvido falar em um deputado que deu entrevista no programa “Tribuna 101”, por nome 
Duarte Junior, onde o mesmo quis botar a culpa na gestão municipal com relação a um órgão que pertence ao Estado; 
Enfatizando que o referido deputado não fez nada que é de sua prerrogativa a de resolver o problema da CAEMA, e vem 
ao Município se manifestar em questões municipais; e na oportunidade falou que tem vários deputados que representam 
a região de Pedreiras, inclusive um deputado da terra; que não ver a preocupação nenhuma a assuntos referentes ao 
órgão estadual, inclusive citando o hospital regional que tem mais de trezentos funcionários e não suprem a necessidade 
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do povo, informando ainda que lá não tem nem cirurgia ortopédica; Enfim, falou ser lamentável que os deputados 
estaduais, usam da eleição para querer tirar vantagem em cima dos pedreirenses; Em relação aos tachões, falou que  o 
que lhe preocupa muito é a retirada dos tachões, pois se aproxima o período carnavalesco, e a cidade está sem os tachões; 
Comunicando que ao procurar a Prefeita para falar sobre o assunto, a mesma lhe informou que está sendo feito um 
estudo com a secretaria de trânsito, juntamente com a secretaria de segurança pública e o DETRAN; inclusive já 
apresentado um projeto pelo DETRAN, que será estudado e readequado para que seja feita essas prevenções de 
acidentes, tais como: faixas elevadas e redutores de velocidades; Em seguida o vereador Gard furtado pediu um aparte e 
falou quanto a primeira questão apresentada, dizendo que houve no ano passado uma recomendação do Ministério 
Público ao Município de Pedreiras, para que não sobrecarregasse a folha do município, por isso, que desde de novembro 
houve várias demissões no município; e dentro desse mapeamento foram observado oito funcionários do município e a 
maioria deles contratados, estavam no “viva cidadão” como AOSD, sendo que o município precisa deles nas escolas e nos 
setores administrativos. Explicando que o que a Prefeita está fazendo é demitindo os contratados, e chamando os efetivos 
para os seus devidos locais; Enfim, falou que o Município é um parceiro do Estado, porém, não pode pagar essa conta 
exorbitante para que funcione um órgão do Estado. Falou ainda, que não é da vontade do Município que feche, mais, que 
se adéqüe, para que fique confortável tanto para o Município, quanto para o Estado. Frisando ser triste , quando vem 
alguém de São Luís, querendo fazer politicagem, se metendo em questões para criar um fato contra o governo do 
município, para que o seu nome fique em evidência; Enfim, falou para o deputado comprar a briga da CAEMA com o 
Governo do Estado, para que só assim, com certeza será reconhecimento o seu trabalho. Logo após, falou de um buraco 
existente na Rua Otávio Passos, feito pela CAEMA, informando que tem uma lei que obriga a CAEMA a fechar esses 
buracos em setenta e duas horas, e mais uma vez solicitou a Presidência da Câmara para pegar a referida lei e enviar para 
o Ministério Público para que essa lei seja cumprida no município de Pedreiras. Dando continuidade em sua fala o 
vereador Jotinha Oliveira falou que não ver manifestação de nenhum deputado em relação a CAEMA; Na oportunidade 
falou que o olhar dos deputados deveria ser para as questões estatuais e deixar que os Município trate de suas questões; 
Enfatizando que o Município de Pedreiras em pouco espaço de tempo ser ver uma revolução grande; Para finalizar deu 
um recado aos motoqueiros tomarem cuidado, e que façam uma direção defensiva. Pela ordem dos inscritos a vereadora 
