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

Aos vinte e três 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, José Josias de Oliveira Neto, 
Aristóteles Silva Sampaio, Enderson Pereira da Silva, Iaciaria 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. Por conseguinte, a Sra. Presidenta convidou a vereadora Valdete Cruz para 
fazer a leitura bíblica e, em seguida franqueou a palavra a mesma. Posteriormente, a vereadora Valdete Cruz fez a 
leitura em Ecles. 7. Na sequência, a Sra. Presidenta franqueou a palavra a Assistente de Plenário a Sra. Vanete Florêncio 
de Sousa, para fazer a leitura da Ata da Sessão anterior, que após lida, apreciada e aprovada, será por todos assinada. 
Logo após, a Sra. Presidenta submeteu a Ata à apreciação e votação. Por fim, declarou aprovada. Dando início ao 
Pequeno Expediente franqueou a palavra aos vereadores. Em seguida a Sra. Presidenta justificou ausência da vereadora 
Katyane Leite. Pela ordem a vereadora Valdete Cruz parabenizou a Sra. Isaura Fernandes (avó do vereador Jamison 
Fernandes) pela passagem dos seus 90 anos de vida e o compositor e cantor Josivan Almeida pelos seus 50 anos de vida 
e 40 anos de carreira. 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. Foram lidas as Propostas de Emendas: Modificativa nº 003/2022 e Supressiva nº 004/2022 da 
Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final ao Projeto de Resolução nº 001/2022. Foi lido Parecer nº 010/2022 da 
Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final ao Projeto de Resolução nº 001/2022 que altera o Regimento Interno e 
institui a paridade de gênero na composição da Mesa Diretora e das Comissões Permanentes da Câmara Municipal de 
Pedreiras-MA e, dá outras providências. Na devida ordem, a Sra. Presidenta submeteu as Emendas Modificativa nº 
003/2022, Supressiva nº 004/2022, Parecer nº 010/2022 e o Projeto de Resolução nº 001/2022 à apreciação e votação. 
Em seguida declarou-os aprovados. Foi lida a Mensagem ao PL n° 008/2022. Foi lido o Projeto de Lei nº 008/2022 de 
autoria do Poder Executivo, que dispõe sobre a reposição salarial de vencimentos dos motoristas e tratoristas e, dá 
outras providências. Foi lida a Mensagem ao PL n° 009/2022. Foi lido o Projeto de Lei nº 009/2022 de autoria do 
vereador Jotinha Oliveira, que dispõe sobre a emissão e disponibilização gratuita de carteira estudantil para alunos da 
rede municipal e particular de ensino do município de Pedreiras-MA. Dando continuidade, a Sra. Presidenta 
encaminhou os Projetos de Leis às Comissões Permanentes. Foi lido o Projeto de Decreto nº 005/2022 de autoria da 
vereadora Iaciaria Rios, que concede o Título de Cidadão Pedreirense ao Sr. Jhonnatan Éverton Andrade. Foi lido o 
Projeto de Decreto nº 007/2022 de autoria da vereadora Valdete Cruz, que concede a Comenda Corrêa de Araújo ao Sr. 
Kaio Vyctor Saraiva Cruz. Dando prosseguimento, a Sra. Presidenta encaminhou os Projetos de Decretos Legislativos à 
Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final. Foram lidas as Indicações: nº 003/2022 de autoria do vereador Zé 
Renato, sugerindo a Sra. Prefeita Municipal, a proceder com a construção de um poço artesiano na Vila Santa Luzia e nº 
004/2022 a proceder com a recuperação da camada asfáltica na Rua da Estrela, Centro. Por conseguinte, a Sra. 
