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

Aos nove dias do mês de março do ano de dois mil e vinte e dois, às nove horas, reuniram-se em Sessão Ordinária os 
nobres vereadores Marly Tavares Soares Silva, José Josias de Oliveira Neto, Katyane Rivone de Albuquerque Leite, 
Anarjara dos Santos Farias, Aristóteles Silva Sampaio, Enderson Pereira da Silva, Iaciaria Bernardo Silva Rios Portela, 
Jamison Fernandes Silva, José Ribeiro de Araújo, 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 sequência, a Sra. Presidenta informou que a Ata da Sessão Ordinária do 
dia 23.02.22, vai ser lida na próxima sessão. Dando início ao Pequeno Expediente e não havendo nenhum ofício para ser 
lido, a sra. Presidenta franqueou a palavra aos vereadores que quisessem se manifestar; Não havendo nenhum 
vereador que quisesse se manifestar, a senhora Presidenta encerrou o Pequeno Expediente, passando para a Ordem do 
Dia, onde franqueou a palavra a assistente de plenário para fazer a leitura das proposições. Foram lidos 
respectivamente: o Projeto de Lei nº 001/2022 de autoria do Poder Legislativo (Iaciaria Rios) que dispõe sobre a 
instituição da Semana da mulher Pedreirense no calendário oficial de atividade no Município de Pedreiras e o Parecer nº 
015/2022 da Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final ao Projeto de Lei nº 001/2022; o Projeto de Lei nº 
005/2022 que institui a Semana Municipal da Pessoa com Deficiência no Município de Pedreiras, a ser comemorado nos 
dias 17 a 21 de setembro e dá outras providências e o Parecer nº 014/2022 da comissão, de Legislação, Justiça e 
Redação Final; 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 e o Parecer nº 003/2022 das Comissões Permanentes 
da Câmara Municipal de Pedreiras; Dando prosseguimento a sra. Presidenta submeteu na sua ordem os pareceres e os 
Projetos de Leis à apreciação e votação. Ao final declarou-os, aprovados. Foram lidos o Projeto de Decreto nº 003/2022 
de autoria do Poder Legislativo (Mesa Diretora) que “dispõe sobre a criação Comenda Graça Melo, honraria municipal 
destinada a condecorar mulheres que tem prestado relevantes serviços em prol da luta pelos direitos da mulher 
pedreirense, e dá outras providencias, Proposta de Emenda nº 001/2022 e Parecer nº 007/2022 da Comissão de 
Legislação, Justiça e Redação Final; Logo após, a Sra. Presidenta submeteu respectivamente o Parecer, a Proposta de 
Emenda e o Projeto de Decreto à apreciação e votação; em seguida declarou-os, aprovados. Foram lidos 
respectivamente o Projeto de Lei nº 009/2022 de autoria do Poder Executivo que “Regulamenta a gratificação de 
produtividade de fiscal de tributos no Município de Pedreiras; Projeto de Decreto nº 008/2022 de autoria do Poder 
Legislativo (Valdete Cruz) que “concede a Medalha Centenário Compositor João do Vale ao Sr. Josivan Pereira de 
Almeida; Projeto de Decreto nº 009/2022 de autoria do Poder Legislativo (Valdete Cruz) que “concede a Comenda 
Correa de Araújo ao Sr. Josivan Pedreira de Almeida; Projeto de Decreto nº 010/2022 de autoria do Poder Legislativo 
(Neguim Silva) que concede a Comenda Correa de Araújo ao SR. Manuel Santana de Oliveira Neto; Projeto de Decreto 
nº 011/2022 de autoria do Poder Legislativo (Enderson Portela) que concede a Comenda Correa de Araújo ao Sr. 