Katyane Leite inicialmente leu o Livro de Hebreu, 4:2; Logo após, falou da importância de suas proposições e na 
oportunidade agradeceu aos nobres pares pelas aprovações das mesmas; Em seguida falou da LOA, sobre o orçamento 
para 2022 para a infraestrutura e na parte de Transito; Frisando que já está planejado e deve ser feito, e como parlamentar 
estará acompanhando; Dando continuidade citou uma frase de Carolina Herrera onde diz “que a mulher só tem um 
defeito, de não conhecer o quão importante que ela é” e com essa frase sintetizou a história de luta de Loirinha Assaiante; 
enfatizando da importância do Projeto de Lei, que cria a casa de apoio à saúde e assistência em tratamento fora do 
município, que leva o nome de Loirinha Assaiante, ora aprovado, pela Câmara dos Vereadores; Falou da desigualdade de 
gênero, que existe desde os primórdios da humanidade até a atualidade; Em seguida, questiou: “se há uma paridade 
entre homens e mulheres?”; Enfim, falou que o movimento feminino, ganha voz nas redes sociais, mas, a desigualdade 
persiste, a mulher ainda é tratada de forma desigual em relação ao homem; questionando mais uma vez, que: como uma 
sociedade pode ser democrática, se não há um tratamento igual entre homens e mulheres? Logo após, citou as várias 
conquistas das mulheres; enfim, falou que é a favor da “cota para as mulheres”; enfatizando que a “a cota para as 
mulheres, é uma ferramenta mais incisiva em relação a afirmativa que visa garantir a inserção da mulher no processo 
eleitoral; Em seguida falou para que o Brasil, além das cotas, faça campanha para que sensibilize os homens que tem que 
dar espaço para as mulheres; Posteriormente, se solidarizou com a Dep. Daniela, que rompeu o silencio e contou fatos 
absurdos vividos com seu ex-marido, e ex-prefeito da cidade de Tuntum; Por fim, leu um trecho de uma reparação do 
Município feita pelo Ministério Público no ultimo dia 02 de dezembro, que solicita que seja feita campanhas para que haja 
a igualdade de gênero; Falou sobre o fechamento da Vara do Trabalho do Município de Pedreiras - informando, que 
recebeu uma nota publica da associação dos magistrados da Justiça do Trabalho, e também uma nota pública assinada 
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pela sindlojas, CDL e ACIAP – e como inicialmente falou, já entrou em contado com o Dep. Pedro Lucas Fernandes que por 
sinal é bastante atuante na cidade de Pedreiras, onde beneficiou a cidade com muita emendas, que prontamente se 
encarregou de providencias um dialogo com TRT; falou do discurso em que o Dep. Estadual Vinícios Louro fez na tribuna 
no dia 15 (terça feira), cobrando medidas que impeça o fechamento das varas do trabalhos nas cidade de Pedreiras, 
Açailândia e Timon; E sobre a especulação do “viva cidadão” em Pedreiras – falou que no seu ponto de vista, o fechamento 
seria um prejuízo social e econômico para o povo de Pedreiras; Enfim, falou que graças a Deus e ao Governo do Maranhão, 
não haverá esse retrocesso. Enfatizando que sempre mantiveram parcerias entre o Governo do Estado e o Município de 
Pedreiras, inclusive esteve em reunião com a polícia e a mesma informou que recebe apoio, e que tem parceria tanto do 
município, quanto da Câmara Municipal; Por fim disse que tem que haver essa harmonia entre o Governo do Estado e o 
Município; Disse ainda que “a cidade de Pedreiras que sedia o ‘viva’ na região através de sua representatividade municipal, 
deveria incentivar para que os serviços da agência fossem ampliados, e não contribuir para que fosse extinto”; E quanto 
aos servidores, informou que tem uma escola com apenas quatro cômodos com quatro AOSD, e enviaram mais um, em 