Presidenta submeteu as Indicações à  apreciação. Pela ordem os vereadores Jotinha Oliveira e Iaciaria Rios solicitaram 
que seus nomes fossem incluídos na autoria da Indicação nº 003/2022. Pela ordem o vereador autor concedeu 
permissão. Logo depois, a Sra. submeteu à votação. Em seguida, declarou-as aprovadas. Foi lida a Indicação nº 
012/2022 de autoria dos vereadores Totinho Sampaio e Gard Frutado, sugerindo a Sra. Prefeita Municipal, a proceder 
com a pavimentação asfáltica na Rua do Cruzeiro, Povoado São Raimundo. Posteriormente, a Sra. Presidenta submeteu 
a Indicação à apreciação e votação. Logo após, declarou aprovada. Foi lida a Indicação nº 019/2022 proceder com a 
construção da Praça da Bíblia, a critério do Poder Executivo para que sejam realizados apenas eventos religiosos. Dando 
continuidade, a Sra. Presidenta submeteu à apreciação. Pela ordem o vereador Jotinha Oliveira sugeriu que fosse 
retificado para Praça de eventos religiosos, pois na cidade já existe uma Praça da Bíblia, para que não haja mal 
entendido. Pela ordem a vereadora Iaciaria Rios falou que deveria continuar com o nome Praça da Bíblia, pois a que 
existe só funciona bares. Pela ordem o vereador autor solicitou que fosse feita a retificação. Por conseguinte, a Sra. 
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Presidenta submeteu à votação. Por fim, declarou aprovada. Foram lidas as Indicações: nº 094/2022 de autoria do 
Jotinha Oliveira, sugerindo a Sra. Prefeita Municipal, a proceder com a iluminação pública interna no Bosque Seringal e 
nº 099/2022 a proceder com a reforma e revitalização do Campo do Boiadão; nº 105/2022 de autoria da vereadora 
Anarjara Quineiro, sugerindo a Sra. Prefeita Municipal, a proceder com a iluminação do cemitério do Povoado 
Marianópolis e nº 106/2022 a proceder com a implantação de uma academia popular no Povoado Marianópolis; nº 
144/2022 de autoria do vereador Jamison Fernandes, sugerindo a Sra. Prefeita Municipal, a proceder com a 
implantação de camada asfáltica na Av. Lourival Alves Pereira, localizada entre o perímetro que compreende a lateral do 
Supermercado Mix Mateus, ligando ao bairro Mutirão e nº 185/2022 a proceder com a instalação de uma nova rede de 
esgoto na Rua 03 do Parque das Palmeiras. Na devida ordem, a Sra. Presidenta submeteu as Indicações à apreciação e 
votação. Posteriormente, declarou-as aprovadas. Foi lida a Indicação nº 204/2022 de autoria do vereador Gard Furtado, 
sugerindo a Sra. Prefeita Municipal, a proceder com a aquisição de uma ambulância para o Povoado Marianópolis e nº 
218/2022 a proceder com a climatização das Escolas dos Povoados: Marianópolis, Pacas, Alto de Areia, Maribondo, Pau 
D’arco, São Raimundo, Angical e Trindade. Por conseguinte, a Sra. Presidenta submeteu as Indicações à apreciação. Pela 
ordem a vereadora Anarjara Quineiro pediu para fazer parte da Indicação nº 204/2022. Pela ordem o vereador autor 
concedeu permissão. Dando prosseguimento, a Sra. Presidenta submeteu à votação. Por fim, declarou-as aprovadas. 