Damião Felipe Barbosa; Na sequencia a Sra. Presidenta encaminhou na sua ordem o Projeto de Lei e os Projetos de 
Decretos às Comissões Permanentes da Câmara Municipal de Pedreiras. Foram lidos as proposições: Requerimento nº 
012/2022 de autoria do vereadora Neguim Silva sugerindo à Exma. Sra. Prefeita Municipal para que seja feita a reforma 
da quadra da Escola Imaculada Conceição no Bairro Maria Rita; Indicação nº 005 e 006/2022 de autoria do vereador Zé 
Renato sugerindo a Exma. SRa. Prefeita Municipal a proceder com a camada asfáltica na Rua da Cerâmica no Bairro do 
Diogo e a proceder com a recuperação da camada asfáltica do restante da Rua São Francisco, Bairro do Diogo; Indicação 
nº 024/2022 de autoria do vereador Totinho Sampaio sugerindo a Exma. Sra. Prefeita Municipal a proceder com a 
camada asfáltica nos Povoados: Barreiros, Centro do Meio, Morada Nova, Caiçara e Eira; indicação nº 060/2022 de 
autoria do vereador Enderson Portela, sugerindo à Exma. Sra. Prefeita Municipal a proceder com a implantação de 
traves no campo society do Povoado São Raimundo; Indicação nº 092 e 096/2022 de autoria dos vereadores Jotinha 
Oliveira e Jamison Fernandes sugerindo à Exma. SRa. Prefeita Municipal a proceder com a implantação de um poço 
artesiano no Povoado Centro do Julião e a proceder com a iluminação pública no cemitério do Bairro do Diogo; 
Indicação nº 123/2022 de autoria da vereadora Anarjara Quineiro sugerindo à Exma. Sra. Prefeita Municipal a proceder 
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com a construção de galerias da rede d esgoto do Povoado Marianópolis; Indicação nº 171/2022 de autoria do vereador 
Jamison Fernandes sugerindo à Exma. Sra. Prefeita Municipal a proceder com a licitação ou aquisição de um caminhão 
limpa-fossa para proceder com esse tipo de serviço residenciais, onde não existam rede de esgoto; Indicação nº 
225/2022 de autoria do vereador Neguim Silva, sugerindo a Exma. Sra. Prefeita Municipal a proceder com a 
pavimentação asfáltica para a Rua João Batista no Bairro Novo Seringal; Indicação nº 294/2022 de autoria da vereadora 
Iaciaria Rios sugerindo à Exma. Sra. Prefeita Municipal a proceder com a construção do posto de saúde no Povoado Eira; 
Indicação nº 319/2022 de autoria do vereador Totinho Sampaio, sugerindo à Exma. Sra. Prefeita Municipal a proceder 
com a construção de ciclovias na cidade de Pedreiras, onde ficará a critério do Poder Executivo; Indicação nº 352/2022 
de autoria da vereadora Katyane Leite sugerindo à Exma. Sra. Prefeita Municipal a proceder com a retirada e 
indenização do terreno ou doação de moradia digna para os moradores do local onde está havendo deslizamento na 
Travessa da Estrela; Indicação nº 353/2022 de autoria do vereador Enderson Portela, sugerindo à Exma. Sra. Prefeita 
Municipal a proceder com a operação tapa buracos na rua Carlos Martins, bairro Seringal; Indicação nº 354/2022 de 
autoria da vereadora Iaciaria Rios sugerindo à Exma. Sra. Prefeita Municipal a proceder com o recapiamento e serviço 
de capina na Rua Frederico Bulhão, Bairro Goiabal; Indicação nº 356 e 357/2022 de autoria da vereadora Valdete Cruz 
sugerindo a Exma. Sra. Prefeita Municipal a proceder com a iluminação do campo de futebol e a cobertura da quadra de 
esporte que fica dentro do Tiro de Guerra, e a proceder com a disponibilização de uma tenda para a proteção dos 
artistas e seus instrumentos como forma de estimular o entretenimento no Mercado Central; Indicação nº 359/2022 de 
autoria dos vereadores Jamison Fernandes e Totinho Sampaio sugerindo a Exma. Sra. Prefeita Municipal a proceder com 
a denominação do conhecido Morro da Balança (lixão) como Vila Esperança; Indicação nº 360/2022 de autoria da Mesa 
Diretora sugerindo à Exma. Sra. Prefeita Municipal a proceder com as melhorias na Rua das Laranjeiras, Bairro Goiabal; 
Indicação nº 361/2022 de autoria da vereadora Anarjara Quineiro sugerindo à Exma. Sra. Prefeita Municipal a proceder 
com a construção de galerias de rede de esgoto no Povoado Pacas; Moção de Congratulação e Aplausos nº 008/2022 de 
autoria da vereadora Katyane Leite ao jovem Francynalloy Amorim Loiola, fundador da escola de Jiu-Jitsu, Missão Jiu-
Jitsu; Moção de Congratulação e Aplausos nº 010/2022 de autoria da vereadora Iaciaria Rios ao Sr. Dorgival Vieira Alves 
pelos seus longos anos de serviço prestados como motorista de ambulância no município de Pedreiras; Moção de 
Congratulações e Aplausos nº 013 e 014/2022 de autoria da vereadora Anarjara Quineiro à empresa Elecnor pela 
parceria junto com o município para empiçarramento das estradas vicinais dos Povoados Alto de Areia, Pacas, 
Maribondo, São Pedro Beira Rio e Fortaleza Beira Rio e ao Sr. Paulo Rogério de Medeiros Silva pela doação da piçarra 
para os Povoados Alto de Areia, Pacas e Maribondo; Moção de pesar nº 006/2022 de autoria da vereadora Katyane 
Leite pelo falecimento da Sra. Raimunda Brandão de Araújo; Moção de Pesar nº 007/2022 de autoria da Mesa Diretora 
pelo falecimento do Sr. Nilton Furtado Leite; Moções de Pesares nº 008, 009, 010 e 011/2022 de autoria da vereadora 
Katyane Leite pelo falecimento do Sr. Manoel Pereira Fonseca, da Sra. Maria Tereza de Lima e dos Srs. Antonio Carlos 
Vieira de Aguiar Segundo e Genésio Medeiros; Na sua ordem a Sra. Presidente submeteu as proposições à Apreciação. 