vez de um professor; frisando lamentar quem teve a idéia de tirar os servidores cedidos ao “viva cidadão”, e que ao seu 
ver foi uma atitude infeliz; Na sequencia se manifestou em relação aos tachões – explicando que é uma medida tomada 
pelo Ministério Público para atender as normas legais do CONTRAN – Resolução nº 600/2016, e espera que se faça estudo 
sobre a melhor forma de está colocando as sinalizações verticais e horizontais conforme consta na LOA para 2022; e 
também, assim como a implantação do Projeto de Lei para que se trabalhe a educação no transito no município, desde a 
educação infantil; Se manifestou quanto à reinauguração do Jardim de Infância Fátima Roma e à fala da Prefeita Municipal, 
que foi bastante repercutida nas redes sociais, onde diz: “que o vereador tem que ser parceiro e tem que está do lado, e 
não pode ser contra o governo”; Falou concordar – enfatizando que tem que ser parceiro do povo, fiscal do povo e de 
acordo com suas atribuições; falou ainda que ninguém é contra o governo, que a mesma é a favor de que benfeitorias 
cheguem ao povo de Pedreiras, frisou ainda, que a prova disso está em suas assinaturas que estão nos projetos de leis 
vindo do Poder Executivo; informou ainda que até a presente data só teve um projeto de lei que votou contra, que foi o 
da pintura dos prédios públicos antes das mudanças das cores aprovada na Câmara Municipal; Enfim, falou que sempre 
estará do lado do povo e que não irão lhe ver agarrada na barra da saia da prefeita; enfatizando que existe três poderes, 
que são: Poder Legislativo, Executivo e Judiciário, e cada um deve está em seu lugar; e o seu dever é elaborar: leis, projetos 
e indicações; Em seguida mencionou que a vereadora autora da indicação e presidente da Câmara de Pedreiras, que muito 
falou em sua campanha, estava do lado da prefeita e não foi valorizada, que não teve vez de nem se pronunciar e na 
oportunidade falou da distribuição do fardamento escolar, que é um indicação de sua autoria e que houve a distribuição, 
e nem sequer falaram que foi a vereadora Katyane Leite autora da indicação; Enfim, enfatizou dizendo que o que está 
faltando é o respeito, pois cada um tem o seu ponto de vista e sua forma de trabalhar; falou ainda que tem a sua mente 
tranqüila e as suas ideologias, e isso, o mandato não vai mudar a sua cabeça; E diante da afirmação que “o vereador tem 
que tá do lado da prefeita e que o vereador não pode ser contra o povo”, a vereadora Katyane Leite, fez alguns 
questionamentos, quanto: a placa da obra do ginásio de esporte, porque esta escondida?; Porque os controladores do 
município de Pedreiras os Srs. Italo e Reginaldo, concursados de 2016, não estão exercendo as suas funções? Porque que 
a população reclama da iluminação pública do Município de Pedreiras, se há um contrato de quase um milhão?; Porque 
a escola do Povoado Santa Emilia fechou? Porque a escola Naíse Trindade fechou no turno matutino?; Por que a escola 
Raimundo Monteiro, fechou no EJA?; Porque colocam as reformas para esse período e não deixam para o período de 
férias para não atrapalhar o período das aulas?; Porque uma professora está trabalhando em uma sala multi-seriada , 
sobrecarregada realizando a função de duas professoras no colégio do Povoado Trindade? Em seguida falou que é isso 
que se deve cobrar do Executivo, respostas para esses questionamentos; que o papel do vereador é fiscalizar a boa 
aplicação da gestão do erário; Enfim, falou que a Câmara não pode ser puxadinho do Poder Executivo, pois os vereadores 
são eleitos para ser o fiscal do povo e não meros figurantes nos eventos festivos da Prefeita; Por fim, falou que “no seu 