Foram lidas as Indicações: nº 235/2022 de autoria do vereador Neguim Silva, sugerindo a Sra. Prefeita Municipal, a 
proceder com a pavimentação asfáltica na Rua Cafeteira, bairro Nova Pedreiras e nº 241/2022 a proceder em 
concomitância com o Governo do Estado, com a contratação de um oncologista para atuar no Hospital Macrorregional 
de Pedreiras; nº 271/2022 de autoria da vereadora Valdete Cruz, sugerindo a Sra. Prefeita Municipal, a proceder com 
melhorias nas estradas vicinais dos Povoados: Cocalinho, Lago da Onça, Lago dos Barbosas e Santa Cantídea; nº 
305/2022 de autoria do vereador Emanuel Nascimento, sugerindo à Sra. Prefeita Municipal, a proceder com a 
recuperação do terminal rodoviário “Josenil Bezerra Nascimento e nº 306/2022 a proceder com a pavimentação 
asfáltica na Rua João de Sá Barreto, bairro Maria Rita; nº 315/2022 de autoria da vereadora Iaciaria Rios, sugerindo à 
Sra. Prefeita Municipal, a proceder com a reforma do Colégio Hershell Carvalho; nº 317/2022 de autoria dos vereadores 
Iaciaria Rios e Jamison Fernandes, sugerindo à Sra. Prefeita Municipal, a proceder com a reforma da U. E. Raimundo 
Monteiro. Na devida ordem, a Sra. Presidenta submeteu as Indicações à apreciação e votação. Em seguida, declarou-as 
aprovadas. Foi lida a Indicação nº 342/2022 de autoria da Mesa Diretora sugerindo à Sra. Prefeita Municipal, a proceder 
com a construção de faixas elevadas no Povoado Pacas, em frente a lanchonete do Chico do Abacaxi e outra a 100m em 
direção ao Povoado Marianópolis. Logos após, a Sra. Presidenta submeteu a Indicação à apreciação. Pela ordem a 
vereadora autora falou que são sabedores que é uma MA, mas devido já ter várias lombadas viu a necessidade de fazer 
esse pedido junto ao município. Logo em seguida, submeteu a votação. Por fim, declarou aprovada. Foram lidas as 
Indicações: nº 345/2022 de autoria do vereador Enderson Portela, sugerindo à Sra. Prefeita Municipal, a proceder com a 
substituição de todas as lâmpadas dos poste da Rua Luís Rocha, bairro Nova Pedreiras, por luminárias de LED e nº 
346/2022 a proceder com a substituição de todas as lâmpadas dos postes da Rua Carlos Martins, bairro Seringal, por 
luminárias de LED. Por conseguinte, a Sra. Presidenta submeteu as Indicações à apreciação e votação. Logo depois, 
declarou-as aprovadas. Foi lida a Indicação nº 349/2022 de autoria da vereadora Valdete Cruz, sugerindo a Sra. Prefeita 
Municipal, a proceder com encaminhamento de Projeto de Lei a esta Casa, conforme minuta que ora anexamos a este. 
Dando continuidade, a Sra. Presidenta submeteu à apreciação. Pela ordem a vereadora autora falou que essa indicação 
se faz necessária tendo em vista que tem a proposta de instalar aparelhos de ar-condicionados em todas as escolas e 
também temos condições climáticas favoráveis. Lembrou ainda que em Trizidela do Vale o ex-prefeito Fred Maia 
quando estava na gestão conseguiu instalar energia solar para beneficiar as escolas. Na sequência, a Sra. Presidenta 
submeteu a Indicação à votação. Consequentemente, declarou aprovada. Foram lidas as Moções de Congratulações e 
Aplausos: nº 005/2022 de autoria da Mesa Diretora, ao Sr. Carlos Augusto Ribeiro Luz (empresário das Ópticas São 
Paulo), por ser um dos maiores incentivadores do esporte na nossa região; nº 006/2022 de autoria do vereador Neguim 
Silva, ao Sr. Heraldo Ribeiro Leitão, em agradecimento a grande contribuição que o mesmo vem dando, incentivando o 
esporte de nossa cidade; nº 007/2022 de autoria do vereador Neguim Silva, ao Sr. Francisco Marcos Silva Oliveira, em 
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agradecimento a grande contribuição que o mesmo vem dando, incentivando o esporte de nossa cidade. 
Posteriormente, a Sra. Presidenta submeteu respectivamente as Moções de Aplausos à apreciação. Pela ordem a Sra. 