Em seguida solicitou a inclusão de seu nome, ao vereador autor da indicação nº 005 que trata da camada asfáltica para 
a Rua da Cerâmica, no Bairro do Diogo; Pela ordem o vereador Jamison Fernandes solicitou a inclusão de seu nome ao 
vereador autor da indicação nº 024 que trata da camada asfáltica para os Povoados Barreiros, Centro do Meio, Morada 
Nova, Caiçara e Eira; Pela ordem os vereadores Neguim Silva e Zé Renato solicitaram a inclusão de seus nomes na 
indicação nº 092 que trata da implantação de um poço artesiano para o Povoado Centro do Julião; Na sequência após a 
aceitação dos vereadores autores das indicações, a sra. Presidenta submeteu as proposições à votação. Logo depois, 
declarou-as, aprovadas. Não havendo mais nenhuma proposição escrita, a Sra. Presidenta franqueou a palavra aos 
vereadores para as proposições verbais. Pela ordem o vereador Neguim Silva inicialmente solicitou a sra. Presidenta 
para que se justificasse a ausência do vereador Gard Furtado que não pode está presente na sessão; logo após, fez a sua 
proposição verbal, sugerindo à Exma. Sra. Prefeita Municipal a proceder com a recuperação da rua que liga o Bairro 
Nova Pedreiras ao Bairro Maria Rita; Pela ordem o vereador Enderson Portela sugeriu ao Poder Executivo através do 
setor de iluminação pública que faça a troca de luminárias nas Ruas José Sarney e José Teixeira; Pela ordem a vereadora 
Katyane Leite sugeriu ao Poder Executivo através da Secretaria de Infraestrutura que faça a construção de Box 
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padronizado na Praça Bandeirantes, Bairro Goiabal e a revitalização da Ponte Francisco Sá, na parte que pertence a 
Pedreiras; Pela ordem o vereador Jamison Fernandes sugeriu à Secretaria de Infraestrutura para que faça a limpeza e a 
desobstrução do Igarapé que dá acesso a Rua Rui Mesquita, desde à ponte próximo ao Posto Campeão até à ponte na 
Vila das Palmeiras; Pela ordem a vereadora Valdete Cruz sugeriu à Prefeita Municipal através da Secretaria de 
Infraestrutura para que faça a capina e limpeza na Rua da Palmeirinha, parte alta; Pela ordem o vereador Enderson 
Portela sugeriu à Exma. Sra. Prefeita Municipal através da Secretaria de Infraestrutura para que faça a recuperação do 
acesso a Baixa Fria, com empiçarramento e logo após com pavimentação asfáltica; Pela ordem o vereador Jotinha 
Oliveira solicitou ao Poder Executivo que se faça a implantação dos postes com rede elétrica na MA até o Povoado 
Barriguda; Pela ordem o vereador Zé Renato sugeriu ao Poder Executivo que se faça a reforma dos banheiros localizado 
no Mercado Central; Na sequência 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, 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 parabenizou a todas as 
mulheres de Pedreiras e do Brasil, em especial, as vereadoras e todas as mulheres que trabalham na Câmara Municipal 
de Pedreiras, em comemoração ao Dia Internacional da Mulher”; - agradeceu os colegas vereadores pela aprovação de 
suas proposições na sessão de hoje; - da iluminação do cemitério do Bairro do Diogo; - do poço artesiano no Povoado 
Centro do Julião; - e do empiçarramento do Povoado Santa Emília; Dando continuidade falou aos nobres vereadores e 
aos munícipes, sobre as campanhas eleitorais que se aproximam; - sobre os deputados eleitos na cidade de Pedreiras, 
da Rodovia João do Vale que está precária e da ponte do Povoado Maribondo que está abandonada; Em seguida a 
vereadora Valdete Cruz, pediu um aparte e falou que esteve conversando com a Prefeita Vanessa Maria, onde a mesma 
lhe relatou que um representante do governador esteve em Pedreiras e foram fazer uma visita naquela MA para 
comprovar a situação da referida MA, para que pudessem tomar as medidas devidas; Dando continuidade ainda dentro 
de sua fala o vereador Jotinha Oliveira falou que toda semana vem representante do governador para ver a situação da 