ponto de vista, ser parceiro é mostrar que deve ser feito corretamente, é alertar através de críticas, é não dar tapinhas 
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nas costas e dizer que está tudo bem, e que a gestão é a cópia da perfeição celestial.”; e para finalizar falou que recebeu 
uma denúncia, na qual irá se aprofundar no assunto e buscar resposta na constituição, sobre o monitoramento dos 
professores pelos pais dos alunos, na Creche Fátima Roma. Pela ordem a vereadora Iaciaria Rios usou a Tribuna para falar 
que também esta solidária à Procuradora Estadual da Mulher, Daniela; Falou da inauguração da Creche Jardim de Infância 
Fátima Roma, no ultimo dia 11; Parabenizou a Presidenta Marly, pela indicação daquela creche, e ao Poder Executivo, 
pela execução da sugestão da Presente da Câmara; Falou que sábado foi convidada juntamente com outros vereadores 
para estarem no Povoado Pacas, participando do final da copa da zona rural; Falou que esteve no Colégio Oscar Galvão, 
e que lá foi procurada por alguns alunos para fazer uma reivindicação, reclamando que não tem transporte escolar do 
Povoado para trazer os mesmos para a escola Oscar Galvão; Falou das dificuldades que esses setes alunos têm para chegar 
à escola e da conversa que teve com o gestor da unidade regional de educação, Sr. Márcio; Enfim, falou que o prof. Márcio 
informou que já falou com a gestora da escola Oscar Galvão e sobre o seletivo do IFMA, que vão dar prioridade aos alunos 
da escola do turno matutino, que moram no Povoado Marianópolis, aprovados no IFMA. Dando continuidade falou que 
foi procurada pela sra. Dark que trabalha na secretaria de segurança publica de Pedreiras, onde falou do caso da criança 
Nicola Emanuel, de 3 anos, que foi diagnosticada com leucemia linfóide aguda – cujo pai é o Sr. Pedro Vagner Sampaio da 
Silva, que trabalha no CIRETRAN, informando que estão precisando na questão financeira da ajuda de várias pessoas; Que 
trouxe o assunto para os nobres colegas para que possam também ajudar; Falou da questão da Vara do Trabalho que 
pode ser transferida da cidade; frisando que isso pode trazer um transtorno para a população; Enfim, falou que também 
estará de mãos dadas em defesa dessa causa; Parabenizou a todos os repórteres em nome de Ribinha, por essa função 
tão importante, que é de ouvir e levar a todas as pessoas o que pensam e o que estão fazendo; e para encerrar 
parabenizou todos os trabalhos que estão sendo concretizados na cidade de Pedreiras, pela gestão atual; Por fim, falou 
que como vereadores têm que perseverar, tem que está na luta buscando para que possam realizar os seus anseios; e ao 
final leu um versículo do Livro de Tiago, que fala sobre perseverança; Pela ordem o vereador Jamison Fernandes retirou 
a palavra. Pela ordem o vereador Totinho Sampaio usou a Tribuna e primeiramente parabenizou a todos os repórteres; 
falou da grande chuva que ocorreu na cidade de Poção de Pedras, e algumas pessoas pediram ajuda ao Município; 
lembrou que quando Pedreiras está sofrendo com a enchente vários municípios manda ajuda para Pedreiras; que tentou 
entrar em contato com a Prefeita e não conseguiu. Por isso, pediu ao líder de governo para que entre em contato com a 
Prefeita para ver se a mesma pode entrar em contato com o Prefeito de Poção de Pedras e ver as necessidades daquela 
cidade; Falou da polemica que existe no Estado do Maranhão, sobre o aumento do FUNDEB de 33,24% que o presidente 
Bolsonaro determinou; Falou que viu movimentos de algumas pessoas, porém não viu movimento de nenhum deputado 