Presidenta falou que o Sr. Carlos Augusto é um grande incentivador do esportes em nosso município, além de possuir 
um time de futebol. Pela ordem o vereador Neguim Silva frisou que é mais do que justa essa Moção ao Srs. Heraldo e 
Francisco Marcos, pois os mesmos vêm desempenhando um grande papel no esporte do município de Pedreiras. Na 
oportunidade, parabenizou a Presidenta Marly pela iniciativa da moção. Após a discussão, a Sra. Presidenta submeteu 
as Moções de Aplausos à votação. Ao final, declarou-as aprovadas. Foi lida a Moção de Pesar nº 005/2022 de autoria da 
Mesa Diretora, pelo falecimento do Sra. Maria do Carmo Nunes Teixeira, ocorrido no dia 22 de fevereiro de 2022. 
Dando continuidade, a Sra. Presidenta submeteu a Moção de Pesar à apreciação. Pela ordem a Sra. Presidenta falou que 
a saudosa Maria do Carmo é mãe do prof. Eduardo e, externa sua solidariedade e seus pêsames a toda a família em 
nome da Câmara Municipal de Pedreiras. Dando prosseguimento, a Sra. Presidenta submeteu votação. Em seguida, 
declarou aprovada. Na sequência, a Sra. Presidenta franqueou a palavra aos vereadores para as proposições verbais. 
Não havendo 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 agradeceu os colegas vereadores pela aprovação de suas proposições na 
sessão de hoje; - da iluminação interna do bosque seringal; - reforma e revitalização do campo do boiadão; - PL da 
criação da carteira estudantil, na oportunidade fez um breve comentário sobre as mesmas e, agradeceu o professor 
Marcus Krause pelas orientações, pois a ideia da carteira estudantil partiu da sua pessoa. Pela ordem dos inscritos ao 
uso da Tribuna a vereadora Anarjara Quineiro primeiramente agradeceu a Deus por está hoje de volta as sessões, pois 
todos são sabedores que estava passando por um sério problema de saúde, pois foi diagnóstica com uma doença 
chamada neuralgia do trigêmeo. Agradeceu a todos pelas orações e apoio: os moradores da comunidade de 
Marianópolis, os vereadores, os funcionários da Casa, Simplício Araújo, Drs. Flávio, Wlaber e Bruno, Prefeita Vanessa e 
Fred Maia, Dr. Emanuel Chicote, Dr. Filipe (genro da vereadora Valdete). Agradeceu ao Simplício Araújo por ter 
conseguido a bomba d’água para o Povoado Marianópolis, pois a que tem não está mais suprindo a necessidade do 
Povoado. Relatou sobre as dificuldades que os alunos do Povoado Marianópolis vêm enfrentando na questão do 
transporte para se locomover até a sede, pois o anexo do Ensino Médio do Colégio Oscar Galvão fechou por falta de 
alunos. Então pediu ao líder de governo que leve essa solicitação até a Prefeita, pois foi procurada tanto pelos pais e 
alunos que fizeram essa solicitação de outro ônibus e, também leve a solicitação sobre a iluminação pública. Pela ordem 
o vereador Gard Furtado pediu um aparte e falou que já tinha levado essa demanda a Prefeita sobre o transporte e, 
inclusive esteve com o Diretor da Escola Sr. Epamenondas onde o mesmo relatou que conseguiu fazer algumas reservas 
das vagas, pois teve alguns alunos que se matricularam ao mesmo tempo no Olindina, Oscar Galvão e IFIMA, então 
esses alunos terão que optar e assim surgirirá vagas. Relatou que infelizmente o município não dispõe de ônibus 
escolares pra cobrir toda a área de Pedreiras e as necessidades, mas a Prefeita lhe repassou que iria estudar uma 
possibilidade de um carro da linha trazer esses alunos, mas esse mecanismo precisa ser estudado para que tudo 
funcione por via legal. Frisou ainda que nem o ônibus que faz o transporte pela tarde não tem capacidade para 
transportar mais alunos. Sobre a iluminação pública, devido as fortes chuvas quase todos os povoados da Zona Rural 
ficaram as escuras e, são sabedores que hoje a iluminação pública é programada a ligar automaticamente e quando cai 
algum raio a chave de IP dispara ou queima, então já repassou ao Secretário Gaúcho através do Setor de Iluminação 
Pública pra que fossem tomadas as providências o mais rápido possível. Pela ordem a vereadora Iaciaria Rios frisou que 