estrada, frisando ser simples pegar o celular e tirar uma self e dizer que vai fazer; sendo que ao passar o tempo não se 
resolve nada; lembrando que teve uma época em que o Secretário Simplício Araújo mandou colocar algumas carradas 
de britas e cimento, e ainda está do mesmo jeito; frisando que a cobrança da estrada não é de competência do 
vereador, e sim dos deputados, porém o vereador é pára-choque do povo e está cobrando para que possam tomar as 
providências cabíveis, porque existem procissões de ambulâncias vindo de São José dos Basílios e Joselândia para o 
hospital regional, e vendo a MA como está, não poderia deixar de cobrar providências; Por fim, falou que fez essa 
reflexão e pediu para que pessoas possam refletir bem em que irão votar nas eleições que se aproximam, pois os nossos 
representante a nível estadual, estão deixando a desejar. Pela ordem dos inscritos a vereadora Katyane Leite 
cumprimentou a Mesa em nome da vereadora Marly Tavares e a todas as mulheres em nome da vereadora e 
Procuradora da Mulher no Município, Iaciaria Rios; Por fim, saudou a todos iniciando a sua fala com o Salmo 121; Em 
seguida agradeceu aos nobres vereadores pela aprovação de suas proposições, quanto aos moradores da Trav. Da 
Estrela; - pelo apoio nas Moções e principalmente pela aprovação do Projeto de Lei que trata da semana do deficiente; 
logo após fez um breve comentário da importância de suas proposições; Dando continuidade falou que dia 14 de março 
se comemora o “dia Nacional dos Animais”, lembrou que durante a sua campanha, no ano passado e também no 
presente ano, cobrou da gestão municipal, para que algo seja feito por esses animais abandonados que necessitam de 
cuidados especiais; Enfim, falou que tem conhecimento que estão preparando um local para abrigar os referidos 
animais e que estará visitando para averiguar o local; Por fim, falou que irá torcer para que dê certo e que os animais 
sejam bem cuidados, e que também haja uma parceria com as Ongs de proteção animal; Na sequência para fins de 
informação e prestação de contas, assim como, justificar sua ausência na última sessão, e das diárias recebidas, falou e 
apresentou declarações de comparecimento em reunião para audiência pública na cidade de São Luís para a 
permanência do Tribunal do Trabalho do Município de Pedreiras, e ao final comentou sobre a referida audiência; 
Posteriormente, falou de notícias publicadas no “pedreirense”, sobre o Secretário de Infraestrutura; frisando que não 
tem nada contra o secretário, e, que ver o esforço que o mesmo faz para desenvolver a sua função o município de 
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Pedreiras; Porém, como fiscal do povo, deve cobrar do Secretário para apresentar documentos comprobatórios que 
esteve em visita em fábrica/usina em Minas Gerais; Dando continuidade falou que assim como foi autora do abrigo para 
os animais, foi também autora da indicação para o auxilio emergencial e para que seja realizado uma “live”, para 
contemplar os artistas que estavam impossibilitados de realizar suas funções com o público presente; enfim, falou achar 
estranho por ter sido apresentado o documento, no dia 21, e no mesmo dia o certame, frisando que isso não existe na 
lei de licitação; Enfim, apresentou o contrato com a empresa orçado em um valor de 172.740,00; Falou da reunião que 
teve com a classe dos mototaxistas e suas reivindicações, assim como, a conversa que teve com o secretario de 
segurança e transito e o comandante da polícia militar de Pedreiras para tratar do referido assunto. Por fim, 
parabenizou as vereadoras Iaciaria, Valdete e Marly pela iniciativa por está trabalhando por políticas públicas para as 
mulheres. Pela ordem dos inscritos a vereadora Anarjara Quineiro usou a Tribuna para inicialmente agradecer a Deus 