federal, estadual e senador, a esse respeito. Que lamenta muito que esses políticos não ficam do lado do professor. E com 
isso, alertou ao povo para ter muito cuidado em quem vai eleger esse ano para deputado estadual, federal, senador e 
governador, porque todos ficam calado nesse momento quando tem rabo preso. Em seguida a vereadora Iaciaria Rios 
pediu um aparte e falou que é funcionária estadual, e que é testemunha e ver a luta desses professores que há anos não 
é beneficiada com o piso salarial; falou ainda que teve um ano que tiveram um aumento e a proposta do governador foi 
dividir esse aumento em quatro vezes para os profissionais da educação; que hoje os professores da rede estadual já 
estão se manifestando do piso de 33,24% que se não for concedido, eles têm a previsão de não iniciarem as aulas. Dando 
continuidade ainda dentro de sua fala o vereador Totinho Sampaio encerrou falando da importância de suas proposições 
e ao final pediu ao Poder executivo que seja feitas as referidas obras para que os jovens sejam beneficiados com o campo 
de futebol e a praça tenha a reforma e instalação o aparelho de TV que lá existia. Pela ordem o vereador Enderson Portela 
usou a Tribuna para abordar o assunto sobre a falta de preocupação com as questões próprias do Estado, que está com 
problema, pelos deputados estaduais; onde muitos desses parlamentares estão com ataques a Pedreiras, que está em 
desenvolvimento; Frisando que os mesmos deveriam se preocupar com aquilo que é do seu trabalho, como a questão do 
aumento do salário para os professores do estado e a questão a nível federal, onde o MEC está empurrando de goela 
abaixo o novo ensino médio, que vai só atrapalhar o que já existe; Falou ainda que em vez disso, esses políticos vai à 
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cidade alheia para falar de coisas que estão funcionando; Falou ainda que os deputados estaduais e deputados federais 
deveriam lutar pelas questões estaduais que são os benefícios que estão sendo tirados do povo, frisando que não é só na 
cidade de Pedreiras, mas, também em outras cidades; Na sequencia se expressou em relação ao Projeto de Lei nº 
002/2022 que institui o dia municipal da Ordem dos Demolay, no calendário oficial do Município de Pedreiras, e na 
oportunidade agradeceu aos nobres pares por votar a favor do referido projeto de lei e a presença do jovens Mestre 
Conselheiro do capítulo cavalheiro do Vale do Mearim, Luis Fernando, que é o presidente do capítulo; Em seguida deu 
um aparte ao mestre conselheiro, para que o mesmo pudesse se expressar em relação ao Projeto de Lei; Em seguida o 
mestre conselheiro se manifestou e ao final agradeceu a todos os vereadores pela a aprovação do Projeto de Lei; Dando 
continuidade ainda dentro de sua fala o vereador Enderson Portela, concluiu falando sobre a indicação da Presidente, 
Marly a construção da Creche Fátima Roma – mencionando que o referido padrão de escola não sairia a menos de meio 
milhão de reais; Enfatizou que esses valores não são absurdos, que sabe disso, porque participou de um processo igual a 
esse; Que ver com bons olhos a entrega da obra da creche e parabeniza a senhora presidente pelo empenho de está 
cobrando a realização da creche e a gestão da prefeita Vanessa Maia por está concretizando a tão sonhada creche. Falou 
à Presidente Marly que o fato de não ter falado naquele dia, não foi como uma forma de desvalorização; Disse ainda que 
a população de Pedreiras reconhece o seu papel e trabalho, independente de discursar ou não, a mesma será lembrada 
por toda a posteridade de Pedreiras, como a vereadora que fez a indicação para a construção da creche Fátima Roma. 