foi procurada por alguns alunos e professores que trabalhavam nesse anexo sobre a questão do turno matutino, então 
procurou o Gestor Regional Sr. Márcio e lhe repassou o caso e, sugeriu se teria a possibilidade de abrir mais vagas no 
turno vespertino para que esses alunos fossem transferidos, porque isso facilitaria a vinda deles usando o transporte 
que já existe no turno da tarde. E fez o questionamento aos vereadores Gard e Anarjara que são da região: se esses 
alunos são todos do Ens. Médio? Porque o fechamento desse anexo que funcionava no noturno, se tinha alunos 
suficientes para o funcionamento? Dessa forma, deve ter uma união de todos os vereadores na busca de solução pra 
que esses alunos realmente permaneçam no anexo de Marianópolis. Pela ordem o vereador Gard falou a vereadora 
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Iaciaria que o fechamento do anexo não se deu pela quantidade de alunos, mas como era no noturno a maioria dos pais 
não aceitavam e os alunos também não querem estudar a noite. E os que estavam estudando reclamavam que os 
professores faltavam muito, então ficava a insegurança e a insatisfação dos pais e alunos, porque percebiam que isso 
comprometia a qualidade do ensino. Pela ordem a vereador Valdete Cruz falou que ouvindo atentamente observou nos 
discursos que a opção mais favorável aos pais e alunos seria a aquisição de outro ônibus para facilitar o transporte 
desses alunos, então a seu ver as famílias deveriam ser ouvidas sobre suas necessidades e a melhor opção para solução 
desse problema. Enfim, também estar para somar e se unir a eles em prol da melhor solução por uma melhor qualidade 
do ensino. Ainda com a palavra a vereadora Anarjara Quineiro agradeceu em nome do ex-vereador Adonias Quineiro 
todos amigos e  vereadores que se preocuparam com seu estado de saúde e, graças a Deus hoje está bem. Enfim, está 
aqui para lutar por todas as pessoas que necessitam. Pela ordem dos inscritos a vereadora Iaciaria Rios inicialmente 
agradeceu os colegas vereadores pela aprovação das suas indicações nesta sessão de hoje e em seguida falou da 
relevância das mesmas. Como educadora parabenizou a educação do município de Pedreiras, pois tiveram 37 alunos da 
rede pública municipal, aprovados no seletivo do IFMA e, de já parabeniza o Poder Executivo, os profissionais da 
educação, a equipe da SEMED e os principais atores que são os estudantes, isso mostra que estão trabalhando com 
responsabilidade para que a educação venha ter resultados positivos. Frisou que na última sessão houve um comentário 
de uma vereadora sobre a denúncia de uma professora do J.I. Fátima Roma disse que não estava se sentindo bem 
naquela escola devido as câmeras de filmagens, então no mesmo dia se dirigiu até a escola juntamente com a vereadora 
Valdete e se reuniram com a direção para averiguar essa situação e, a direção as informou que não tinham 
conhecimento dessa denúncia, pois não foram procurados por nenhum profissional da escola, mas como já estava 
marcada uma reunião com os funcionários, então pediram para colocarem na pauta esse assunto. O diretor geral 
agradeceu a visita e, na oportunidade aproveitara para ver a rotina da escola e ficaram muito felizes, pois constataram 
que os alunos são muito bem tratados. Pela ordem a vereadora Valdete Cruz pediu um aparte e relatou que 
constataram que o posicionamento das câmeras não tem o foco direto sobre os profissionais, então o objetivo não é de 
vigilância ou avaliação expressa do trabalho dos professores, mas sim está acompanhando os alunos, uma questão de 
segurança e, isso vem sendo adotado por diversas Instituições. Ainda com a palavra a vereadora Iaciairia frisou que a 
questão das câmeras em qualquer ambiente que é colocado beneficia a todos. Outro assunto que gostaria de abordar 
foi sobre a decisão do Tribunal Constitucional Colombiano que o aborto não será mais criminalizado, uma conquista 
histórica do movimento feminista e, ficou muito preocupada, pois a seu ver é ato doentio, chega até ser asqueroso, 