por mais essa oportunidade; parabenizou a todas as mulheres pedreirense pelo dia “internacional da mulher”; Falou de 
uma indicação de sua autoria, juntamente com Gard furtado e Marly Tavares que trata da coleta do lixo na zona rural; 
por fim, agradeceu a Prefeita Municipal por ter atendido mais esse pedido; Para finalizar falou que se sentiu 
desvalorizada por um vídeo que viu, de um vereador dizendo que a mesma estava fazendo politicagem; frisando que 
jamais irá fazer politicagem ou subir um degrau em sua vida, querendo derrubar ninguém; Por fim, falou da importância 
das indicações que trata das galerias das redes de esgotos dos Povoados Marianópolis e Pacas. Pela ordem dos inscritos 
a vereadora Iaciaria Rio usou a Tribuna para parabenizar a todas as mulheres, pelo dia “Internacional das Mulheres”; 
inicialmente agradeceu a Deus, após fez a leitura do Salmo 23; Posteriormente falou da importância de suas indicações, 
na oportunidade agradeceu aos nobres vereadores pela aprovação das mesmas; Posteriormente relatou sobre a 
programação da semana da Procuradoria da Mulher, cuja programação vai do dia 07 ao dia 11 de março; Para finalizar 
falou que deram início ao cronograma de trabalho no Tiro de Guerra 08-008, abordando vários assuntos, tais como: 
políticas públicas para as mulheres, leis que favorecem a mulher, aborto, e também a questão do feminismo, etc..; Que 
no dia 10 será feito um trabalho com os alunos do ensino médio no colégio Olindina Freire e dia 11 no Colégio Carlos 
Martins, para os alunos do fundamental maior. Pela ordem dos inscritos o vereador Totinho Sampaio iniciou a sua fala 
parabenizando a todas as mulheres de Pedreiras e do Mundo, pelo “Dia Internacional da Mulher”; Falou da importância 
de suas indicações, na oportunidade agradeceu aos nobres vereadores pela aprovação das matérias; E para finalizar 
falou das palavras contra as mulheres na Ucrânia, do Deputado que foi eleito para representar o povo; Enfim, pediu as 
pessoas para terem cuidado com quem irão eleger; Na oportunidade falou sobre a estrada para Joselândia e do 
aumento dos 33,24% dos professores, dado pelo governo federal, que muitos falam e até o momento não se ver 
resultado por parte do Governo do Estado. Pela ordem dos inscritos o vereador Enderson Portela usou a Tribuna e 
inicialmente parabenizou a todas as mulheres de Pedreiras, pelo “dia internacional das mulheres”; Agradeceu pela 
rapidez da troca de luminária na Rua Carlos Martins, e pela notícia que também será trocada as luminárias das Ruas José 
Teixeira e José Sarney; Agradeceu aos nobres vereadores pelas aprovações de suas indicações; Falou sobre o estado das 
estradas Estaduais e sobre a responsabilidade de se escolher alguém que tem o compromisso com o povo; Para finalizar 
falou ficar feliz pela aprovação da lei que trata a semana da pessoa com deficiência; Enfim, falou que a Câmara de 
Vereadores de Pedreiras, está de parabéns pelo trabalho que vem fazendo na aprovação de leis tão importantes para o 
desenvolvimento de Pedreiras; Pela ordem dos inscritos o vereador Jamison Fernandes parabenizou a todas as 
mulheres pedreirenses pelo “dia internacional das mulheres”; Externou a sua gratidão aos nobres vereadores pela 
aprovação de suas indicações; Por fim, falou da importância das mesmas. Pela ordem dos inscritos a vereadora Valdete 
Cruz Sampaio usou a Tribuna para parabenizar as mulheres pelo “dia internacional da mulher”, na oportunidade deixou 
registrado o seu parabéns para sua mãe, uma mulher muito especial em sua vida; Em seguida manifestou enquanto 
mulher, o seu desejo de paz, nesse momento de guerra; Dando continuidade falou sobre os assuntos trabalhados na 
programação da semana em alusão ao “dia internacional da mulher”; Na oportunidade agradeceu a homenagem feita 
pela Associação de Comercial, Industrial e Agrícola de Pedreiras, onde às mulheres vereadoras integrante do Poder 