Portanto, parabenizar a vereadora pela indicação e ao governo municipal por executar essa obra de tamanha 
grandiosidade; Em seguida o vereador Jotinha Oliveira pediu um aparte e comentou sobre o valor da obra e o vídeo 
monitoramento da creche Fátima Roma; Falou ainda observar que são pessoas querendo fazer sensacionalismo e 
politicagem em cima daquela obra. Enfim, falou das estruturas que eram as escolas de Pedreiras, que gestões anteriores 
não se investiam em nada ao contrario da gestão atual onde tudo está funcionando. Enfim, parabenizou a Secretaria de 
Educação, a Secretaria de Infraestrutura que está transformando a cidade de Pedreiras, tanto na educação, quanto na 
infraestrutura. Dando continuidade ainda dentro de sua fala o vereador Enderson Portela ratificou ser louvável a 
construção da creche Fátima Roma, escola Branca de Neve e escola Benilde Nina, que logo serão entregue, que será 
louvável para a população, para os alunos e para os professores, e como professor e agente da educação fica feliz quando 
há investimento nessa área, porque a educação é um dos pontos primordiais para o desenvolvimento de qualquer cidade, 
e só tem a agradecer a tudo isso que esta acontecendo. Pela ordem a vereadora Valdete usou a Tribuna para parabenizar 
aos jovens da Ordem Demolay por mais uma conquista da aprovação do Projeto de Lei; Falou sobre a questão da possível 
remoção da Vara do Trabalho de Pedreiras, e na oportunidade parabenizou a vinda de Dr. Eduardo Ferro, Presidente da 
OAB subseção de Pedreiras, por sua iniciativa, e reiterou o repúdio a essa ação que vem causar prejuízo mais uma vez à 
População de Pedreiras; Enfim, falou que quer se unir a todas as instituições que querem que a agência permaneça na 
cidade e também conclamou a classe política estadual para que venham em favor do povo, especialmente àqueles que a 
cidade ajudou a eleger; Falou ainda de como é importante ter pessoas preparadas e pessoas que tem um olhar para 
Pedreiras visando o desenvolvimento e principalmente o atendimento das necessidades do povo, por isso, pediu que 
todos estejam atentos porque este ano é um ano importante para decisão como esta, no sentido das escolhas dos nossos 
representantes; Em seguida se expressou em relação à valorização da igualdade de gênero; Enfim, falou acreditar que é 
pela auto-valorização, que as mulheres irão buscar os seus espaços, não de superioridade, mas, de igualdade de 
oportunidade; Por isso, considera que a Câmara Municipal, já está com passos importantes no âmbito da região; Na 
sequencia falou da importância de suas proposições e na oportunidade agradeceu a todos os colegas que estão juntos 
nessa observação das necessidades da população e juntos estão atendendo aos seus pedidos; Posteriormente falou da 
importância do estudo para a readequação das sinalizações de transito para a cidade de Pedreiras; enfim, falou que 
infelizmente as pessoas não estão com essa educação no transito, onde possa deixar de existir os quebra-molas e 
lombadas, assim, como diz o código de transito; Se manifestou na questão do hospital regional – falou que o hospital foi 
um anseio de toda a região, para atender as necessidades, porém, é difícil de compreender que quando se precisa de uma 
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cirurgia tem-se que recorrem a outra região; Em seguida o vereador Jamison Fernandes pediu um aparte e solicitou que 
todos os vereadores se unissem e fosse ao hospital se informar o que realmente está funcionando naquele local; Logo 
após, ainda dentro de sua fala, a vereadora Valdete Cruz, concordou com o vereador Jamison e solicitou que ficasse 
registrado o pedido e que se agendasse um dia para a visita naquele hospital; Para finalizar a sua fala, se manifestou 
quanto ao fechamento de algumas escolas, explicando que não se pode investir em uma escola se o numero de alunos é 
insuficiente, que isso seria até um desgaste financeiro; Falou ainda que é preciso entender a questão para depois dar a 
sua posição quanto ao assunto; Por fim, parabenizou Pedreiras com a caminhada de avanços com a recuperação de 
prédios e os trabalhos nelas realizados. Pela ordem o vereador Neguim Silva usou a Tribuna para se manifestar na questão 