porque um feto com 24 semanas (6 meses) já está com quase todos os seus órgãos formados, então como mãe, mulher 
e cristã abomina e deixa o se repúdio a essa decisão do Tribunal Colombiano e também a ação dessas feministas. E pede 
a Deus que não chegue ao nosso País um momento desses, de assassinar uma criança de seis meses no ventre de uma 
mulher. Pela ordem o vereador Totinho Sampaio pediu um aparte e falou que vereadora Iaciaria foi muito feliz em suas 
palavras em relação a essa decisão, pois também a seu ver é asqueroso e, também viu uma reportagem da ex-candidata 
a vice-presidente Manuela D’Ávila comemorando, imagina se o nosso Brasil tivesse caído nas mãos dessas pessoas, é 
muito triste ver pessoas comemorando a morte de crianças com seis meses de gestação. Ainda com a palavra a 
vereadora Iaciaria Rios encerrou seu discurso agradecendo a todos e pedindo a Deus que os abençoe sempre. Pela 
ordem dos inscritos o vereador Totinho Sampaio inicialmente fez um breve comentário sobre suas proposições 
aprovadas nesta sessão. Frisou que lhe entristece muito o silêncio dos Sindicatos sobre o aumento dos 33,24% dos 
professores do Estado do Maranhão, não está vendo ninguém se manifestar, Senador, Deputado. Pela ordem a 
vereadora Iaciaria Rios falou que concorda com as palavras do vereador Totinho, porque ontem as escolas da Rede 
Estadual, menos o Colégio Olindina, tiveram um momento de paralisação reivindicando que o Governador cumpra a Lei 
do Piso. Ainda com a palavra o vereador Totinho desejou boas-vindas à vereadora Anarjara Quineiro que ainda está se 
recuperando e, fica muito feliz em vê-la de volta as sessões. Pela ordem dos inscritos o vereador Jamison Fernandes 
primeiramente se solidarizou com o prof. Eduardo pelo falecimento de sua mãe. Agradeceu de forma especial o 
vereador Jotinha, a Presidenta Marly e demais vereadores pela aprovação de suas indicações e falou sobre a 
importância das mesmas; frisou que já levou esse assunto do Parque das Palmeiras diretamente ao Secretário de 
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Infraestrutura onde o mesmo garantiu que logo será atendido. Solicitou ainda ao vereador líder de governo Gard 
Furtado que reforce esse pedido. Agradeceu todos os vereadores, isto é, a Câmara Municipal de Pedreiras, pela 
homenagem que concederam a sua avó Isaura Tavares Fernandes pela passagem dos seus 90 anos de vida e, agradeceu 
ainda todos que celebraram juntos com ele essa grande festa. Parabenizou o amigo compositor e cantou Josivan pela 
passagem dos seus 50 anos de vida. Pela ordem dos inscritos o vereador Enderson Portela agradeceu os colegas 
vereadores pela aprovação de suas indicações nesta sessão de hoje e, ao mesmo tempo em que estava sendo 
aprovadas, já enviou uma mensagem para a Prefeita onde lhe garantiu que será uma das prioridades, então fica muito 
feliz com essa notícia e de já agradece a disponibilidade da Prefeita em está escutando a voz do povo através deles 
vereadores e executando-as. Expressou sua indignação com a situação trazida pela vereadora Iaciairia Rios sobre a 
questão da aprovação do aborto na Colômbia e espera que essa ideia não chegue ao nosso País, visto que há alguns 
adeptos dessa situação, mas acredita que a grande maioria ainda pensa no valor à vida e no valor da dignidade da 
pessoa humana e, fica a sua nota de repúdio em relação a essa situação. Ratificou o seu discurso da sessão passada, 
sobre o Estado está se escondendo diante do aumento do salário dos professores, pois o Presidente Bolsonaro já 
autorizou, mas estão todos calados: Governador, Deputados Estaduais, Secretário de Educação que é pré-candidato a 
deputado federal. Enfim quando é um direito do povo e está previsto em lei não tem porque se esconder e sim executar 
e fica indignado com essa situação. Pela ordem o vereador Totinho Sampaio pediu um aparte e fez o questionamento: 
será que os professores terão coragem de votar nesse Secretário de Educação que é pré-candidato e contra o aumento? 