Legislativo Municipal, foram convidadas a participar; Falou de sua felicidade na parceria dos vereadores em ver as 
necessidades do povo, e o empenho da gestão em está atendendo as demandas; Enfim, agradeceu e parabenizou a 
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Prefeita Vanessa Maia, por ser uma mulher e por está colocando a sensibilidade da mulher no seu trabalho; Para 
finalizar, corroborou com a fala da vereadora Iaciaria Rios na questão da semana da mulher; na oportunidade agradeceu 
ao Tiro de Guerra, aos diretores das escolas que também se empenharam para a realização das conversas, e ao 
programa Tribuna 101, pelo espaço que lhes foram dados na roda de conversa, no dia 08 “Dia Internacional da Mulher”; 
Para encerrar citou algumas conquistas voltadas para as mulheres na cidade de Pedreiras, tais como: a instituição da 
semana da mulher pedreirense, indicação de autoria da vereadora Iaciaria Rios, a patrulha Maria da Penha, solicitação 
da Presidente Marly Tavares, a criação da Comenda Graça Melo... etc.; Enfim, falou que não estão na Câmara 
defendendo somente o espaço da mulher, que estão defendendo a população de Pedreiras. Pela ordem dos inscritos o 
vereador Neguim Silva usou a Tribuna para inicialmente parabenizar a todas as mulheres pedreirenses e do mundo 
inteiro; falou da valorização da mulher não só aquelas que ocupam cargos importantes, como também todas as outras 
que de forma anônima desempenham seu papel com dignidade; Dando continuidade falou da importância de suas 
indicações, na oportunidade agradeceu aos nobres vereadores pela aprovação das mesmas; Para finalizar pediu a 
atenção do Secretário de Infraestrutura para que possa dar uma melhorada na Rua que liga o Novo Seringal ao 
Loteamento Chicote; que faça uma operação de tapa buraco na Rua São João Batista; - parabenizou todos os vereadores 
pela autuação que estão tendo na cidade de Pedreiras; - Agradeceu a Secretaria de Infraestrutura sobre a limpeza dos 
igarapés do Bairro Nova Pedreiras e Novo Seringal; Dando continuidade a sra. Presidente passou a presidência à 
vereadora e segunda vice-presidente Anarjara Quineiro, enquanto faz uso da Tribuna. Pela ordem dos inscritos a 
vereadora Marly Tavares usou a Tribuna para primeiramente parabenizar a todas as mulheres pedreirenses e a todas as 
mulheres do mundo, pelo dia 08 de março de 2022, “Dia Internacional da Mulher”; Parabenizou de forma especial as 
mulheres que fazem parte da Câmara Municipal de Pedreiras; - Falou da importância e aprovação do Projeto de Lei que 
trata da Comenda Graça Melo, na oportunidade agradeceu aos nobres vereadores pela aprovação unânime de suas 
indicações; Ato contínuo falou de sua indicação quanto à Rua das Laranjeiras, pedindo ao Poder Executivo que atenda o 
seu pedido com a máxima urgência para que seja melhorado naquele setor; - falou da importância que tem as parcerias, 
frisando que com parceria as pessoas crescem e o município se desenvolve, citando dentre outros a obra do macro 
regional, que foi uma parceria do Estado com o Município; Ressaltando que um dos maiores parceiros do município são 
os vereadores, que tem o contato direto com o povo; - Para finalizar se solidarizou com a família do Sr. Nilton Furtado 
Leite. Por fim, convidou a todos para participarem da programação da “semana da mulher”. 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 o vereador Jotinha Oliveira pediu a justificativa da ausência do vereador Gard Furtado; Pela ordem 
a vereadora Iaciaria Rios ressaltou sobre convite que recebeu para está presente no Center Vale shopping para um 
grande evento voltado para as mulheres, organizado pelo Poder Executivo e várias Secretaria. Pela ordem a vereadora 
Valdete Cruz falou que foi convidada pela APAE para se fazer presente com mulheres naquela instituição. 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 março 
de 2022”. 