da remoção da Vara de Trabalho de Pedreiras e na questão da inauguração da Creche Fátima Roma; quanto à creche, 
mencionou que esteve presente na inauguração e parabenizou a gestão municipal pelas estruturas que estão trazendo 
para as Escolas de Pedreiras; Enfim, falou que vereador estão para pedir, cobrar, fiscalizar e acompanhar, e quando as 
obras são feitas irá sim, atender o pedido do Executivo para acompanhar a inauguração, onde para muitos é a realização 
de um sonho; Na oportunidade parabenizou a vereadora Marly pela sua indicação; enfatizando que não é querer ser 
fantoche de ninguém, é querer ser justo, porque Pedreiras está passando por transformação; E para finalizar pediu ao 
líder de governo, Gard Furtado para levar até o Secretário de Infraestrutura o pedido para limpeza do Igarapé do Bairro 
Nova Pedreiras; Por fim, falou que não é vereador para gravar vídeo, criticar e desmoralizar ninguém através das redes 
sociais, porque já sabe que o problema, e que vai atrás é da solução... Citando um fato que lhe acontecera na estrada do 
Centro do Julião, onde um cidadão lhe parou para gravar um vídeo de um buraco naquela estrada, para jogar nas redes 
sociais; Mencionou ainda o problema do Bairro Maria Rita. Pela ordem o vereador Gard Furtado usou a Tribuna para falar 
da importância de suas indicações e na oportunidade agradeceu aos nobres vereadores pela aprovação das mesmas; 
Posteriormente se manifestou em relação aos tachões, dizendo que ao conversar com um amigo, e que de forma leiga, 
pois, não são especialistas no trânsito, analisaram que no mínino deveria ter umas dez faixas elevadas em Pedreiras; falou 
que com essas faixas elevadas vai se formar uma verdadeira carreata no trânsito, ficando intrafegável até para moto; 
frisando que os tachões são proibidos, porém, passavam com uma certa tranqüilidade e evitou vários acidentes; Enfim, 
falou que essa medida irá engessar o transito da cidade, mais como disse a vereadora Valdete, é lei, e a lei tem que ser 
cumprida; Falou do Projeto de Lei que exalta o nome de Pedreiras, como também o nome de Loirinha Assaiante; Enfim, 
deixou o seu abraço a todos os familiares e amigos dessa saudosa pessoa que trabalhou muito na cidade de Pedreiras na 
área da saúde; Em seguida se manifestou em relação a CAEMA e a lei 1.462/2018 que obriga a CAEMA a tapar os buracos, 
em tempo hábil de 72 horas, passível de multa diária de hum mil reais; Falou ainda de sua tristeza em saber pelo vereador 
Jotinha que o flutuante ainda está do mesmo jeito; Posteriormente se manifestou quanto a fala da vereadora que 
mencionou que tem denuncia de professores, sobre vídeo de monitoramento nas salas de aula; sobre o fechamento de 
algumas escolas e sobre a inauguração da creche Fátima Roma. Quanto ao vídeo monitoramento falou hoje somos 
monitorado todos os dias, informando ainda que também esta sendo instalado câmaras na cidade de Pedreiras e se tem 
professores com medo das câmaras nas escola, isso assusta; Enfatizando que estamos no século XXI e isso é normal; 
Quanto ao fechamento de algumas escolas, informou que na gestão passada tinha muitas escolas com salas multisseriadas 
e que a vereadora esqueceu que a diminuição do quantitativo de alunos na sala de aula, não é só do município de 
Pedreiras, mas, é em todo o Brasil, esqueceu que estamos vivendo dois anos de pandemia, onde as aulas estão sendo 
remota, online, ou o professor vai deixar a atividade em casa; Em seguida a vereadora Valdete pediu um aparte e informou 
que a causa da falta de alunos em Pedreiras, deu-se pela falta de estrutura das escolas em anos passados e tiveram um 
numero enorme de alunos que foram para outras cidades, como Santo Antonio dos Lopes e Trizidela do Vale; Dando 
continuidade ainda dentro de sua fala o vereador Gard furtado falou que para piorar a situação, a gestão passada foi um 
descaso total com a educação do Município de Pedreiras, gestão essa, que a vereadora e seu marido participaram 
efetivamente do governo, que ainda era a orientadora política do governo Antonio França; Quanto a fala da vereadora 