Pois, é deixar de mão um direito que é seu. Pela ordem a vereadora Iaciaria Rios falou que participa do grupo do 
SINPROESEMA e pelo que está ouvindo tanto para senador, deputado federal e até governo não irão votar, porque isso 
é um descaso muito grande para com a classe. Ainda com a palavra o vereador Enderson frisou que está pedido nessa 
tribuna é que os deputados estaduais eleitos se manifestem a favor do povo, que o Governador e o Secretário Estadual 
de Educação façam seu papel e dê o aumento dos 33,24% aos professores do Estado, ou melhor, os 34% como foi o caso 
dos municípios de Pedreiras e Trizidela do Vale. Pela ordem dos inscritos a vereadora Valdete Cruz frisou que hoje nesta 
sessão tiveram um marco importante na história da Câmara e na história da mulher como um todo, que foi a aprovação 
do Projeto de Resolução prevendo a participação da mulher na Mesa Diretora como nas Comissões Permanentes, pois 
são sabedores que são frutos de uma sociedade de hegemonia masculina e isso vem de tempos milenares onde por 
uma imposição ou algo parecido não se pode modificar essa realidade, podem ir passo a passo construindo uma nova 
história. Dessa forma, uma vez que as mulheres forem eleitas, terão pelo menos uma na Mesa Diretora da Câmara 
Municipal de Pedreiras, então gostaria de agradecer os nobres pares, sobretudo os homens pela aprovação desse 
projeto e, a Mesa diretora pela iniciativa. Parabenizou o vereador Jotinha Oliveira pela iniciativa do projeto da 
identidade estudantil, porque é de suma importância essa valorização dos alunos. Agradeceu ainda aos vereadores pela 
aprovação de suas indicações e, na oportunidade falou da grande relevância das mesmas. Reforçou as palavras da 
vereadora Iaciaria com relação ao aborto que infelizmente em nosso País vizinho foi aprovado e, a partir dessa idade 
gestacional já pode se considerar assassinato e também repudia e, pede a Deus que não seja uma realidade do nosso 
País, que ainda possam pelas famílias repudiar esse tipo de atitude. Ressaltou que viu nas redes sócias esses dias uma 
matéria que lhe chamou atenção “uma pessoa que está trabalhando na agricultura em outro estado, gravou um vídeo 
onde muitos dos jovens que estavam trabalhando são da cidade de Pedreiras, chamando atenção dos políticos dizendo 
que estavam trabalhando distante das suas famílias por falta de oportunidade por aqui” e lamenta muito essa realidade, 
porque não tem o incentivo para que na nossa região e nosso Estado também pudessem aproveitar a mão de obra de 
tantos jovens que poderiam estar produzindo, então que isso possa ecoar aos Poderes Executivo e Legislativo pra que 
possam suscitar questões relativas a um apoio a agricultura da nossa região que ainda deixa muito a desejar, dessa 
forma que estejam atentos e que não fechem os olhos para buscar o que é possível para mudar essa realidade. 
Parabenizou a gestão que tem trabalhado muito em prol de pessoas, fez parte da sua campanha e da campanha da 
Prefeita que fosse proporcionado às mulheres, meios de empoderamento através de cursos e, com muita satisfação 
anuncia que estão com inscrições abertas na sala do empreendedor e no CRAS para cursos direcionados as mulheres 
tendo em vista o empreendedorismo e, por essa razão agradeceu a gestora Vanessa Maia pela sensibilidade de estar 
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proporcionando oportunidades para as mulheres. Agradeceu também a Deus pela saúde da colega vereadora Anarjara 
e, que Ele os dê a saúde necessária do corpo e da mente para que possam está desenvolvendo seus trabalhos em prol 
da população pedreirense. Pela ordem dos inscritos o vereador Neguim Silva inicialmente agradeceu a Deus pela saúde 
da vereadora Anarjara. Falou sobre a importância de suas indicações aprovadas nesta sessão e, na oportunidade 
agradeceu os vereadores pela aprovação das mesmas. Agradeceu também o Secretário Gaúcho, porque não mede 
esforços para está atendendo aos pedidos, em especial do acesso da estrada do Centro do Julião. Pela ordem dos 
inscritos o vereador Zé Renato retirou a palavra. Pela ordem dos inscritos o vereador Gard Furtado pediu permissão 
para se manifestar da bancada e agradeceu os nobres vereadores pela aprovação das suas indicações nesta sessão e fez 
um breve comentário sobre a relevância das mesmas. Solidarizou-se com a vereadora Anarjara Quineiro sobre o 
problema de saúde que vem enfrentando e graças a Deus está se recuperando e, soube também que seu esposo 
Adonias Quineiro também estava internado, mas Deus irá restaurar a saúde de vocês. Frisou que todos que lhe conhece 
são sabedores do quanto repudia o fuxico, a intriga, o conchave e pode até convergências políticas, mas jamais irão lhe 
ver nem entre os pares e nem na rua falando mal de alguém, pode até falar de um posicionamento político e isso já foi 
até discurso seu nesta tribuna. Porque hoje recebeu uma notícia muito triste de uma colega e espera que isso não se 
repita, pois a seu ver essa pessoa que leva fuxico é que não é de confiança, pois pessoas que inventam histórias, criam 
situações pra tentar crescer politicamente ela só se apequena. Enfim, recita a frase que ouviu do Simplício Araújo ‘as 
oportunidades surgirão para todos, os espaços dentro do governo irão surgir para todos, então criou e ocupou o seu 
espaço sem precisar falar mal de ninguém. Em seguida a Sra. Presidenta passou a presidência a 2ª vice-presidente 
vereadora Anarjara Quineiro enquanto fez uso da tribuna. Pela ordem dos inscritos a vereadora Marly Tavares 
inicialmente parabenizou a vereadora Valdete Cruz (Presidente da Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final) pelo 
seu brilhante discurso no que tange a aprovação do Projeto de Resolução que institui a paridade de gênero na Mesa 
Diretora e nas Comissões Permanentes da CMP, embora tenha sido de sua autoria gostaria de agradecer a todos os 
vereadores pela aprovação unanime, este projeto incentiva e fortalece a mulher na política e a exemplo disso, hoje 
quando se fala no Poder Executivo na pessoa da Exma. Prefeita Vanessa Maia que está aí com toda a sua competência e 
sucesso na política administrando sua gestão tão bem e, da mesma forma elas mulheres do Poder Legislativo também 
estão com toda competência administrando os seus trabalhos legislativos e, em seguida citou o nome de cada mulher 
vereadora. Sobre o TRT falou que nesta semana teve uma audiência pública na ALEMA onde buscaram a união pra 
interferir na questão do fechamento da vara do trabalho em alguns municípios, com já sabemos, os municípios de 
Pedreiras, Açailândia e Timon e, o Presidente do Tribunal Superior do Trabalho também abraçou essa causa. Enfatizou a 
participação do Poder Legislativo Pedreirense nesta audiência pública representado tão bem pela vereadora Katyane 
Leite. Desejou boas-vindas a vereadora Anarjara Quineiro aos trabalhos legislativos, que Deus fortaleça ainda mais sua 
saúde pra que continue lutando pelo seu município, sobretudo pela sua região da Zona Rural. 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 também agradeceu a Deus pela recuperação da amiga 
vereadora Anarjara, pois está muito feliz em vê-la hoje de volta aos trabalhos legislativos. 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 23 de 
fevereiro de 2022”. 