Katyane em uma defesa, à vereadora Marly, onde diz que a Prefeita cerceou sua a palavra, falou que foi contrário do que 
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foi dito, pois a vereadora Marly estava lá e sabe que houve um erro do cerimonial, aonde anunciaram a prefeita e a mesma 
muito emocionada de repente o chama para falar representando o legislativo, onde citou o nome da vereadora Marly; 
Em seguida falou que a vereadora Katyane ta é com dor de cotovelo, porque a prefeita entregou o fardamento escolar, 
que foi uma indicação da vereadora e não foi comunicada; Em seguida a vereadora Valdete Cruz pediu um aparte e falou 
que quem conhece o plano de governo da Prefeita, sabe que está lá a entrega de fardamento escolar; Dando continuidade 
ainda dentro de sua fala o vereador Gard Furtado deixou o seu repúdio à boa parte da fala da vereadora; E para finalizar, 
convidou os vereadores para irem conversar com os professores para saber se os mesmos estão incomodados com o 
vídeo monitoramento. Dando continuidade a Sra. Presidente passou a Presidência para o segundo Secretário, Jotinha 
Oliveira, enquanto faz uso da Tribuna; Pela ordem a vereador Marly Tavares usou a Tribuna para dizer que quando foi 
eleita pelo povo, já fazia sua campanha de compromisso e responsabilidade para se projetar como vereadora; Falou que 
está Presidente e sua maior responsabilidade e orgulho desde que assumiu à Câmara é trazer a harmonia entre os 
poderes; Em seguida deixou registrado da sua insatisfação pela indiferença ao Poder Legislativo nesse evento; logo após, 
aproveitou a oportunidade da sua fala na Tribuna para falar da sua luta pela creche em Pedreiras, e também, parabenizar 
o governo “tempo de reconstruir”, pois reconhece que um dos pilares do plano de governo era a construção de creches; 
Falou também que não pode desvalorizar os trabalhos da Câmara Municipal, pois são projetos, requerimento e indicações, 
mesmo que já estejam em um programa de governo; Enfim, falou que se sente feliz, pois foi uma indicação sua, junto 
com o projeto do governo que foi executado, e Pedreiras só tem a ganhar; Posteriormente parabenizou o Dr. Eduardo 
Ferro que esteve na Casa Legislativa em busca de parcerias para fortalecimento com a questão do TRT; Falou ainda ser 
inconcebível que haja esse retrocesso no município, e que nesse momento a Câmara não pode ficar de fora para o 
enfrentamento da permanência da Vara do Trabalho no Município de Pedreiras; E para finalizar falou a respeito do 
Hospital Regional, falou que entrou em contato com o diretor Flávio Castro, onde o mesmo lhe passou informações que 
o hospital está em pleno funcionamento e atendimento, informando que são nove leitos de UTIs, vinte clínicas médicas e 
cirurgia de ortopedia em atendimento; Na oportunidade aproveitou a fala do vereador Jamison Fernandes e ratificou para 
que possam está fazendo a visita ao Hospital Regional para confirmar as referidas informações; Em seguida o vereador e 
Presidente em exercício, Jotinha Oliveira repassou a presidência para a vereadora Marly Tavares, que por sua vez, ao 
verificar que não existe mais nenhum inscrito para o uso da Tribuna encerrou o Grande Expediente e passou-se para as 
Explicações Pessoais, franqueando em seguida a palavra aos vereadores que quisesse se manifestar. Pela ordem a 
vereadora Valdete Cruz apresentou as suas desculpas a vereadora Anarjara por seu esquecimento de apresentar a 
justificativa de sua ausência, e aproveitando a oportunidade solicitou da Sra. Presidente a justificativa da vereadora 
Anarjara Quieneiro; Pela ordem o vereador Gard Furtado solicitou que o Sr. Flávio fornecesse o relatório dos atendimento 
realizado no mês de janeiro. E em relação a vereadora Anarjara, falou que  todos sabem que a mesma está passando por 
um tratamento, pedindo que a sra. Presidenta para entrar em contato com a mesma e oriente-la, que o regimento interno 
permite que a vereadora tire uma licença remunerada, para que não seja apresentada justificativa em todas as sessões. 
Não mais havendo nenhum vereador que quisesse se manifestar dentro das explicações pessoais e não havendo 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 16 de fevereiro 
de 2022”. 


